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INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PROJETO 

O presente documento faz parte integrante do Projeto Regeneração ITV impulsionado pela 

Associação Têxtil e Vestuário de Portugal. 

 

Projeto Regeneração ITV  

Promovido pela ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), o projeto 

Regeneração ITV (R’ITV) corporizou uma ação coletiva de dinamização do ecossistema 

empreendedor da fileira têxtil e vestuário, que facilitou o desenvolvimento de empresas 

inovadoras, qualificadas e criativas, com potencial de internacionalização, no contexto da 

cadeia de valor têxtil e vestuário de Portugal. 

Entre as ações do projeto, esteve incluída a identificação e pré-aceleração de uma seleção 

de 20 pré-projectos e promotores de elevado potencial, divididos em duas Calls, “1ª e 2ª 

Call de Ideias e Projetos. 

O objetivo estratégico do projeto R’ITV, constituiu-se de modo a reforçar a dimensão, 

qualidade, articulação, consistência e densidade do ecossistema de empreendedorismo na 

fileira têxtil e de vestuário nacional, para que, no seu seio, facilitasse e potenciasse o 

empreendedorismo qualificado e criativo, e que por sua vez, conduzisse ao surgimento e 

desenvolvimento de novos projetos empresariais, assentes em fatores imateriais e 

sustentáveis de competitividade e orientados para a inovação e internacionalização da 

oferta nacional neste contexto. 

Foi um projeto que contribuiu para o esforço estratégico de regeneração da fileira têxtil e de 

vestuário nacional, que foi desenvolvido pelos seus principais agentes, contribuindo para o 

desenvolvimento sectorial e regional. 
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Outros dos objetivos deste projeto foram: 

 Contribuir para a melhoria da imagem e perceção da oferta nacional dos produtos e 

serviços da fileira têxtil e de vestuário (dentro e fora de Portugal) 

 Facilitar o contacto entre empreendedores e estruturas/entidades de I&D+Inovação. 

 Contribuir para uma cultura empreendedora na fileira têxtil e de vestuário mais 

orientada para a inovação e investigação. 

 Impulsionar cooperação e coopetição na fileira têxtil e de vestuário. 

 Fomentar o intraempreendedorismo nas empresas da fileira têxtil e vestuário, 

orientado para o surgimento/desenvolvimento de novas ideias potenciadoras de 

mecanismos de spinoff. 

O presente relatório tem como objetivo apresentar a informação relevante relativa a essa 

participação, nos aspetos relacionados com os serviços contratados. 
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1. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO UTILIZADA EM RELATÓRIO 

DE AVALIAÇÃO FINAL 

1.1.MEMÓRIA DESCRITIVA 

A metodologia utilizada para a execução da Avaliação Externa da Eficiência do projeto 

POCI-02-0651-FEDER-016122 – “Regeneração da Indústria Têxtil e Vestuário”; propôs-se 

apresentar de forma tão detalhada quanto possível, os resultados esperados, entre outros 

aspetos pertinentes, relacionados com a prestação de serviços desenvolvidos. 

Atendendo aos objetivos específicos, conforme descrito no ponto definido no Caderno de 

Encargos (n.º2), adotou-se a seguinte metodologia: 

 

Atividade 1: Elaboração de Estudo "Empreendedorismo na fileira têxtil e vestuário: 

diagnóstico e visão prospetiva" 

 A execução desta atividade foi avaliada pela verificação do Estudo 

"Empreendedorismo Qualificado e Criativo na fileira têxtil e vestuário: diagnóstico 

e visão prospetiva", disponível em http://regeneracao-itv.pt/docs/; 

 O n.º de exemplares distribuídos e/ou downloads efetuados do estudo 

"Empreendedorismo Qualificado e Criativo na fileira têxtil e vestuário: diagnóstico 

e visão prospetiva" foram avaliados através da observação do relatório do Google 

Analytics. 

 

 

 

 

http://regeneracao-itv.pt/docs/
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Atividade 2: Deteção, Mapeamento e Divulgação de Oportunidades para Empreender 

na Fileira Têxtil e Vestuário 

 A execução desta atividade foi avaliada pela verificação do Relatório 

"Oportunidades para empreender na fileira têxtil e vestuário", disponível em 

http://regeneracao-itv.pt/docs/; 

 O n.º de workshops realizados para deteção de oportunidades para empreender na 

fileira têxtil e vestuário e o n.º de participantes, foram avaliados através da 

observação das listas de presenças disponibilizadas à ATP. 

 

Atividade 3: Estudos de caso de criação de novos negócios qualificados e criativos na 

fileira têxtil e vestuário 

 Inicialmente foram trabalhados cerca de 15 projetos e fechou-se a atividade com 10, 

de acordo com o que estava considerado no caderno de encargos; 

 Concretização dos 10 estudos de caso. 

 

Atividade 4: Estudo de Benchmarking internacional "Boas Práticas de Promoção do 

Empreendedorismo Qualificado e Criativo na fileira têxtil e vestuário na Galiza" 

 A execução desta atividade foi avaliada pela verificação do relatório de 

Benchmarking Internacional "Boas Práticas de Promoção do Empreendedorismo 

Qualificado e Criativo na fileira têxtil e vestuário na Galiza", disponível em 

http://regeneracao-itv.pt/docs/; 

 

 

 

 

http://regeneracao-itv.pt/docs/
http://regeneracao-itv.pt/docs/
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Atividade 5: Plano de comunicação e promoção do projeto e dos seus suportes 

 A execução desta atividade foi avaliada com o recurso ao relatório de imprensa de 

“Divulgação e Promoção” Projeto Regeneração ITV e evidências fotográficas dos 

suportes de divulgação e promoção do projeto. 

 

Atividade 6: Ciclo de seminários temáticos (8) relativos a temas chave para o 

empreendedorismo qualificado e criativo na fileira têxtil e vestuário 

 Nesta atividade usaram-se as listas de presença como constatação da execução do 

n.º de seminários temáticos realizados sobre temas chave para o empreendedorismo 

qualificado e criativo na fileira têxtil e vestuário realizados e n.º de participantes no 

referido ciclo de seminários temáticos. 

 

Atividade 7: Helpdesk do empreendedor da fileira têxtil e vestuário 

 Na execução desta atividade, a avaliação foi efetuada recorrendo aos registos de 

presença elaborados para cada um dos workshops de capacitação para 

empreendedores. 

 O n.º de solicitações de informação e apoio por parte de empreendedores foi 

avaliado através da quantidade de emails recebidos na caixa de email 

geral@regeneracao-itv.pt e nas caixas de email pessoais dos consultores que 

participaram nesta atividade; 

 Como avaliação do n.º de horas de apoio técnico a empreendedores utilizadores do 

helpdesk do empreendedor da fileira têxtil e vestuário, elaboraram-se registos que 

fossem simultaneamente simples e rápidos de preencher pelos intervenientes. 

 

mailto:geral@regeneracao-itv.pt
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Atividade 8: Coaching de acompanhamento de novos projetos de empreendedorismo 

qualificado e criativo na fileira têxtil e vestuário 

 A avaliação desta atividade foi realizada com o recurso aos registos elaborados para 

as sessões de acompanhamento de coaching e ainda ao nº de planos de negócios 

desenvolvidos. 

