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Iniciativa Glocal – Associação para a promoção do empreendedorismo, inclusão social
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Quem somos e onde estamos

SPA Consultoria
Rua 24 de Fevereiro
Lote 9
5000-410 Vila Real

Tel: 259326294
Tel: 934082429
Fax:259326295
E-mail: spa@spa.pt
www.spa.pt

SPA nasceu em 1995 em Vila Real e
dedica-se à consultoria empresarial
Em 2001, iniciou-se o projeto GLOCAL no
âmbito da politica de responsabilidade social
da SPA

Iniciativa GLOCAL
A Iniciativa GLOCAL é um projeto de dinamização do
desenvolvimento local e de promoção e apoio do
empreendedorismo sustentável.
Nasceu em Vila Real em 2002 e foi cofinanciado pelo
Programa EQUAL
Atividades de promoção e apoio direto aos
empreendedores e instituições locais estiveram
centradas no Vale do Douro Norte
Através de disseminação e trabalho em rede, a sua
atividade estendeu-se ao todo do território nacional
Auferiu de resultados significativos em termos de
dinâmicas e inovação pelo que foi reconhecido como Boa
Prática tanto ao nível nacional como internacional.

Ideias - Chave
Glocalidade
Sustentabilidade
Empreendedorismo socialmente responsável
Criatividade e Inovação
Parceria e trabalho em rede
Cooperação inter-empresarial
Ligação universidade-empresa
Cidadania empresarial e voluntariado
Auto-determinação territorial

Beneficiários
Públicos mais desfavorecidos nomeadamente
desempregados, desocupados e sub-ocupados.
Publicos rurais e recém-licenciados

As melhores práticas


SIM – Sistema de Microcrédito para o Autoemprego e a criação de empresas



Programa Premium Empreendedor Sustentável –
Criatividade, Competência e Sustentabilidade







Mapeamento de oportunidades concelhias
(Metodologia de deteção de oportunidades em
meio rural)







Ateliers de ideias e banca interna
Formação Inicial de Empreendedores
Formação-acção ( plano de negócios e MOF)
Mercado de Ideias e Galeria de negócios
Consultoria de Arranque e de Consolidação

E2E – Empresariado pró-empreendedorismo




Sistema de Apadrinhamento
Programa de Mentores Voluntários

Empreender em Rede – Criação e desenvolvimento
de redes de cooperação entre empreendedores

Recursos e Soluções para Disseminação

Package metodológico engloba:
Programa Prémium – referencial de implementação
Mapeamento de oportunidades de auto-emprego
Ateliers de ideias e Manual de Apoio à criatividade empreendedora
Formação inicial de empreendedores em sala
Metodologia de formação-acção
Manual “Criar e consolidar empresas (G)Locais – passo a passo”
Empreender em Rede
SIM – sistema de microcrédito e Manual de rede
E2E-Empresariado pró empreendedorismo: Programa de mentores voluntários e
Sistema de apadrinhamento

Forward
2009 – Foi criada a EEIG GLOCAL – Agrupamento
Europeu de Interesse Económico em parceria com a
Prism Places Limited (Inglaterra), focaliza-se no apoio
e assistência técnica a programas/projectos de
promoção e dinamização do empreendedorismo
2010- Mainstreaming para o programa nacional de
empreendedorismo local “Portugal empreendedor” –
ainda em processo
2010- Parceria com EDP / Fundação EDP para
conceber e implementar um programa de dinamização
do empreendedorismo nos territórios das novas
barragens “ PROGRAMA PREMIO EDP
EMPREENDEDOR SUSTENTÁVEL”
2011 – maior inovação introduzida na metodologia:
www.gotobusiness.net o 1º virtual training center para
empreendedores em Portugal
2014 – Criada a INICIATIVA GLOCAL-ASSOCIAÇÃO
para a promoção do empreendedorismo, inclusão
social e desenvolvimento sustentável com a finalidade
de Formalizar, sustentar e amplificar a iniciativa “Glocal
– Empresas locais com orientação global” bem como
as metodologias aí concebidas

Entidade Executora:

Iniciativa promovida por:

Justificação



A EDP tinha um plano de barragens em curso substancial e
essencial




Mudança de paradigma de construção de barragens



A construção de uma barragem origina oportunidades de
auto-emprego e empreendedorismo local extraordinárias (
imediatas e de futuro)

Objetivo da EDP de fazer com que os investimentos
hídricos tenham impactos positivos na economia local e na
qualidade de vida das populações

 Necessidade de preparar as populações e empreendedores
locais para a exploração e concretização das iniciativas
empresariais



Implementar um programa de promoção e apoio ao
empreendedorismo local capacitante e sustentável a longo
prazo

Objectivos



Dinamizar uma cultura de empreendedorismo e/ou “autoemprego”;



Fomentar a participação
colectiva das populações;

e

criatividade

individual

e

 Identificar e explanar oportunidades de mercado/negócio
utilizando recursos endógenos;



Apoiar o empreendedorismo tomador dessas oportunidades
através
de
formação
e
consultoria
especializada,
facilitação institucional e facilitação do acesso ao
financiamento adequado;



