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1

Numa conjuntura definida por um panorama económicofinanceiro frágil, no Audax acreditamos que é determinante
a implementação de metodologias inovadoras e flexíveis
que respondam aos graves problemas sociais com que as
sociedades europeias se deparam.

de atividades económicas e da geração de rendimento,
visando o desenvolvimento local: o Audax Empreende.
Com esta proposta, temos envolvido parceiros e
empreendedores que acreditam na visão do Audax:
o futuro é de quem o faz.

Apostamos, por isso, na promoção do empreendedorismo
de base local através de um modelo de intervenção inclusivo,
direcionado para a criação de valor através da implementação
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NOUTRAS EMPRESAS

Portefólio

Contexto
português

Amadora Empreende 2008 – 2012
Câmara Municipal da Amadora
100 empreendedores
54 projetos 25 startups

0
,
L

?

Programa de Apoio ao Empreendedor 2011/2012
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
80 empreendedores 52 projetos 21 startups

0
,

L

?

Bairro Empreende 2011/2012
Câmara Municipal de Lisboa - Bairro Padre Cruz
14 empreendedores
8 projetos

0
,
0
,

L

Mouraria Empreende 2012/2013
Câmara Municipal de Lisboa - Mouraria
40 empreendedores | A decorrer

Para a maioria
dos portugueses,
empreender é uma
resposta a uma
oportunidade.

12%

EMPRESÁRIOS/AS
EM NOME INDIVIDUAL
PROFISSIONAIS
LIBERAIS

54%
EMPREENDEM
POR OPORTUNIDADE

27%
EMPREENDEM
POR NECESSIDADE

O fator necessidade
tende a ser mais
preponderante a partir
dos 40 anos de idade
(tendência europeia).

15%
“MIX” DE
AMBAS

0
,

Fonte: Eurobarómetro Entrepreneurship in
the EU and Beyond, 2012

Lisboa Empreende 2013/2014

0 Câmara Municipal de Lisboa
N A decorrer
4

DESEMPREGADOS/AS

9%

L

Mulher Criativa 2011/2012
Câmara Municipal de Odivelas
11 empreendedoras
4 projetos

13%
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Conceito
Audax Empreende
Para o Audax, uma
estratégia promissora que
vise o desenvolvimento
de uma sociedade deverá
passar pelo apoio a
atividades que imprimam
uma nova atitude, mais
empreendedora, a nível
individual, institucional e
comunitário.

Audax Empreende é um
programa integrado de
formação e mentoria
em empreendedorismo,
centrado na promoção
de competências
empreendedoras e
orientado para a ação.

Atitude
empreendedora:

Inovação social:

individual
institucional
comunitária

experimentação
avaliação

Intervenção
inclusiva:

Ação integrada:

parcerias
participação
comunidade

sustentabilidade
desenvolvimento local
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“

O Projeto Mínimo constitui-se como uma empresa na área de projeto
e reabilitação urbana, que promove a implementação de intervenções
associadas a uma arquitetura low cost que garanta os desejados níveis
de qualidade e economia da construção.

Objetivos
1.

De uma situação de empregabilidade precária, foi possível com a ajuda
e apoio do projeto Audax e Amadora Empreende, avançar de forma
sustentada com a ideia de negócio, minimizando receios e riscos, tendo
este sido o grande impulso dinamizador do nosso projeto.

2.

Alberto Mendes & Rita Costa
Amadora Empreende 2008/2009
Câmara Municipal da Amadora

3.

Princípios
1.
2.
3.

Inovação social, reforçada por uma forte orientação para
a implementação de projetos empreendedores, através da
experimentação e avaliação constantes.
Ação integrada, procurando a sustentabilidade, individual e
comunitária, e o desenvolvimento local.

Público-alvo

Desenvolver competências
empreendedoras (sociais,
pessoais e relacionais,
técnicas e de gestão),
necessárias à implementação
de um projeto.