 

Atividade 9: Eventos (2) de apresentação e disseminação de resultados do projeto: 

"Empreendedorismo ao serviço da regeneração da fileira têxtil e vestuário" 

 Para avaliar e validar esta atividade foram elaborados registos de presença e 

questionários de satisfação, disponibilizados no decurso dos eventos. A estes 

documentos juntaram-se as evidências fotográficas. 

 

Atividade 10: Definição e implementação de plano de ações de comunicação para 

disseminação de resultados do projeto 

 A execução desta atividade foi avaliada com o recurso ao relatório de imprensa de 

“Divulgação de Resultados” Projeto Regeneração ITV e evidências fotográficas dos 

suportes de disseminação dos resultados do projeto (brochura). 

 

Atividade 11: Gestão técnica do projeto 

 A avaliação desta atividade foi efetuada com recurso à recolha e tratamento de 

dados e, validada em reuniões de trabalho com periodicidade bimensal, nas quais se 

avaliou a evolução dos trabalhos em cada uma das atividades em curso. As reuniões 

contaram com a presença do Diretor Geral da entidade promotora e gestora do 

projeto, a ATP.  
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2. IMPLEMENTAÇÃO FÍSICA GLOBAL 

2.1.INDICADORES DE RESULTADOS 

 

Indicador / Resultado 
Meta 

Estabelecida 

Meta 

Realizada 

Grau de 

Realização 

Estudo "Empreendedorismo Qualificado e 

Criativo na fileira têxtil e vestuário: diagnóstico 

e visão prospetiva" 

1 1 100% 

N.º de exemplares distribuídos e/ou downloads 

efetuados do estudo "Empreendedorismo 

Qualificado e Criativo na fileira têxtil e 

vestuário: diagnóstico e visão prospetiva" 

150 46  30,7%
(1)

 

Relatório/Estudo "Oportunidades para 

empreender na fileira têxtil e vestuário" 
1 1 100% 

N.º de workshops para deteção de oportunidades 

para empreender na fileira têxtil e vestuário 
4 4 100% 

N.º de participantes nos workshops para deteção 

de oportunidades para empreender na fileira 

têxtil e vestuário 

48 117 100% 

Relatório de análise de estudos de caso de 

criação de novos negócios qualificados e 

criativos na fileira têxtil e vestuário 

1 1 100% 

N.º de estudos de caso realizados 10 10 100% 
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Relatório de Benchmarking internacional "Boas 

Práticas de Promoção do Empreendedorismo 

Qualificado e Criativo na fileira têxtil e 

vestuário na Galiza"  

1 1 100% 

N.º de suportes de comunicação e promoção do 

projeto (brochuras, folhetos) produzidos e 

distribuídos 

5000 5000 100% 

N.º de visitas ao portal web do projeto 1000 > 2000 100% 

N.º de notícias/artigos publicados na imprensa 

associados à promoção e comunicação do 

projeto 

30  25 83,33%
(2)

 

N.º de seminários temáticos sobre temas chave 

para o empreendedorismo qualificado e criativo 

na fileira têxtil e vestuário realizados 

8 8 100% 

N.º de participantes no ciclo de seminários 

temáticos sobre temas chave para o 

empreendedorismo qualificado e criativo na 

fileira têxtil e vestuário 

250 250 100% 

N.º de workshops de capacitação para 

empreendedores 
4  4 100% 

N.º de participantes nos workshops de 

capacitação para empreendedores 
48 48 100% 

N.º de solicitações de informação e apoio por 

parte de empreendedores 
100  > 100 100% 
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N.º de horas de apoio técnico a empreendedores 

utilizadores do helpdesk do empreendedor da 

fileira têxtil e vestuário 

520 520  100% 

N.º de novas ideias ou projetos apoiados por 

serviços de coaching 
20  20 100% 

N.º de eventos de apresentação e disseminação 

de resultados do projeto 
2 2 100% 

N.º de participantes nos eventos de apresentação 

e disseminação de resultados do projeto 
160 70 43,75%

(3)
  

N.º de suportes de disseminação dos resultados 

do projeto (brochuras, folhetos) produzidos e 

distribuídos 

2500 2500  100% 

N.º de notícias/artigos publicados na imprensa 

associados à disseminação de resultados do 

projeto 

30  30 100% 

Recursos humanos internos associados à gestão 

do projeto (N.º) 
4 4 100%

(4)
 

Relatório de avaliação final do projeto 1 1  100% 

N.º de entidades participantes na rede informal 

de apoio ao empreendedor da fileira têxtil e 

vestuário (early adopters, mentores, I&D, etc) 

15  15 100% 

N.º de pedidos de reembolso submetidos 3  3 100% 

Tabela 1 - Resumo das atividades do projeto e o grau de realização 
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(1) 
Informação: downloads efetuados sobre trabalhos preliminares. Consideramos que no 

fecho do projeto e com os estudos finais, serão efetuados downloads que ultrapassarão este 

indicador, no período temporal de 6 meses. 

(2) 
Relativamente ao número de notícias publicitadas na imprensa foram identificadas 25. 

Porém, este número não teve em consideração as notícias que não tiveram presença online, 

como é o caso dos jornais regionais, onde se estimou um número superior a 10 notícias. 

Este facto justifica o desvio entre o objetivo estipulado e o objetivo atingido. 

(3)
 O número de participantes previstos em sede de candidatura eram 160, contudo 

verificou-se que este indicador teve um desvio de 56,25% face ao previsto. Através de 

contactos formais e informais, após o convite para a presença nos respetivos eventos, 

verificou-se que à data e hora da realização dos mesmos, a generalidade dos convidados 

estava em período laboral ou em época de elevado trabalho académico. 

(4) 
No que diz respeito a esta rúbrica, um dos recursos humanos internos associados à gestão 

do projeto previsto em sede de candidatura, a técnica Beatriz Sendin, não chegou a 

participar no projeto pois cessou as funções na ATP em dezembro de 2015, sendo as suas 

atividades no projeto distribuídas pelos restantes recursos humanos. 

