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Os 36 perfis de empresários apresentados nesta brochura mostram-nos os diferentes percursos que homens e mulheres de 36 países 
europeus seguiram para criar a sua própria empresa, bem como a enorme diversidade da sua criatividade.

Deste modo, obtém-se um amplo panorama que revela as numerosas facetas da actividade humana: começando pela utilização da 
mais sofisticada ciência na Croácia, Dinamarca, Irlanda ou Suécia para fabricar produtos de ponta, passando pelo desenvolvimento de 
serviços em prol dos mais desfavorecidos para responder a desafios sociais na Espanha, Grécia, Itália ou no Reino Unido, e concluindo, 
designadamente, pela criação de produtos tradicionais ou inovadores que respeitam o ambiente na Letónia, Lituânia, no Montenegro 
ou na Roménia. Estou convicto de que estas PME serão uma fonte inesgotável de inspiração para todas as pessoas, de todas as idades, 
que aspiram à criação do seu próprio emprego. 

O percurso de 36 dirigentes de PME prova-nos que não existe uma resposta única, mas sim um grande conjunto de opções que um 
espírito curioso, empreendedor e aventureiro deve equacionar.

Um dos efeitos fundamentais da crise financeira foi a redescoberta do papel central que as PME – que criam 80 % dos novos postos de 
trabalho e representam 99 % da totalidade das empresas europeias – e o empresariado desempenham na economia europeia.

Para continuar a ser competitiva, a Europa deve mobilizar todo o seu potencial humano disponível e estimular o espírito empresarial nas 
nossas sociedades. Esta brochura, proposta no âmbito da iniciativa «Semana Europeia das PME 2010», inscreve-se neste objectivo.

Estes 36 exemplos provam-nos que é possível ser-se bem-sucedido mesmo com estilos e talentos muito diferentes.

Antonio Tajani, 
Vice-Presidente da Comissão Europeia responsável  
pela indústria e pelo empreendedorismo.

Bem-vindos à edição de 2010 do «Segredo do Sucesso»!
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nome da empresa 
Kaipaus Finland Oy Lda 

sector de actividade 
Concepção, produção e comercialização de 
 fragrâncias com base na nanotécnologia 

Ano de criação da empresa 
2006

sistema de apoio às pME usado 
Tekes (Agência Finlandesa de Financiamento para 
a Tecnologia e a Inovação) e TEKEL (Associação 
dos Parques Científicos da Finlândia)

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.kaipaus.com 

Endereço electrónico 
tuula.antola@kaipaus.com

   Endereço postal 
Iltaruskontie 3 D 27 
02120 Espoo

Finlândia 

Tuula Antola
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A pessoa que me inspirou a começar a minha própria 
empresa ...
... foi a minha filha de seis anos, Hanna. Eu tinha acabado de 
regressar de uma viagem de negócios com uma prenda para ela. 
O coelho de peluche tinha sido o meu companheiro de viagem 
e tinha absorvido o meu perfume. O grito de alegria da Hanna: 
«Mamã, este coelhinho cheira como tu!» – essa foi a faísca para o 
meu começo.

os empreendedores são importantes para a sociedade 
porque ... 
... eles vêem oportunidades e actuam onde os grandes grupos e 
instituições estabelecidas temem entrar.

o que considera ser a melhor preparação para se tornar um 
empreendedor?
Ter uma paixão pela inovação. Ter coragem e confiar nas suas 
competências. Respeitar os outros e as suas capacidades.

o que deve um empreendedor fazer para ultrapassar a crise?
Manter-se determinado, analisar a crise com objectividade e pro-
fundidade. Confiar em si próprio.

A Kaipus Finland é uma empresa de tecnologia de fragrâncias, mais 
conhecida pela sua colecção de joalharia aromática baseada em 
nanotecnologia. As peças de joalharia, que são concebidas por 
designers de renome finlandeses com materiais finlandeses, são 
o primeiro produto a utilizar as cápsulas aromáticas Nanofrago® 
desenvolvidas pela Presidente Executiva da empresa, Tuula Antola. 
A empresa cria produtos actuais com uma forte dimensão ética, 
socials, ambiental e de sustentabilidade. A empresa está envolvida 
em várias campanhas de caridade e os seus produtos são feitos a 
partir de uma massa cerâmica e metais preciosos da Finlândia.