Indivíduos com motivação
para empreender e para
gerar valor económico
e/ou social, a título
individual ou coletivo,
através da criação de
atividades económicas.

Criar/consolidar negócios
(empresas, associações e
cooperativas) ou atividades
económicas autónomas.

São consideradas duas tipologias,
de forma a tornar o modelo
acessível e inclusivo:

Dinamizar a economia local,
promovendo a criação
de negócios e empregos
locais, qualificando recursos
humanos, diversificando
atividades económicas
ou criando clusters locais,
redes e outras formas de
cooperação.

Tipo 1: Indivíduos com
dificuldades de (re)integração
no mercado de trabalho, com
qualificações inferiores ao 90 ano.
Tipo 2: Indivíduos com
dificuldades de (re)integração
no mercado de trabalho,
com qualificações médias e
superiores.

Intervenção inclusiva, baseada no trabalho em parceria, na
participação generalizada de todos os stakeholders e no acesso a
toda a comunidade.
8
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“

A Soluções Eficientes é uma empresa e loja especializadas na comercialização
de produtos e serviços nas áreas de eletricidade, telecomunicações e
energia solar. Criei de seguida a “Soluções Mais” e iniciámos uma nova fase
de internacionalização em Angola, Moçambique e Brasil.
Cheguei com a minha família a Portugal em 2004 e encontrava-me numa
situação muito complicada. Não conseguia legalizar-me e para trabalhar
precisava da carteira profissional, o que demoraria 2 anos a acontecer.
Depois de cinco concursos conheci o Audax através da internet, marquei
entrevista e recebi uma injeção de ânimo e o que precisava para avançar
com as minhas ideias.
Os ensinamentos da equipa do Audax ajudaram-me a direcionar e focar
no que precisava para ter êxito. Obtive muita ajuda nas formações, nas
pesquisas de mercado e as questões relevantes que coloquei à equipa
tiveram resposta de imediato. Com a certificação de formador, com a ajuda
do Audax Empreende e do PEI - Promoção do Empreendedorismo Imigrante
(ACIDI), serei talvez o primeiro empreendedor formado nestes programas a
ministrar formações sobre empreendedorismo.

Processo
Fase 1
Diagnóstico
e benchmarking
1-2 meses

Fase 2:
Motivação
e contacto
1-2 meses

Fase 3
Diagnóstico
do potencial
empreendedor
1 mês

Fase 4:
Desenvolvimento
do projeto
(Formação e Mentoria)

Costumo dizer: “antes estar preparado para a oportunidade e não ter
nenhuma, do que ter a oportunidade e não estar preparado”. O Audax
deu-me esta oportunidade e eu estava preparado.

6-9 meses

Márcio Teles
Amadora Empreende 2009/2012
Câmara Municipal da Amadora
Márcio Teles | Amadora Empreende 2009/2012 | Câmara Municipal da Amadora
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Tempos médios indicativos.
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Fase 1: Diagnóstico e benchmarking

Fase 4: Desenvolvimento do projeto (Formação e Mentoria)

Na fase 1, preparatória à fase de arranque das atividades que envolvem
diretamente os participantes, o Audax toma contacto com as potencialidades e vulnerabilidades da comunidade e do projeto de desenvolvimento
identificado para o território, no qual irá participar, aplicando metodologia
própria.

A fase 4 corresponde a um programa de Formação e Mentoria em
empreendedorismo, que será ajustado - no nível, metodologia e
calendarização - a cada grupo.

Fase 2: Motivação e contacto
A fase 2 tem como objetivo motivar o envolvimento e participação no
programa de Formação e Mentoria em empreendedorismo. Nesta fase,
o Audax estabelece um plano de contactos e/ou sessões com técnicos,
entidades locais e potenciais empreendedores, de “sensibilização” para o
empreendedorismo.