 

 

2.2. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos executados no âmbito do projeto decorreram entre junho de 2016 e maio de 

2018. Na tabela seguinte encontram-se discriminados os períodos temporais em que 

decorreram as diversas atividades do projeto, bem como respetivo (s) coordenador (es).  
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Indicador / Resultado Período temporal Coordenador (es) 

Estudo "Empreendedorismo na fileira têxtil e vestuário: 

diagnóstico e visão prospetiva" 

junho a dezembro de 2016
 

(1) 
Adriano Fidalgo 

Deteção, Mapeamento e Divulgação de Oportunidades para 

Empreender na Fileira Têxtil e Vestuário 

junho  de 2016  a abril de 

2017 
(2)

 
António Luís Ferreira 

Estudos de caso de criação de novos negócios qualificados e 

criativos na fileira têxtil e vestuário 

julho a dezembro de 2016 

(3)
 

Adriano Fidalgo 

Estudo de benchmarking internacional "Boas Práticas de 

Promoção do Empreendedorismo Qualificado e Criativo na fileira 

têxtil e vestuário na Galiza" 

outubro de 2016 a maio de 

2017 
(4)

 
Adriano Fidalgo 

Plano de comunicação e promoção do projeto e dos seus suportes 
junho de 2016 a junho de 

2017 
(5)

 

Miguel Mendes 

d’Araújo 

Ciclo de seminários temáticos (8) relativos a temas chave para o 

empreendedorismo qualificado e criativo na fileira têxtil e 

vestuário 

julho de 2017 a maio de 

2018 
(6)

 
Adriano Fidalgo 

Helpdesk do empreendedor da fileira têxtil e vestuário 
junho de 2017 a maio de 

2018 
(7)

 
Adriano Fidalgo 

Coaching de acompanhamento de novos projetos de 

empreendedorismo qualificado e criativo na fileira têxtil e 

vestuário 

maio de 2017 a maio de 

2018 
(8)

 
Adriano Fidalgo 

Eventos (2) de apresentação e disseminação de resultados do 

projeto: "Empreendedorismo ao serviço da regeneração da fileira 

têxtil e vestuário" 

março a maio de 2018 
(9)

 Adriano Fidalgo 

Definição e implementação de plano de ações de comunicação 

para disseminação de resultados do projeto 

fevereiro a julho de 2018 

(10)
 

Miguel Mendes 

d’Araújo 

Gestão técnica do projeto 
dezembro de 2016 a maio 

de 2018 
(11)

 

Adriano Fidalgo/ 

António Luis Ferreira 

Tabela 2 - Cronograma do projeto 
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(1) 
Este estudo foi concluído em setembro de 2016. 

(2) 
Este estudo foi concluído em abril de 2017, devido a um atraso na recolha de informação 

derivada dos workshops. 

(3) 
Este estudo foi realizado dentro do tempo previsto e sofreu uma revisão em maio de 

2018. 

(4) 
Este estudo foi concluído em maio de 2017. 

(5) 
Nesta atividade o desenvolvimento do portal WEB do projeto e os serviços 

especializados de comunicação e assessoria de imprensa foram cumpridos dentro do tempo 

previsto. O design de imagem e produção de suportes de comunicação do projeto foram 

concluídos por volta de setembro de 2016. Este desvio deveu-se a alterações efetuadas ao 

nível gráfico e de texto, atrasando a aprovação do design, artes finais e materiais. 

(6)
 Estes seminários realizaram-se fora do espaço temporal previamente definido em sede de 

candidatura. Este desvio nas realizações dos seminários deveu-se à perceção prévia da fraca 

adesão aos mesmos (trabalho, tarefas académicas, férias, entre outros) no tempo pré-

definido.  

(7) 
Esta atividade foi cumprida conforme estipulado, tendo uma maior concentração entre o 

último trimestre de 2017 e maio de 2018. 

(8) 
Esta atividade cumpriu com as datas inicialmente previstas, tendo a sua fase de maior 

empenho decorrido entre agosto de 2017 e maio de 2018. 

(9)
 Estes dois eventos foram realizados em maio de 2018 estando a sua realização dentro do 

prazo previsto. 

(10)
 Este prazo foi ligeiramente alargado, devido a alguns ajustes de artes finais e à recolha 

de informação resultante do projeto. A versão final da brochura ficou concluída em julho de 

2018. 
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(11)
 A gestão técnica do projeto foi realizada através de alguns acompanhamentos 

periódicos, cumprindo o prazo definido.  
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3. AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO FÍSICA POR ATIVIDADE 

3.1.ESTUDO "EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO E CRIATIVO NA FILEIRA TÊXTIL E 

VESTUÁRIO: DIAGNÓSTICO E VISÃO PROSPETIVA" 

A elaboração deste estudo permitiu a caracterização da realidade atual e evolução recente 

do empreendedorismo e do ecossistema empreendedor na fileira têxtil e vestuário, uma vez 

que, a informação atual disponível sobre o setor é claramente insuficiente e não sustentada 

em processos profundos e fiáveis de análise e avaliação. 

Tendo em consideração a complexidade e abrangência do tema, a informação existente à 

data da sua realização não dava resposta adequada às necessidades específicas das 

entidades responsáveis e participantes no ecossistema empreendedor da fileira têxtil e 

vestuário. 

Assim, o principal propósito deste relatório passava por entender o estado de arte do 

empreendedorismo, o porquê do seu propósito e quais as vantagens que poderia trazer para 

o futuro da Indústria Têxtil e Vestuário. Através do questionário realizado na atividade, 

adquiriu-se uma melhor perceção da visão e da motivação dos empreendedores da ITV.  

Em suma, o empreendedorismo é considerado como um importante mecanismo para o 

desenvolvimento económico através da criação de emprego, inovação e do seu efeito de 

bem-estar. É também relevante fomentar o empreendedorismo ao longo de toda a cadeia de 

valor na medida em que isso pode trazer vantagens para a empresa, acelerar os processos de 

inovação, sendo essas as mesmas que tornam este mecanismo importante para o 

desenvolvimento económico.  

No que diz respeito ao questionário realizado junto dos diversos inquiridos, concluiu-se que 

uma grande parte destes já tinha conhecimentos sobre empreendedorismo e a participação 
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em iniciativas ligadas ao mesmo. Como tal, no momento de integrar o mercado de trabalho, 

o empreendedorismo foi tido como primeira opção.  

Para aprofundar o conhecimento sobre o empreendedorismo, foi realizada uma entrevista 

semiestruturada a um grupo restrito dentro dos inquiridos, onde se teve o conhecimento 

acerca do tipo de financiamento mais usado por estes, entre os quais os capitais próprios e 

em certos casos o financiamento bancário. 

 

3.2.DETEÇÃO, MAPEAMENTO E DIVULGAÇÃO DE OPORTUNIDADES PARA EMPREENDER 

Esta atividade visou a contextualização e avaliação, a partir de necessidades, de desafios ou 

sugestões de agentes da fileira, de oportunidades concretas para empreender na fileira têxtil 

e vestuário. 

Assim, tornou-se clara a elaboração de um documento prático e útil onde as empresas 

recém-criadas e/ou empreendedores potenciais da fileira podem encontrar oportunidades 

para, de forma mais sustentada e orientada, iniciarem ou desenvolverem processos 

empreendedores, e até mesmo à condução da criação de novas empresas. 

Subjacente a esta atividade, esteve a intenção de ativar/privilegiar o empreendedorismo de 

oportunidade, que assentou precisamente em oportunidades detetadas, em detrimento do 

empreendedorismo de necessidade, associado nomeadamente a situações de desemprego, e 

que muitas vezes carece de um suporte inicial adequado em termos de viabilidade das 

ideias de negócio.  