A joalharia aromatizada da Kaipus estreou-se em Paris no principal 
evento da Semana da Moda de Paris 2008, e, em 2009, a empresa 
foi distinguida pelo concurso internacional de design «Prémio 
Fennia – O bom design cresce à escala global».

« Atrever-se a ousar mais;  
aprender a desaprender!»

Finlândia 
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Eslováquia 

nome da empresa 
Oľga Apoleníková – Ovinicultura 

sector de actividade 
Agricultura

Ano de criação da empresa 
1991

sistema de apoio às pME usado 
nenhum

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.farmapruzina.sk 

Endereço electrónico 
farmapruzina@farmapruzina.sk

   Endereço postal 
Farma Pružina 
018 22 Pružina

100–150 150–200 200–2502–50 50–100
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Eslováquia 

quais foram os maiores obstáculos com que se deparou come-
çou a sua própria empresa? 
A criação de parcerias empresariais, uma vez que o empreende-
dorismo era algo novo na Eslováquia na altura. Além do facto de 
alguns parceiros comerciais não acreditarem que uma mulher 
pudesse ter sucesso nesta área.

A crise económica recente afectou de alguma forma a sua 
estratégia empresarial? 
A crise diminui o poder de compra das pessoas na nossa região, 
portanto, tivémos de começar a vender os nossos produtos 
noutras regiões da Eslováquia. Em Fevereiro, participámos numa 
exposição internacional dedicada aos produtos biologicos, espero, 
nos ajude a expandir dentro do mercado europeu e para países 
terceiros

que conselho daria aos aspirantes a empreendedores?
Enquanto confiar nas suas ideias e acreditar em si próprio, vá em 
frente e não as abandone.

para mim, o melhor de ser um empreendedor é ...
Tornar muitos dos meus sonhos realidade, ser criativa e ao mesmo 
tempo enriquecer-me como pessoa,

Em 1991, Oľga Apoleníková tornou-se agricultora ao arrendar uma 
quinta com 180 vacas à beira da falência. Em dois anos, conseguiu 
aumentar a área de terreno arrendado, o número de vacas e de 
maquinaria. Além disso, as condições de vida dos animais melho-
raram. Mudou o seu estábulo fechado para um estábulo aberto, o 
que, juntamente com a melhoria das rações, levou à triplicação dos 
rendimentos em 2005.

As condições do mercado forçaram Oľga a trocar a manada de 
vacas por ovelhas. Começou a produzir leite e queijo de ovelha 
usando métodos tradicionais e vendendo directamente aos clien-
tes, abrindo a sua própria loja. A empresa recebeu certificação de 
produção biológica, ganhou a «Marca de Qualidade Eslovaca» 
e foi galardoada melhor produtora de queijo fresco e «bryndza» 
eslovaca.

Ela também planeia reconstruir algumas das áreas envolventes e 
transformá-las numa casa de hóspedes com um centro de bem-
estar para os que desejarem um regresso à natureza. 

«O medo prende as mãos e as ideias».
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nome da empresa 
Sabonetes Mira

sector de actividade 
Alimentos agrícolas e cuidados de saúde

Ano de criação da empresa 
2009

sistema de apoio às pME usado 
Centro de Arranque de Empresas em Bar

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
nenhum 

Endereço electrónico 
cubi@t-com.me

   Endereço postal 
Bulevar Revolucije b.b. Kula A 
30000 Bar

Montenegro 

Mirjana Babić
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o que é que a inspirou a criar a sua própria empresa?
A minha avó costumava fazer sabonetes de azeite e sempre quis 
partilhar os benefícios do azeite com toda a gente. O Centro de 
Arranque de Empresas em Bar ajudou-me a tornar a minha ideia 
realidade. 

para mim, o melhor de ser um empreendedor é ... 
... tornar a nossa ideia realidade e ser patrão de si próprio. Além 
disso, ser capaz de empregar pessoas torna-nos um útil membro 
da sociedade.

que conselho daria aos aspirantes a empreendedores?
Estar seguro em relação à nossa ideia e não desistir rapidamente.  
O objectivo deve ser a empresa e não o dinheiro.

o que diria a outro empreendedor confrontado com a crise?
Decidir-se por um número menor de objectivos e resolver os pro-
blemas um a um. Evitar pedir demasiado dinheiro emprestado.