Fase 3: Diagnóstico do potencial empreendedor
A fase 3 é composta por: análise dos formulários de inscrição, exercícios de
grupo, entrevistas individuais e seleção de candidatos.
Esta fase baseia-se num processo de seleção que está centrado na
identificação das competências pessoais e técnicas dos potenciais
empreendedores, e no potencial das ideias de negócio, em termos de
inovação e aspetos diferenciadores.

Para além do programa integrado de formação em grupo e mentoria
individualizada para a capacitação dos empreendedores e definição
do modelo de negócio, esta fase inclui ainda: apoio no desenvolvimento
do plano de negócio, prova de conceito, apoio na angariação de
financiamento, apresentação pública dos projetos e promoção da
autonomização do empreendedor.

“

A Loja Nacional disponibiliza produtos regionais, gourmet e biológicos,
e está inserida no Mercado Municipal de S. Bento.
Antes de participar no programa de apoio ao empreendedor estava
desempregada, a terminar o fundo de desemprego, e sem perspetivas
de emprego devido à minha idade e área de atividade.
Sem o apoio do Audax não teria conseguido seguir este caminho.
Não tinha a mínima experiência em comércio, vendas, etc. O período
de formação foi proficiente e essencial, o acompanhamento e a
disponibilidade dos técnicos fundamental e muito profícua.
Helena Vieira
Programa de Apoio ao Empreendedor 2011/2012
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
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A Yellow Van Surf Rides é uma empresa de animação turística de boleias /
experiências de surf, para iniciados e “surfistas” experientes.

Ecossistema Audax Empreende

As experiências incluem aulas de Surf, Surf Tours e Surf Trips ao nível
nacional. Dispomos de um serviço de Surf Camp, onde os clientes podem
adquirir pacotes completos de férias, inteiramente dedicados a esta
prática desportiva.

Audax

ISCTE-IUL

Antes do programa trabalhei como professor de artes, designer, ilustrador
freelancer e produtor de eventos na área das artes e da cultura.

“
“

O Audax abriu-me os horizontes em termos comerciais e complementou
os meus conhecimentos em áreas que que me eram desconhecidas.
Fazem falta apoios aproximados das necessidades individuais dos
empreendedores, principalmente no campo prático da criação,
desenvolvimento das empresas, divulgação de produtos/serviços e no
financiamento.
Rui Pedro Esteves | Programa de Apoio ao Empreendedor 2011/2012
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Para um negócio tão dinâmico como a Garbags 100% recup - malas feitas
a partir de materiais reciclados, poder aplicar diariamente o que aprendo
no Mouraria Empreende e ver os resultados práticos e imediatos está a ser
fundamental na motivação de toda a equipa! Este programa deu-me uma
oportunidade única de repensar o meu negócio e adquirir conhecimento
fundamental para dar o próximo salto, rumo à internacionalização.
Tânia Anselmo | Mouraria Empreende 2012 | Câmara Municipal de Lisboa
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Coordenação
global

Rede de formadores

Gestão
de projeto

Rede de mentores

Investigação
Crowdsourcing
Redes e cooperação

EMPREENDEDORES
Investimento Audax
Empreende

Comunicação
Incubação

Necessidades

Investimento e
financiamento

Parceiros
técnicos

Oportunidades

Avaliação e
impacto

Processos
administrativos
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Parceiros e
stakeholders
territoriais

Contactos
Audax | Centro de Empreendedorismo do ISCTE-IUL
Av. das Forças Armadas, Edifício II ISCTE, D019 cac. 117 | 1649-026 LISBOA
T 21 790 32 76 | audax@iscte.pt | www.audax.iscte.pt

O Audax é o centro de
empreendedorismo do
ISCTE-IUL. Tem como visão
construir comunidades
empreendedoras no mundo e
como missão promover a atitude
empreendedora, transformando
ideias em negócios à escala
local e global.
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Audax Start
Capacitação Integrada



IN Audax
Incubação 3600



Ficha Técnica
Produzido por: Audax
Design gráfico: 4Change
Typeface: Quicksand

Audax Connect
Consultoria Personalizada

Audax Mundus
Internacionalização

16