Através da execução deste trabalho, foi possível determinar a existência de um elevado 

número de oportunidades potenciais para aproveitamento empresarial no âmbito da cadeia 

de valor associada à fileira têxtil e vestuário, que resultam de várias fontes, algumas delas 

articuladas ou relacionadas. 
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Considerou-se no entanto que: 

- o potencial das oportunidades identificadas não é idêntico; 

- a avaliação das oportunidades no contexto de eventuais processos empreendedores deve 

ser devidamente articulado e integrado com o perfil e condições do/as empreendedores/as 

que desenvolvem esse processo de avaliação; 

- o sucesso de processos empreendedores desenvolvidos a partir das oportunidades 

identificadas depende em larga medida da capacidade de o/as empreendedores/as serem 

capazes de encontrar o mix adequado de condições, recursos e competências para as 

aproveitar devidamente. 

Posto isto, os resultados foram percecionados como uma ferramenta adicional e útil para a 

maximização do sucesso dos processos empreendedores qualificados e criativos no 

contexto da fileira têxtil e vestuário.  

 

3.3.REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE CASO DE CRIAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS QUALIFICADOS 

E CRIATIVOS NA FILEIRA TÊXTIL E VESTUÁRIO 

A realização destes estudos de caso focou a identificação e avaliação de boas práticas, bem 

como das dificuldades, constrangimentos e restrições enfrentadas por empresas que 

corporizam bons exemplos de empreendedorismo qualificado e criativo no contexto da 

fileira têxtil e vestuário. 

No processo de criação de empresas, é de particular relevância e eficácia o acesso a 

informação relativa a casos concretos de sucesso que e possam servir de exemplo para 

novos empreendedores. 

Esta atividade veio assim cumprir esse papel, com a apresentação e avaliação, de forma 

integrada, dos fatores críticos que suportam o sucesso de 10 (dez) empresas envolvidas no 

projeto. 
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3.4.REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE BENCHMARKING INTERNACIONAL "BOAS PRÁTICAS DE 

PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO E CRIATIVO NA FILEIRA TÊXTIL E 

VESTUÁRIO NA GALIZA" 

Devido à proximidade geográfica das regiões alvo do projeto e às relações comerciais 

relevantes com a região da Galiza, esta tem sido capaz de estruturar uma imagem de marca 

de têxtil e vestuário produzidos na região, reconhecida ao nível internacional e associada à 

inovação, ao design e à qualidade, ambição esta que também está presente nas estratégias 

que suportam o desenvolvimento da fileira têxtil e vestuário nacional. 

Pretendeu-se assim com este estudo, criar um impacto na identificação e aplicação de boas 

práticas na promoção do empreendedorismo qualificado e criativo nas regiões Norte e 

Centro de Portugal, bem como na Galiza. 

Como resultado, tornou-se evidente que o empreendedorismo deve ser considerado um 

mecanismo fundamental para o desenvolvimento económico através da criação de 

emprego, inovação e do seu efeito de bem-estar. De salientar que é fulcral fomentar o 

empreendedorismo ao longo de toda a cadeia de valor na medida em que isso pode trazer 

vantagens para as empresas, sendo essas as mesmas que tornam este mecanismo importante 

para o desenvolvimento económico.  

Relativamente aos questionários realizados, pode-se concluir que a Galiza se especializou 

na venda ao cliente final, devido ao fenómeno Inditex, que impôs a sua capacidade de 

desenvolvimento de marca, com grande rotação de produto. Já o Norte de Portugal 

especializou-se na venda ao segmento empresarial, em dar respostas rápidas e eficientes aos 

seus clientes, oferecendo matéria-prima e confeção especializada de qualidade.  

Em suma, através de dados recolhidos, é possível verificar que a produção em valor do 

setor português é bastante superior ao da Galiza e que o setor português exporta grande 

parte da sua produção, sendo Espanha o principal destino.  
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3.5.IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO DO PROJETO 

A execução desta atividade justificou-se pela necessidade de garantir uma elevada 

promoção e comunicação do projeto para que os agentes do ecossistema empreendedor da 

fileira tomassem conhecimento e se envolvessem/participassem desde o início. 

Neste sentido, foram produzidos 5000 (cinco mil) exemplares de folhetos informativos, 

com informação objetiva e concisa sobre o projeto e distribuídos nas várias ações que 

decorreram nas diversas entidades na região Norte e Centro, e que se encontram listadas na 

seguinte tabela:  

 

Entidade 

Modatex 

UBI 

Mod’Tissímo – ATP (Aeroporto Francisco Sá Carneiro) 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Minho 

Creative SciencePark (Universidade de Aveiro) 

IPCA 

ABS/IESF 

ISMAI 

 

Tabela 3 - Entidades do Norte e Centro onde decorreram as várias ações de promoção do projeto 
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Juntamente com estes folhetos informativos, foram produzidos roll-up’s e um pop-up que 

serviram para auxiliar a divulgação do projeto, e que foram usados aquando as várias 

intervenções nos diversos eventos. 

Relativamente ao número de visitas ao portal web do 

projeto, foi satisfatório o alcance do objetivo estipulado, 

imediatamente após a sua ativação. 

Quanto ao número de notícias publicitadas na imprensa, 

foram identificadas 25.  

Porém, este número não tem em consideração as notícias 

que não tiveram presença online, como é o caso dos 

jornais regionais, facto este que justifica este desvio entre 

o objetivo estipulado e o objetivo atingido. 

 

 

 

3.6.REALIZAÇÃO DE CICLO DE 8 SEMINÁRIOS TEMÁTICOS RELATIVOS A TEMAS CHAVE 

PARA O EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO E CRIATIVO NA FILEIRA TÊXTIL E 

VESTUÁRIO 

Com o intuito de facilitar e dinamizar o empreendedorismo qualificado e criativo na fileira 

têxtil e vestuário através de mecanismos importantes de networking/ativação de contactos e 

de divulgação do projeto, promoveu-se a realização de um ciclo de seminários temáticos 

para a transmissão de informação e dos processos de capacitação de empreendedores e 

outros agentes do ecossistema empreendedor. 

Foram realizados 6 (seis) seminários na região Norte e 2 (dois) seminários no Centro. Na 

tabela seguinte, encontram-se descriminados os 8 (oito) seminários realizados. 

Figura 1 - Ação de divulgação do projeto 

no CITEVE 
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Seminário Local Data 
Nº 

Participantes 

“Financiamento e Incentivos para 

StartUp’s” 
Modatex Porto 19/07/2017 19 

“Da Ideia ao Modelo de Negócio” 
Universidade da Beira 

Interior  
13/12/2017 54 

“Oportunidades para Empreender na 

Fileira Têxtil e Vestuário” 

Aeroporto Francisco Sá 

Carneiro – Porto 
22/02/2018 27 

“Aceleração de Projetos e 

Apresentação a Investidores” 
Universidade do Minho 28/02/2018 19 

“Ecossistemas Empreendedores – 

Incubação, aceleração e apresentação 

de projetos a investidores” 

PCI.CreativeSciencePark 

– Aveiro Region 
20/04/2018 7 

“Dados do Empreendedorismo em 

Portugal: Aceleração e Apresentação 

de Projetos” 

IPCA – Instituto 

Politécnico do Cávado e 

do Ave 

27/04/2018 44 

“Empreendedorismo na Fileira Têxtil e 

Vestuário” 
ABS/IESF 17/05/2018 56 

“Boas Práticas de Promoção do 

Empreendedorismo Qualificado e 

Criativo na Fileira Têxtil e Vestuário 

na Galiza” 

ISMAI 24/05/2018 24 

TOTAL   250 

 

Tabela 4 - Seminários realizados no ciclo de seminários temáticos 

 



 

27 

3.7.CRIAÇÃO E GESTÃO DO HELPDESK DO EMPREENDEDOR DA FILEIRA TÊXTIL E 

VESTUÁRIO 

Para facilitar e dinamizar o empreendedorismo qualificativo e criativo na fileira têxtil e 

vestuário, verificou-se a necessidade de estruturar de um helpdesk destinado à prestação de 

informação e apoio técnico a empreendedores da fileira têxtil e vestuário, com particular 

foco naqueles que desenvolvam processos empreendedores no contexto de atividades 

qualificadas e criativas. 