Mirjana Babić, a fundadora da Sabonetes Mira, reconheceu uma 
crescente tendência dos consumidores para os produtos naturais, 
especialmente no respeitante aos alimentos e cosméticos. Ela deci-
diu produzir um sabonete natural feito de azeite, tal como a sua 
avó e gerações de montenegrinos haviam feito no passado. Este 
produto tradicional já quase que tinha desaparecido por completo 
da região, mas Mirjana Babić acreditava que podia produzir um 
produto natural e ecológico que podia igualmente renovar uma 
tradição nacional.

A matéria-prima base usada para produzir o sabonete provém de 
uma oliveira chamada «žutica». A matéria-prima estava compro-
vada como tendo propriedades medicinais que são preservadas 
utilizando o método de produção a frio. O resultado é um sabonete 
aromático, amigo do ambiente e de alta qualidade que pode ser 
usado na pele ou no cabelo.

« Viva com a natureza, utilize os seus produtos  
e preserve-os para as gerações futuras».

Montenegro
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nome da empresa 
Geofoto 

sector de actividade 
Geodesy e Geo-information

Ano de criação da empresa 
1993

sistema de apoio às pME usado 
nenhum

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.geofoto.hr 

Endereço electrónico 
geofoto@geofoto.hr

   Endereço postal 
Buzinski prilaz 28 
10010 Zagreb

Croácia 

Zvonko Biljecki

2–50 200–250150–200100–15050–100
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A recente crise económica afectou de alguma forma  
a estratégia da sua empresa?
Fizemos grandes esforços para melhorar a eficiência dos nossos 
procedimentos e da qualidade dos nossos produtos. Também 
optámos por entrar em mercados estrangeiros onde anterior-
mente não tínhamos actividade e por desenvolver produtos e 
serviços novos. 

os empresários são importantes para a sociedade porque ...
... estão a criar valor e são socialmente responsáveis. 

o meu conselho àqueles que estão a pensar em iniciar o seu 
próprio negócio é ...
... concentrarem-se na preparação e análise e rodearem-se de 
pessoas com mais experiência para o fazer. 

o que deve um empreendedor fazer para ultrapassar a crise?
Trabalhar o dobro e ser inovador. 

Zvonko Biljecki é uma pessoa que venceu pelo seu próprio esforço e 
que demonstrou que uma empresa de um país emergente se pode 
tornar num líder internacional no seu mercado e produzir serviços 
de alta tecnologia. Utilizando tecnologia de ponta para pesquisa 
aérea e processamento de dados, a Geofoto produz bases de dados 
geodésicas e geográficas com uma multiplicidade de aplicações: 
actualizar registos topográficos, gerir e planear projectos de 
infra-estruturas, monitorizar actividades agrícolas, retirar minas 
de antigas zonas de guerra, protecção ambiental, etc. A Geofoto 
também fornece o software necessário para explorar os dados e 
gerar mapas.

Em 1988, Zvonko Biljecki mudou-se para a Suíça onde trabalhou 
durante dez anos numa empresa geodésica, tendo-se tornado 
director e co-proprietário. Regressou mais tarde à Croácia para 
criar a sua própria empresa. À medida que foi crescendo, a Geofoto 
ultrapassou vários dos seus concorrentes e tornou-se na segunda 
maior empresa da Europa no domínio da informática geográfica, 
operando em mais de dez países europeus, na América Latina e no 
Médio Oriente. 