Contribuir
para
a
sustentabilidade
da
taxa
empregabilidade criada com os projectos dos AHE

de

Sumário
O Programa Premio EDP Empreendedor Sustentável inseriu-se no
programa de dinamização económica e social nas novas áreas de
aproveitamento hidroelétrico da EDP.
Tratou-se de uma intervenção comum,
global e integrada de promoção e apoio ao
empreendedorismo local e simultaneamente
um programa de preparação do/a
empreendedor/a e do seu negócio
conciliado com a atribuição de prémios e
galardões de forma a reconhecer o
trabalho e dar visibilidade ao papel do
empreendedor no desenvolvimento local.
Foi implementada por
incorporação das metodologias
Empreended
GLOCAL (concebidas pela SPA
orismo social
(IES)
Consultoria) e expansão das
EDP
suas atividades.
solidária

Educação
empreended
ora
Orquestra
geração
Premio EDP
Empreended
or
Sustentável
Sustentabilid
ade Rural
Novos
Povoadores

Barragens
Programa dinamização económica e social, EDP Barragens, 2010

Território






Regiões rurais e de montanha mais desfavorecidas do país.
De base agricola e serviços.
10 concelhos; 100.000 habitantes; 4.500Klm2; densidade de
22,5 habitantes por klm2
5.700 desempregados; 11% taxa de desemprego;
2.000 empresas – média de 200 por concelho; 115 empresas
criadas por ano – média de 11,5 por concelho

Área e Período de Intervenção

 Área de
• AHE
•

intervenção directa
SABOR: Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros,
Miranda do Douro, Mogadouro e Torre de Moncorvo
AHE TUA: Alijó, Carrazeda de Ansiães, Mirandela, Murça
e Vila Flor

 Período de implementação
• SABOR 1ª edição: Abril de 2010 a Fevereiro
• SABOR 2ª edição: Setembro de 2011 a Agosto
• SABOR 3ª edição: Setembro de 2012 a Agosto
• TUA 1ª edição: Fevereiro de 2012 a Janeiro

de
de
de
de

2011;
2012;
2013;
2013;

Modelo de Intervenção



Incorporação das metodologias GLOCAL (concebidas pela SPA
Consultoria) e expansão das suas actividades.

 Princípios

de atuação

Complementar

+ Parceria

+

Trabalho em rede

•

Parceria de desenvolvimento (PD): EEIG
consultoria + Autarquias + EDP/Fundação EDP

•

Autarquias -> Dinamização de Gabinetes municipais de
apoio ao empreendedor

•

Rede
de
Apoio
Local
(RAL):
Associações
de
Desenvolvimento
Local,
Associações
empresariais/
comerciais/industriais -> Divulgação/sensibilização e
articulação com os seus próprios serviços de apoio ao
empreendedor

GLOCAL/SPA

Actividades/Apoio ao
empreendedor

 Jornadas

Municipais

de

Empreendedorismo

e

Dinamismo

Empresarial

 Informação

e orientação e Gabinetes municipais de apoio ao
empreendedor

 Ateliers
 Formação

de Ideias, mini-plano de negócios e Banca Interna

Empresarial
Base:
Estratégia,
Formalidades,
Financiamento e Fiscalidade, Proposta de Valor e Plano de
Negócios, Capital Humano e Legislação Laboral, Plano
económico-financeiro e Elevator Pitch

 Apoio ao plano de negócios e estudo de viabilidade
 Apoio à procura de Financiamento
 Promoção de cooperação entre empreendedores e universidadeempresa

 Formalidades e Facilitação institucional
 Tutoria e Consultoria (arranque e consolidação)
 Galeria de Negócios/Gala de entrega de prémios
 Premio EDP Empreendedor sustentável

Beneficiários / Elegibilidades
• Iniciativas empresariais promovidas por:
– residentes nos concelhos abrangidos: Alfandega da Fé, Alijó,
Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro,
Mirandela, Mogadouro, Murça, Torre de Moncorvo e Vila Flor
– não residentes mas cuja localização da empresa/negócio seja
num destes concelhos.
• Novos empreendedores, admitindo-se empreendedores estabelecidos
desde que implique a criação de uma nova empresa com criação
liquida de emprego e que o empreendedor beneficie claramente dos
serviços de capacitação
• Novos negócios, admitindo-se empresas já criadas em fase de
arranque (< 6 meses) e que beneficiem claramente dos serviços
disponibilizados
• Podem concorrer negócios de qualquer área de atividade cujo
investimento elegível previsto seja inferior a 300.000 euros

Resultados/impactes

3

anos de intervenção ( 10 gabinetes municipais de apoio ao
empreendedor, 47 entidades na RAL, 95 técnicos capacitados)
 Sensibilização para o empreendedorismo (22 ações, mais de
2.000 participantes, 107 entidades envolvidas)
 526 inscritos (fase informação e orientação)
 376 em Ateliers de Ideias ( fase ideia)
 303 em Banca Interna (242 ideias/projetos)
 275 em Formação presencial e on-line (220 projetos)
 161 com empresas criadas ou em fase final de criação (129
negócios/empresas)
 42 em fase de maturação do plano de negócios (35
negócios/empresas)