Este helpdesk foi de livre acesso aos interessados e completamente gratuito. 

Por outro lado, esta atividade assumiu-se como um mecanismo importante para incentivar e 

promover: 

- Networking/ativação de contactos 

- Integração e articulação de ideias de negócio 

- Encaminhamento para contactos/parceiros potenciais. 

Especificamente, os objetivos desta atividade passaram por: 

 Identificar de oportunidades/ ideias de negócio na fileira têxtil e vestuário; 

 Envolver os empreendedores recentes ou potenciais em redes (formais ou informais) 

do ecossistema empreendedor da fileira têxtil e de vestuário; 

 Disseminar as boas práticas de empreendedorismo; 

 Gerar e disponibilizar mais e melhor informação e facilitar o acesso a competências 

para empreendedores e outros agentes do ecossistema empreendedor; 

 Criar mais oportunidades de contacto, cooperação e coopetição entre os agentes do 

ecossistema empreendedor; 

 Reduzir os desequilíbrios regionais no acesso a informação e serviços de apoio por 

parte de empreendedores e outros agentes; 
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 Estimular a adesão/participação de empreendedores em 

redes/parcerias/comunidades da fileira têxtil e vestuário e; 

 Promover a inclusão das entidades do ecossistema empreendedor nas atividades do 

projeto. 

Além das questões referidas, esta atividade serviu igualmente para proporcionar aos 

empreendedores um apoio regular e adequado às suas necessidades específicas. Este apoio 

foi prestado através de workshops, reuniões pessoais e coletivas (presenciais e por 

videoconferência), através de correio eletrónico e por chamadas telefónicas, onde foram 

debatidos temas e prestados esclarecimentos, que se mostraram essenciais para a 

participação dos empreendedores envolvidos. 

Como resultado, todos os empreendedores que participaram no projeto realizaram e 

obtiveram o seu plano de negócio com sucesso, através do apoio acima descrito. 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Ações de hepldesk 
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3.8.REALIZAÇÃO DE COACHING DE ACOMPANHAMENTO DE NOVOS PROJETOS DE 

EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO E CRIATIVO NA FILEIRA TÊXTIL E VESTUÁRIO 

Esta atividade de coaching foi fundamental para os empreendedores envolvidos e cujo 

projeto se enquadrou nas atividades abrangidas pelo projeto e cujo processo empreendedor 

esteja já assente em ideias bem estruturadas e validadas. O objetivo passou pelo 

aprofundamento e desenvolvimento desse processo, nomeadamente através do 

acompanhamento personalizado e atuação nas seguintes dimensões principais: 

 Perfil pessoal do empreendedor (análise do perfil e maturidade pessoal e 

profissional); 

 Competências do empreendedor (mapeamento de competências existentes e a 

desenvolver); 

 Planeamento de ações de desenvolvimento; 

 Capacitação e assessoria pessoal para implementação do plano definido; 

A eficácia dos processos empreendedores foi 

potenciada por mecanismos de apoio e 

acompanhamento próximos e personalizados dos 

respetivos promotores, na medida em que permitiu uma 

adaptação às necessidades específicas de cada um. De 

salientar que esta atividade esteve sempre intimamente 

relacionada com a anterior (helpdesk), para que assim 

fosse possível potenciar os resultados dos trabalhos 

realizados pelos promotores. 

Tal como o serviço de helpdesk, os resultados obtidos com esta atividade passaram pela 

realização de planos de negócio, através do estreito acompanhamento personalizado e 

especializado por consultores séniores em temas de suma importância para os 

Figura 3 - Ações de coaching 
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empreendedores na fileira têxtil e vestuário, potenciando assim a sua viabilidade e 

desenvolvimento no setor empresarial. 

 

3.9.REALIZAÇÃO DE 2 EVENTOS DE APRESENTAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE RESULTADOS DO 

PROJETO: "EMPREENDEDORISMO AO SERVIÇO DA REGENERAÇÃO DA FILEIRA TÊXTIL E 

VESTUÁRIO" 

Ficou definido em sede de candidatura a realização de dois eventos de apresentação e 

disseminação dos resultados do projeto, subordinado ao tema "Empreendedorismo ao 

serviço da regeneração da fileira têxtil e vestuário", com o objetivo genérico de gerar bens 

coletivos e externalidades positivas, de forma abrangente e não discriminatória. 

Como tal, foi necessário preparar e realizar um evento na região Norte e outro na região 

Centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Evento de apresentação e disseminação de resultados, na ATP 
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para o empreendedor? 

Não Úteis/Fraca

Pouco úteis/Razoável

Úteis/Boa

Muito úteis/Muito Boa

O primeiro a ser realizado foi o da região Norte, e teve lugar na ATP – Associação Têxtil e 

Vestuário de Portugal no dia 25 de maio de 2018.  

Este evento contou com a presença do orador Dr. Paulo Vaz, que presidiu à sessão de 

abertura e, o Dr. Adriano Fidalgo, representante da Astrolábio, S.A., que abordou a 

apresentação de alguns dos estudos efetuados no âmbito do projeto. 

Nesta sessão foram igualmente apresentados alguns dos casos de empreendedorismo 

resultantes da participação no projeto Regeneração ITV, bem como os pitch’s dos 

promotores que participaram nas sessões de coaching.  

No final da sessão foram contabilizadas 29 presenças na audiência da sessão e distribuídos 

por cada participante um questionário de satisfação geral, com o intuito de melhorar 

futuramente a intervenção em novos seminários. 