« Conhecimento, conhecimento  
e apenas  conhecimento.»

Croácia
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nome da empresa 
Ligna Group Lda 

sector de actividade 
Logística de mobiliário

Ano de criação da empresa 
2006

sistema de apoio às pME usado 
Eventos Comerciais na Europa Ocidental 
 patrocinados pela Agência para as PME

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.ligna-group.com

Endereço electrónico 
g.christova@ligna-consult.com

   Endereço postal 
82, Khan Omurtag Street 
1124 Sofia

Bulgária 

Genoveva Christova
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para mim, o melhor de ser um empreendedor é ... 
... ter controlo do meu destino e a oportunidade de liderar uma 
equipa de pessoal.

o que deve um empreendedor fazer para ultrapassar a crise? 
Ser resiliente e redobrar esforços porque 90 porcento das possibili-
dades de negócio andam por aí.

o meu conselho àqueles que estão a pensar em iniciar o seu 
próprio negócio é ...
Garantir que a pesquisa de mercado é seria e objectiva para encon-
trar um nicho de mercado ao qual se dedicar.

o que considera ser a melhor preparação para se tornar um 
empreendedor?
Ser uma mulher ou um homem desportista ... dá-nos vontade de 
vencer. É tudo uma questão da capacidade da motivação.

Genoveva Christova e a sua sócia não tinham uma tarefa fácil 
pela frente quando decidiram produzir e exportar mobiliário numa 
´sociedade búlgara predominante machista´, no entanto, as suas 
vendas chegam actualmente perto dos 2 milhões de euros. O Ligna 
Group exporta mobiliário para hotelaria fabricado na Bulgária des-
tinado a hotéis novos ou restaurados, principalmente em França 
e na Alemanha. Apesar da crise financeira, a sua empresa cresceu 
28 porcento, enquanto o sector mobiliário búlgaro diminuiu 37 %. 
O seu próximo objectivo é entrar nos mercados do Reino Unido e de 
Itália.

A Sra. Christova e a sua sócia conheceram-se em 1989 e montaram 
o primeiro Estúdio de Aeróbica em Varna. Encontravam-se na 
antiga Bulgária comunista e elas eram jovens raparigas a desbra-
var o mundo dos negócios.

«Nós criamos o nosso sucesso.»
Bulgária
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nome da empresa 
Csonka és Fiai Kft (Csonka & Sons Ltd.) 

sector de actividade 
Produção, comércio

Ano de criação da empresa 
1982

sistema de apoio às pME usado 
nenhum

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.csonkaglas.com 
www.trendglas.com 

Endereço electrónico 
laszlo.csonka@csonkaglas.com

   Endereço postal 
Baross u. 24 
9400 Sopron

Hungria

László Csonka

50+
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qual é a qualidade específica que distingue os vossos  produtos 
e serviços dos da concorrência? 
No respeitante à qualidade, não faço concessões, independente-
mente do custo.

para mim, o melhor de ser um empreendedor é ... 
... que posso fazer aquilo que sei e gosto 24 horas por dia. 

o que diria a outro empreendedor confrontado com a crise?
Ser forte e não desistir. Estar preparado para dar alguns passos que 
anteriormente pode ter considerado desnecessários.

os empreendedores são importantes para a sociedade 
porque ...
... eles percorrem caminhos novos e desconhecidos que os outros 
podem seguir posteriormente.

Desde 1982 que a Csonka és Fiai Kft evoluiu de um laboratório 
de produção familiar de artigos de vidro para oferta para uma 
empresa de sucesso internacional centrado no Trendglas, uma 
marca exclusiva de artigos em vidro resistentes ao calor. Com qua-
lidade certificada, tecnologia em melhoria constante e duradoura 
experiência com vidro resistente ao calor, a empresa consegue 
garantir produtos de alta qualidade aos seus clientes.

Em 1994, a família começou a comercializar com o Schott Group. 
Quando a Schott parou a produção de vidro doméstico em Jena, 
eles compraram algumas das suas máquinas, moldes... e criaram a 
sua própria marca, produzida em Sopron (Hungria). Foi criada uma 
nova empresa em Jena (Alemanha) para a comercialização.