Em média estes concelhos aumentaram para o dobro a
sua capacidade empreendedora
Lançamento de 50 a 60 novas empresas cada ano

Análise impactes

Repartição por escalão etário 10 anos

65+

0%

11%

45-54

35%

35-44

43%

25-34
18-24

Alavancagem
245 empregos diretos
9,4 M€ de investimento
15,5 M€ Vol.Negócios/ano

7%

55-64

4%

Start-ups por fileiras produtivas

53% empreendedoras
48% desempregados ou 1º emprego
Escolaridade elevada (+55% lic.)
Jovens(50% até 35 anos)
Idade média 36,6 anos
Novo publico: reformados
Fora da região: 16% (Sabor 3ªed>26%)
Investimento médio > 73.000
PT criados em média > 2

Atividades
de suporte
9%
Qualidade de
vida
12%
Ind. Criativas
7%

Turismo
25%

Agricola
47%

SABOR Análise impactes
Acrescimo
Acrescimo
Criação
Cap
Cap
liquida
Start-ups empreend Start-ups empreend
soc/ano 1ª edição edora
2ª edição edora
Alfandega da Fé
8
8
100%
12
150%
Macedo de Cavaleiros
20
6
30%
9
45%
Miranda do Douro
2
3
150%
6
300%
Mogadouro
17
4
24%
6
35%
Torre de Moncorvo
2
3
150%
3
150%
Total
49
24
49%
36
73%
média
9,8
4,8
91%
7,2
136%
indice de empreendedorismo

antes

Acréscimo de 75% na
capacidade
empreendedora da região
( média de crescimento
dos concelhos 136%)

após (***) 1ª edição após (***) 2ª edição

indice
ranking indice
ranking indice
ranking
E(*)
(**)
E(*)
(**)
E(*)
(**)
0,9%
46
1,7%
3
2,2%
2
1,1%
30
1,3%
14
1,4%
11
0,5%
76
0,7%
61
1,0%
38
1,1%
27
1,4%
10
1,5%
9
0,3%
82
0,5%
75
0,5%
75

Alfandega da Fé
Macedo de Cavaleiros
Miranda do Douro
Mogadouro
Torre de Moncorvo
Total
média

0,8%

52

1,1%

33

1,3%

(*) Indice E – Indice de empreendedorismo que indica a percentagem de população activa que
empreende no concelho. A valia do indicador é essencialmente de relativização dos dados entre os
territórios nomeadamente pela dimensão populacional dos mesmos. ( formula de calculo: sociedades
criadas x 3 / população em idade activa . calculo base efetuado no ano de 2006)
(**) Ranking do índice E nos 86 concelhos da região Norte
(***) Situação após calculada por acrescimo das empresas criadas nos concelhos abrangidos

27

1º Porto
2º AF
3º S.J.Mad.

Criação
liquida
soc/ano
Alijó
Carrazeda de Ansiães
Mirandela
Murça
Vila Flor
Total
média
indice de empreendedorismo

Acrescimo
Start-ups Cap
1ª edição empreend
4
9
225%
3
5
167%
14
7
50%
4
8
200%
7
6
86%
32
35
109%
6,4
7
145%
antes

VALE DO TUA análise
impactes
Acréscimo de 100% na
capacidade
empreendedora da
região ( média de
crescimento dos
concelhos 145%)

após (***) 1ª edição

indice
ranking
indice
ranking
E(*)
(**)
E(*)
(**)
0,5%
73
0,9%
44
0,8%
50
1,2%
15
0,8%
55
0,9%
38
0,5%
78
1,2%
47
0,5%
74
1,0%
18

Alijó
Carrazeda de Ansiães
Mirandela
Murça
Vila Flor
Total
média

0,6%

66

1,0%

32

(*) Indice E – Indice de empreendedorismo que indica a percentagem de população activa que empreende no concelho. A valia do
indicador é essencialmente de relativização dos dados entre os territórios nomeadamente pela dimensão populacional dos
mesmos. ( formula de calculo: sociedades criadas x 3 / população em idade activa . calculo base efetuado no ano de 2006).
(**) Ranking do índice E nos 86 concelhos da região Norte
(***) Situação após calculada por acrescimo das empresas criadas nos concelhos abrangidos

Programa PREMIUM
empreendedor sustentável

emprego?
porque não criar o seu?
Ideias + Competências + Financiamento + Burocracias
Ateliers de Ideias
Apoio ao Plano de Negócios e Estudo de Viabilidade
Formação e pré-incubação de empresas
Apoio na procura de financiamento
Apoio nas formalidades
Tutoria e consultoria
Prémio Empreendedor Sustentável *
* prémio monetário a atribuir aos melhores projetos

Power by:

Informe-se no Gabinete de Apoio ao Empreendedor do município
ou inscreva-se já em www.iniciativaglocal.eu