No total, foram recolhidos 16 questionários. A avaliação relativa aos temas abordados foi 

classificada na sua maioria “Muito útil”. As restantes classificações encontram-se 

espelhadas no gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Utilidade dos temas no Seminário que decorreu na ATP – Associação Têxtil e 

Vestuário de Portugal 
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efetuadas? 
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Muito úteis/Muito Boa

Quanto à utilidade para informar e/ou capacitar os empreendedores/as em áreas chaves do 

processo empreendedor, esta ficou avaliada de acordo com o gráfico seguinte, sendo na 

maioria “Muito Útil”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito à qualidade das apresentações efetuadas, foi classificada como “Muito 

boa” abrangendo uma percentagem de 94% dos participantes. Esta avaliação encontra-se 

discriminada no seguinte gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Utilidade na informação/capacitação dos empreendedores no Seminário que decorreu 

na ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal 

Gráfico 3 - Qualidade das apresentações no Seminário que decorreu na ATP – Associação Têxtil e 

Vestuário de Portugal 
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O segundo evento teve lugar no Museu dos Lanifícios, na Universidade da Beira Interior 

(UBI), no dia 28 de maio de 2018. Aqui, a sessão de abertura ficou ao cargo da Dra. Ana 

Paula Dinis, representante da ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal. Tal como 

no evento da região Norte, também o orador presente foi o Dr. Adriano Fidalgo, que 

abordou os temas referenciados no evento prévio. Este evento contou com 40 participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a distribuição dos questionários no final do evento, no total foram recolhidos 11 

questionários. A avaliação relativa aos temas abordados foi classificada em 55 % como 

“Muito útil”, como demonstra o seguinte gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Evento de apresentação e disseminação de resultados, na UBI 

Gráfico 4 - Utilidade dos temas no Seminário que decorreu na UBI – Universidade da Beira Interior 
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Já a utilidade para informar e/ou capacitar os empreendedores/as em áreas chaves do 

processo empreendedor ficou avaliada em “Muito útil”, com uma percentagem a rondar os 

73%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à qualidade das apresentações efetuadas, foi classificada como “Muito útil” em 

73%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Utilidade na informação/capacitação dos empreendedores no Seminário que decorreu 

na UBI – Universidade da Beira Interior 

Gráfico 6 - Qualidade das apresentações no Seminário que decorreu na UBI – Universidade da 

Beira Interior 
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3.10. IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO PARA 

DISSEMINAÇÃO DE RESULTADOS DO PROJETO 

Esta atividade relaciona-se com as ações da atividade de Comunicação e Promoção do 

projeto, na medida em que os meios e canais ativados foram naturalmente rentabilizados ao 

máximo para transmitir informação relevante a todos os interessados.  

Este plano contemplou a elaboração de uma brochura (em anexo) que espelha 

resumidamente os resultados obtidos ao longo do projeto em algumas das atividades 

propostas.  

Foram produzidos 2500 (dois mil e quinhentos) exemplares que foram distribuídos 

maioritariamente junto das entidades que, direta ou indiretamente, participaram no projeto e 

cujos resultados e características do projeto foram pertinentes. 

Por forma a auxiliar e complementar o output da brochura, foram publicadas 30 notícias 

que evidenciaram os resultados obtidos com o projeto e que na sua maioria foram 

divulgadas pela internet e meios de comunicação audiovisual, como se pode observar no 

relatório em anexo. 

 

3.11. GARANTIR UMA EFICAZ E EFICIENTE GESTÃO TÉCNICA DO PROJETO (GESTÃO, 

ACOMPANHAMENTO, MONITORIZAÇÃO, AVALIAÇÃO, ATIVAÇÃO DE REDE DE SUPORTE, 

APOIO NA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO, ETC) 

Esta atividade compreendeu um conjunto de ações específicas de carácter transversal e de 

suporte ao projeto como um todo e às restantes atividades previstas. 

A gestão, acompanhamento e avaliação do projeto e de todas as atividades que o compõem 

foi naturalmente essencial para garantir a sua eficácia e eficiência. 
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4. IMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA GLOBAL 

 

Os investimentos previstos e identificados no plano de ação são complementares entre si, 

na dinamização do ecossistema empreendedor da fileira têxtil e vestuário e, no alcance das 

metas e objetivos delineados pelo projeto. 

A implementação financeira compreendeu um conjunto de ações e despesas específicas de 

carácter transversal e de suporte ao projeto como um todo e às restantes atividades 

previstas, concretamente: à equipa técnica de gestão do projeto, intervenção de ROC e à 

avaliação externa do projeto, como se pode verificar no Mapa de Investimentos. 

 

 

 

MAPA DE INVESTIMENTOS

Investimento Elegível Investimento Elegível Certificado

1

Elaboração de estudo e relatório de caracterização do 

empreendedorismo na fileira têxtil e vestuário  (perfil, 

atividades, tipologias, taxa de sucesso, mercados, etc)

42.650,00 29.855,00 29.855,00 29.855,00 29.855,00

2
Realização de survey "Oportunidades para empreender na 

fileira têxtil e vestuário"
34.680,00 24.276,00 27.044,00 27.044,00 27.044,00

3

Serviços de apoio logístico à realização de 3 workshops no 

âmbito do survey "Oportunidades para empreender na fileira 

têxtil e vestuário" (catering, fotografia, video) - Norte

4.000,00 4.000,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00

4

Honorários de consultores especialistas para apoio à 

realização de 3 workshops no âmbito da deteção e 

mapeamento de oportunidades para empreender na fileira 

têxtil e vestuário (2 especialistas por workshop x 4 horas por 

workshop x 3 workshops) - Norte

2.040,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00

5

Serviços de apoio logístico à realização de 1 workshop no 

âmbito do survey "Oportunidades para empreender na fileira 

têxtil e vestuário" (catering, fotografia, video) - Centro

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

6

Honorários de consultores especialistas para apoio à 

realização de 1 workshop no âmbito da deteção e 

mapeamento de oportunidades para empreender na fileira 

têxtil e vestuário (2 especialistas por workshop x 4 horas por 

workshop x 1 workshop) - Centro

680,00 480,00 480,00 480,00 480,00

7

Estudos de caso de criação de novos negócios qualificados e 

criativos em 10  empresas que representam os setores chave 

da fileira têxtil e vestuário (identificação e avaliação de boas 

práticas, dificuldades, restrições, etc)

45.400,00 31.780,00 33.826,63 33.826,63 33.826,63

Nº 

Ordem
Designação

Contratado Executado
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8

Estudo de benchmarking/avaliação de boas práticas "Boas 

Práticas de Promoção do Empreendedorismo Qualificado e 

Criativo na fileira têxtil e vestuário na Galiza"

57.800,00 40.460,00 40.460,00 40.460,00 40.460,00

9
Design de imagem e produção de suportes de comunicação do 

projeto (brochuras, kits de imprensa, ?)
12.500,00 10.000,00 10.092,25 10.092,25 10.092,25

10 Portal WEB do projeto 7.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

11
Serviços especializados de comunicação e assessoria de 

imprensa (promoção e divulgação do projeto)
20.000,00 14.000,00 15.545,60 15.545,60 15.545,60