O Trendglas é actualmente vendido em mais de 44 países de todo o 
mundo (desde o Japão, Coreia, Rússia à Alemanha e aos EUA), com 
mais de 700 revendedores só na Alemanha. 

« Ajude os seus parceiros. Se eles tiverem  sucesso, 
você também pode ter.»

Hungria
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nome da empresa 
TO KASTRI Women’s Agro-Tourist Cooperative 

sector de actividade 
Catering, cozinha, restaurante, iguarias agro-turísticas

Ano de criação da empresa 
2000

sistema de apoio às pME usado 
Programa para o empreendedorismo feminino 
EQUAL (financiado pelo Fundo Social Europeu)

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.agroshop.gr 

Endereço electrónico 
tokastri@otenet.gr

   Endereço postal 
Agiou Sevastianou Street 41 
84100 Ano Syros

Grécia 

Anna Darzenta
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quais foram os maiores obstáculos com que se deparou 
 começou a sua própria empresa? 
O preconceito das pessoas em relação às mulheres. Tivémos de 
ultrapassar a desconfiança dos operadores de mercado locais e a 
atitude retrógrada dos fornecedores em relação ao trabalho com 
mulheres empreendedoras que tinham poucas qualificações, 
educação e formação. 

no desenvolvimento do seu produto / serviço(s), utilizou algum 
sistema / programa de apoio nacional / regional para pequenas 
e médias empresas?
Tivémos a sorte de participar no programa EQUAL para a promo-
ção do empreendedorismo feminino («Iniciativa NOW» para o 
arranque de empresas sociais, «Emigrant’s agro jobs» para a forma-
ção de senhoras estrangeiras e o projecto EXADA para a publicação 
de um livro com receitas locais em inglês e grego).

os empreendedores são importantes para a sociedade 
porque ...
Eles criam crescimento e emprego. Sendo uma cooperativa, ofe-
recemos segurança aos funcionários que são simultaneamente 
membros. Sendo uma empresa sem fins lucrativos, temos igual-
mente as condições para oferecermos serviços de proximidade  
às pessoas que precisam.

o meu conselho para um empreendedor – como superar  
uma crise
Começar de novo imediatamente após uma quebra e oferecer 
sempre bens ou serviços de alta qualidade. 

Vinte e oito mulheres de Ano Syros, uma ilha grega que padecia 
de desemprego endémico, decidiram criar uma cooperativa de 
trabalhadores em 2000. A maioria eram domésticas sem quaisquer 
competências ou educação específicas, no entanto, com a ajuda de 
financiamento da UE, assumiram o controlo do seu presente e do 
seu futuro.

A cooperativa produz doces e proporciona serviços de catering para 
festas locais e noutras ilhas. Abriram um restaurante de sucesso 
que vende comida tradicional grega a preços baixos, o que se deve 
provavelmente à natureza cooperativa das trabalhadoras.

A sua actividade permitiu igualmente o restauro do velho e aban-
donado mosteiro católico de S. Sebastião, as celas e armazéns 
abandonados foram usados para instalar fogões, cozinhas, frigorí-
ficos e outros dispositivos eléctricos...

« Nunca parar, continuar sempre  
ou começar de novo».

Grécia
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nome da empresa 
Officina Creativa Soc. Coop Sociale 

sector de actividade 
Acessórios de moda feitos de materiais reciclados / 
Energia renovável

Ano de criação da empresa 
2006

sistema de apoio às pME usado 
Suporte de arranque pela Cidade de Lecce  
Contribuições regionais para meios  
de transporte e dispositivos tecnológicos

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.o-c.it; www.madeincarcere.it;  
www.er-re.it 

Endereço electrónico 
luciana724@gmail.com 

   Endereço postal 
Via 95 Reggimento Fanteria, 64 
73100 Lecce (LE)

Itália

Luciana Delle Donne
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o que me inspirou a iniciar a minha própria empresa ... 
... foi fazer um mês de voluntariado num lar no Brasil ao fim de 20 
anos como directora de um banco. Apercebi-me o quão útil podia 
ter sido a trabalhar e a ajudar pessoas marginalizadas ao mesmo 
tempo!

qual é a qualidade específica que distingue os vossos produ-
tos e serviços dos da concorrência? 
Os nossos produtos e serviços contam a história de pessoas mar-
ginalizadas que tiveram uma segunda oportunidade! Os nossos 
produtos são ‘feitos à mão com valores’ e transmitem o significado 
de mulheres presidiárias a usarem materiais reciclados para cria-
rem acessórios com paixão e criatividade. 

A crise económica recente afectou de alguma forma a sua 
estratégia empresarial?
A nossa estratégia nasceu da crise: a crise económica e a crise de 
valores. Nós concentramo-nos na necessidade de ‘salvar’ através 
da utilização de fontes de energia renováveis existentes (o sol), 
materiais reciclados (sacos e outros materiais) e recursos humanos 
‘marginalizados’ (mulheres presidiárias).

os empreendedores são importantes para a sociedade 
porque ...
... da sua capacidade de inovação e por serem a força motriz do 
desenvolvimento.

A nova marca da Officina Creativa, «Made in Carcere» («Feito na 
prisão»), dá uma ‘segunda oportunidade’ aos materiais usados 
para fazer os produtos, assim como às pessoas que os fazem. A 
cooperativa social sem fins lucrativos contribui para a formação 
e reabilitação de mulheres presidiárias, que estão envolvidas na 
produção de sacos de compras em tecido feitos a partir de mate-
riais refinados e reciclados. Desta forma, estas mulheres têm a 
oportunidade de desenvolver as suas competências profissionais 
enquanto aumentam as probabilidades de reintegração social e 
laboral quando regressarem às suas comunidades.

Outra iniciativa da Officina Creativa é o ER-RE, o «Gabinete para 
Energias Renováveis Fáceis». Este gabinete dedica-se à sensibiliza-
ção para a poupança de energia e a utilização de fontes de energia 
renováveis. Para atingir os seus objectivos, o ER-RE utiliza activida-
des de comunicação social e disponibiliza assistência a pessoas 
que tenham de tomar decisões de carácter técnico e financeiro 
no planeamento e implementação de sistemas de consumo de 
energia.

« Inovação é criatividade  
aplicada ao senso comum.»

Itália
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nome da empresa 
Vetedy Belgium 

sector de actividade 
Parquets e terraços de madeira 

Ano de criação da empresa 
2001

sistema de apoio às pME usado 
Awex (Agencia Belga de Exportação para a Valonia)

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.vetedy.com 

Endereço electrónico 
info@vetedy.com

   Endereço postal 
Weyler, Zone Artisanale 50 
6700 Autelbas (Arlon)

Bélgica

Patrick Deumer
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qual foi o seu maior obstáculo ou receio quando iniciou o seu 
próprio negócio? 
Encontrar um banco que acreditasse em mim e aceitasse a minha 
ideia e investimento. 

A crise económica recente afectou de alguma forma a sua 
estratégia empresarial?
O nosso volume de negócios desceu 20 %. A nossa solução é estar 
presente em mais feiras para angariar mais clientes que, pouco a 
pouco, substituam os grandes clientes que se estão a retrair ...

porque é que os empreendedores são importantes para a 
sociedade?
Os empreendedores são os motores da economia e os criadores do 
mundo de amanhã.

o meu conselho àqueles que estão a pensar em iniciar o seu 
próprio negócio é ...
... preparar um plano empresarial realista e respeitar os compromis-
sos assumidos.