12

Serviços de apoio logístico à realização do ciclo de seminários 

temáticos (catering, fotografia, video, receção e 

acompanhamento) - 6 seminários - Norte

15.000,00 12.000,00 12.966,00 12.966,00 12.966,00

13

Serviços de apoio logístico à realização do ciclo de seminários 

temáticos (catering, fotografia, video, receção e 

acompanhamento) - 2 seminários - Centro

5.000,00 4.000,00 4.322,00 4.322,00 4.322,00

14

Honorários de oradores especialistas no ciclo de seminários 

temáticos  (1 especialista por seminário x 4 horas por 

seminário x 6 seminários) - Norte

2.040,00 1.440,00 1.555,92 1.555,92 1.555,92

15

Honorários de oradores especialistas no ciclo de seminários 

temáticos  (1 especialista por seminário x 4 horas por 

seminário x 2 seminários) - Centro

680,00 480,00 518,64 518,64 518,64

16

Serviços de consultoria especializada para apoio ao 

empreendedor da fileira têxtil e vestuário (200 horas * 85 

?/hora) - 2017

17.000,00 12.060,00 13.132,26 13.132,26 13.132,26

17

Serviços de consultoria especializada para apoio ao 

empreendedor da fileira têxtil e vestuário (100 horas * 85 

?/hora) - 2018

8.500,00 5.940,00 6.609,44 6.609,44 6.609,44

18
Workshops de capacitação para empreendedores - Serviços 

de apoio logístico (catering, fotografia, video) - Norte
3.000,00 3.000,00 3.338,10 3.338,10 3.338,10

19
Workshops de capacitação para empreendedores - Serviços 

de apoio logístico (catering, fotografia, video) - Centro
1.000,00 1.000,00 1.112,70 1.112,70 1.112,70

20

Workshops de capacitação para empreendedores - 

Honorários de consultores especialistas  (2 especialistas por 

sessão x 4 horas por sessão x 3 sessões x 85?/hora) - Norte

2.040,00 1.440,00 1.602,29 1.602,29 1.602,29

21

Workshops de capacitação para empreendedores - 

Honorários de consultores especialistas  (2 especialistas por 

sessão x 4 horas por sessão x 1 sessão x 85?/hora) - Centro

680,00 480,00 534,09 534,09 534,09

22

Coaching - acompanhamento de novos projetos de 

empreendedorismo qualificado e criativo na fileira têxtil e 

vestuário (300 horas x 85?/hora) - 2017 - Norte

25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00

23

Coaching - acompanhamento de novos projetos de 

empreendedorismo qualificado e criativo na fileira têxtil e 

vestuário (100 horas x 85?/hora) - 2018 - Norte

8.500,00 8.500,00 9.868,50 9.868,50 9.868,50

24

Coaching - acompanhamento de novos projetos de 

empreendedorismo qualificado e criativo na fileira têxtil e 

vestuário (80 horas x 85?/hora) - 2017 - Centro

6.800,00 6.800,00 9.563,18 9.563,18 9.563,18

25

Coaching - acompanhamento de novos projetos de 

empreendedorismo qualificado e criativo na fileira têxtil e 

vestuário (40 horas x 85?/hora) - 2018 - Centro

3.400,00 3.400,00 1.184,22 1.184,22 1.184,22

26

Serviços de apoio logístico à realização de evento de 

apresentação e disseminação de resultados do projeto 

(catering, fotografia, video, receção e acompanhamento) - 

Norte

5.000,00 3.500,00 4.063,50 4.063,50 4.063,50
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Tabela 5 - Mapa de investimentos do projeto 

 

Observaram-se, alguns desvios, devidamente justificados em sede dos pedidos de 

pagamento submetidos, dado ter existido uma alteração de interpretação de enquadramento 

por parte da administração fiscal no que diz respeito ao regime de IVA a que a ATP estava 

sujeita, procedendo-se à dedução do IVA pelo regime prorata, cujas taxas de dedução em 

2016 e 2017 foi de 31% e 30%, respetivamente, sendo a de 2017 utilizada como provisória, 

para o ano 2018. 

Face ao exposto, foi imputado o custo do IVA não dedutível de todas as faturas do pedido 

de pagamento final, o que implicou em algumas das rubricas um desvio em termos de 

execução financeira ultrapassando respetivo valor elegível. 

Relativamente ao Pessoal Técnico, durante os anos 2016 e 2017 não foi necessária a 

imputação da totalidade das horas inicialmente previstas em candidatura, daí ter um valor 

imputado inferior ao inicialmente previsto. 

Em 2018, foi necessário reforçar os recursos humanos para realização de todos os 

procedimentos de conclusão do projeto, tendo a rubrica em questão registado um valor de 

execução superior ao previsto.  

27

Serviços de apoio logístico à realização de evento de 

apresentação e disseminação de resultados do projeto 

(catering, fotografia, video, receção e acompanhamento) - 

Centro

5.000,00 3.500,00 4.063,50 4.063,50 4.063,50

28
Conceção e produção de suportes de comunicação dos 

resultados do projeto
5.000,00 3.500,00 4.063,50 4.063,50 4.063,50

29
Serviços especializados de comunicação e assessoria de 

imprensa (disseminação de resultados do projeto)
5.000,00 3.500,00 4.063,50 4.063,50 4.063,50

30 Intervenção de ROC - 2016 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

31 Intervenção de ROC - 2017 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

32 Intervenção de ROC - 2018 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

33 Serviço externo de avaliação do projeto 5.000,00 5.000,00 5.805,90 5.805,90 5.805,90

34 Pessoal técnico 10.224,97 10.224,97 6.995,85 6.995,85 6.995,85

35 Pessoal técnico 17.528,53 17.528,53 7.595,23 7.595,23 7.595,23

36 Pessoal técnico 7.303,55 7.303,55 8.611,31 8.611,31 8.611,31
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5. AVALIAÇÃO DO PROJETO PELOS EMPREENDEDORES E 

AGENTES ENVOLVIDOS 

 

No final do projeto, foi solicitado o preenchimento de um inquérito de satisfação do projeto 

aos envolvidos, nomeadamente aos empreendedores e agentes envolvidos, para aferir os 

resultados ao nível da: 

- disponibilização de conhecimento e informação relativos à realidade e evolução do 

empreendedorismo e do ecossistema empreendedor da fileira têxtil e vestuário; 

- utilidade do projeto ao nível da divulgação de boas práticas de criação de negócios 

qualificados e criativos na fileira têxtil e vestuário; 

- utilidade do projeto ao nível da redução dos desequilíbrios regionais no acesso a 

informação e serviços de apoio; 

- utilidade do projeto ao nível da geração e disponibilização de informação e capacitação 

em áreas chave do processo empreendedor; 

- utilidade do projeto ao nível da geração de oportunidades de contacto, cooperação e 

coopetição. 

 

Foram enviados 28 inquéritos, dos quais apenas se obtiveram 19 respostas.  

 

De seguida serão descriminados os resultados do inquérito por questão, através de gráficos 

e, onde é percetível que a maioria dos inquiridos demonstrou que o projeto foi de grande 

utilidade para o setor da fileira têxtil e vestuário. 
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16% 

21% 
63% 

Como avalia o projeto ao nível da sua performance/utilidade na 

geração e disponbilização de conhecimento e informação relativos à 

realidade e evolução do empreendedorismo e do ecossistema 

empreendedor da fileira têxtil e vestuário? 

Pouco útil

Útil

Muito útil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5% 

32% 

63% 

Como avalia a utilidade do projeto ao nível da divulgação de boas 

práticas de criação de negócios qualificados e criativos na fileira 

têxtil e vestuário? 

Pouco útil

Útil

Muito útil

Gráfico 7 – Questão nº 1 do Inquérito de Satisfação do Projeto Regeneração ITV 

Gráfico 8 – Questão nº 2 do Inquérito de Satisfação do Projeto Regeneração ITV 
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5% 

32% 

63% 

Como avalia a utilidade do projeto ao nível da geração e 

disponibilização de informação e capacitação em áreas chave do 

processo empreendedor? 

Pouco útil

Útil

Muito útil

 

 

 

 

 

 

 

21% 

16% 
63% 

Como avalia a utilidade do projeto ao nível da redução dos 

desiquilíbrios regionais no acesso a informação e serviços de apoio? 

Pouco útil

Útil

Muito útil

Gráfico 9 – Questão nº 3 do Inquérito de Satisfação do Projeto Regeneração ITV 

Gráfico 10 – Questão nº 4 do Inquérito de Satisfação do Projeto Regeneração ITV 
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16% 

16% 

68% 

Como avalia a utilidade do projeto ao nível da geração de 

oportunidades de contacto, cooperação e coopetição 

Pouco útil

Útil

Muito útil

Gráfico 11 – Questão nº 5 do Inquérito de Satisfação do Projeto Regeneração ITV 
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6. EQUIPA DE CONSULTORES INTERVENIENTES 

Adriano Fidalgo: (coordenador): Licenciado em Gestão de Empresas (ISAG) e em 

Relações Internacionais (UM); pós-graduações em Estudos Europeus - Ramo Económicas 

(UCP /PT); Relações Internacionais Económicas e Sociais Internacionais (UM) e Executive 

MBA (EA/IFG). Doutorando em Estudos Europeus na UCP e é Docente do Ensino 

Superior. Desempenhou várias funções nas áreas Comercial e Marketing, tendo sido 

Diretor da Área Comercial da CIMPOR e Diretor Geral da Pamésa Consultores; e 

atualmente Administrador Executivo da Astrolábio Orientação e Estratégia, SA; 

especializado em Gestão Estratégica, Gestão de Marketing, Gestão Comercial, 

Internacionalização, Controlo de Gestão e em Inovação e Empreendedorismo. (CV 

Consultores – Formadores em brochura anexa) 

António Luís Ferreira: Licenciou-se em Economia na Faculdade de Economia do Porto 

em 1997, tendo complementado a formação académica com uma pós-graduação em 

Marketing (IPAM) e um curso de especialização em Gestão e Planeamento em Turismo 

(Universidade de Aveiro). Desde 1997 desempenha funções de consultor e formador em 

gestão de organizações, projetos e territórios, tendo, nesse contexto, colaborado com várias 

entidades empresariais, associativas e públicas. Fundou em 2002 a empresa Gestão de 

Topo, Lda, na qual assume desde então a função de diretor executivo 

Maria do Céu Lopes: Licenciada em Direito, pós-graduada em Relações Económicas e 

Sociais Internacionais e especializada em Comércio Internacional. Desempenhou várias 

funções na área do Comércio Internacional em várias empresas de trânsitos e transportes 

internacionais de mercadorias e Docência no Ensino Superior. Desenvolve atividade de 

Jurista, consultora e formadora em áreas como Comércio Internacional, Direito, 

desenvolvimento pessoal (gestão inteligência emocional, gestão de stress). 
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Abílio Nunes: Licenciado em Gestão de Empresas pelo ISAG. Acreditado pela 

Universidade do Porto em Coaching, Empowerment e Liderança de Equipas eCoaching 

para o Alto Desempenho. Possui elevada experiência em Direção Comercial, sobretudo em 

sectores de atividade de distribuição de produtos de grande consumo. É presentemente 

formador e consultor de empresas, nas áreas de Gestão Comercial, Análise Estratégia e 

Business Coaching. 

Miguel Mendes d’Araújo: Licenciado em Gestão de Marketing, com formação em gestão 

de PME e em Redes Sociais para Empresas, desenvolve a sua atividade profissional nos 

domínios da consultoria há mais de 20 anos, particularmente nas relacionadas com o 

marketing. Iniciou parte da sua atividade profissional na consultoria a PME. Desenvolveu 

posteriormente a sua atividade em agências de comunicação durante largos anos, na criação 

de soluções de comunicação associadas ao desenvolvimento de estratégias de marketing 

para empresas de inúmeros sectores e mercados. 

Carlos Adegas: Doutorando em Gestão, Mestre em Gestão e Estratégia Industrial e 

Licenciado em Gestão. Na sua carreira profissional destacam-se as funções de Técnico 

Economista na Direção de Estudos Económicos e Financeiros de um Banco de 

investimentos nacional; Diretor dos Serviços de Economia e Coordenador do Núcleo de 

Apoio à Internacionalização de uma associação sectorial de âmbito nacional, e ainda uma 

vasta experiência como Consultor-sénior nos domínios da estratégia, marketing, 

internacionalização e gestão financeira. A nível de ensino, é docente do ensino superior 

desde 1999 e formador deste 2003 na área científica da gestão. 

Paula Serra: Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do 

Porto (FEP), Licenciatura em Gestão Financeira e Fiscal (Atlântico Business School), 

Mestre em Gestão e Negócios (Atlântico Business School) e Título de Especialista em 

Ciências Empresariais (área 345 – Gestão e Administração) pelo Conselho Técnico 
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Científico da Atlântico Business School. Docente do Ensino Superior na área da Gestão 

(Contabilidade, Princípios e Técnicas de Gestão, Gestão de Equipas Comerciais, Marketing 

Internacional). 

Contabilista Certificada através de exame de admissão à Ordem (OCC); Mediadora 

Certificada de Seguros (exame de competências pela Autoridade Supervisão de Seguros e 

Fundos de Pensões). 

Na sua carreira profissional destacam-se as funções de Consultora Especialista em Projetos 

vários (em empresas) - Formação PME, Projetos de Incentivos Comunitários (PT 2020), 

Análise de Projetos de Viabilidade Económico-Financeira. De 1995 a 2012, Analista de 

Processos Funcionais na Direção de Sistemas de Informação de um Banco (durante 12 

anos) e Gestora de Conta Empresas segmentos Middle e Corporate Empresas (6 anos, 

Banca). 
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7. CONCLUSÃO 

Através do acompanhamento e monitorização feitos pelos coordenadores das várias 

atividades e pelo estreito relacionamento e troca de pareceres entre os envolvidos, foi 

possível averiguar que o projeto teve um impacto muito positivo para os empreendedores 

da fileira têxtil e vestuário, tanto na região Norte como na região Centro do país. 

Este projeto permitiu reforçar a dimensão, qualidade, articulação, consistência e densidade 

do ecossistema de empreendedorismo na fileira têxtil e de vestuário nacional, pelo 

surgimento e desenvolvimento de ideias e projetos empresariais inovadores, qualificados e 

criativos, através da informação, divulgação e facilitação ao acesso a mecanismos de 

financiamento a novos projetos empresariais na fileira têxtil e de vestuário. 

 

 