Tendo começado por aplicar pavimentos de parquet por sua conta 
durante dez anos, Patrick Deumer viu-se face ao desafio de cons-
truir um terraço em 1999. Embora tudo tenha corrido bem inicial-
mente, passados três meses, muitas das pranchas deslocaram-se 
partindo os parafusos.Esta situação inspirou-o a conceber um 
sistema para fixar a madeira que fosse simultaneamente durável 
e esteticamente agradável. Baseado no sucesso da sua inovação 
mundial, que patenteou em 2001 e novamente em 2003, Patrick 
Deumer criou a Vetedy Belgium, fez a ronda das feiras internacio-
nais com a Awex e desenvolveu uma rede de distribuição. Tendo 
investido numa linha de produção totalmente automatizada, é 
capaz de dar uma resposta rápida à procura com apenas meia 
dúzia de empregados. 

Em 2009, Patrick Deumer recebeu o Grande Prémio de Empresário 
da Valónia, na categoria de «Novo empresário».

« Acreditar em si próprio e nas suas capacidades.»
Bélgica
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nome da empresa 
Advance Medical Waste Management LTD 

sector de actividade 
Gestão de resíduos perigosos

Ano de criação da empresa 
2004

sistema de apoio às pME usado 
nenhum

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.advancewhs.com 

Endereço electrónico 
info@advancewhs.com

   Endereço postal 
3rd Industrial Area Sylas  
Ypsonas 
P.O. BOX 50144 
3601 Limassol

Chipre

George Fantaros

150–200 200–25050–1002–50 100–150

50+-20 20–30 40–5030–40



23

o que me inspirou a iniciar a minha própria empresa ... 
... foi a adesão de Chipre à União Europeia e a necessidade de estar 
em conformidade com a legislação europeia relativa a resíduos 
perigosos. 

porque é que os empreendedores são importantes para a 
sociedade?
Na minha opinião, os empreendedores são um componente 
enérgico da sociedade que podem contribuir para a maior parte 
do seu desenvolvimento.

para mim, o melhor de ser um empreendedor é ...
O desafio de criar algo novo e transformar ideias empresariais em 
produtos ou serviços de sucesso.

o que considera ser a melhor preparação para se tornar um 
empreendedor?
Uma boa formação de base, um espírito livre, uma mente aberta e 
a capacidade para assumir riscos.

A empresa de George Fantaros começou como um serviço de 
esterilização de resíduos médicos (clínicos) e rapidamente evoluiu 
para um serviço de gestão de resíduos perigosos. A operação é um 
caso típico de «pequeno é bom e viável» fornecendo uma solução 
para o problema deste estado insular e colocando um ponto final 
ao problema e custo de exportar pequenas quantidades de resíduos 
para eliminação em países de maiores dimensões. 

Assegurou o tão necessitado emprego para pessoal da área cien-
tífica e continua a desenvolver os conhecimentos adequados a 
outras áreas isoladas, que enfrentam uma situação similar. 

A empresa ganhou o Prémio Ambiental do governo de Chipre em 
2008 por demonstrar uma economia de água de 85 % e uma abor-
dagem para a reutilização tripla de água associada à sua empresa 
parceira (uma lavandaria de toalhas e tapetes). 

« Sigam a vossa visão, definam os vossos objectivos  
e mantenham-se fiéis a eles.» 

Chipre
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nome da empresa 
mamaNANA 

sector de actividade 
Comércio electrónico e Moda

Ano de criação da empresa 
2005

sistema de apoio às pME usado 
OSEO (Agência pública francesa de apoio às PME)

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.mamanana.com 

Endereço electrónico 
segolene.finet@mamanana.com

   Endereço postal 
1 bis, rue du Val Joyeux 
78100 Saint-Germain-en-Laye

França

Ségolène Finet
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o que é que a inspirou a criar a sua própria empresa? 
Na Califórnia, o aleitamento era habitual no meu círculo e eu ama-
mentei o meu primeiro filho sem qualquer problema. Depois, em 
França, reparei que as mulheres elegantes não amamentavam! Ao 
disponibilizar lingerie e vestuário para aleitamento e na moda, quis 
quebrar as barreiras culturais e permitir que as mulheres amamen-
tem com estilo. 

qual é a qualidade específica que distingue os vossos  produtos 
dos da concorrência? 
Ninguém diria que os nossos tops e vestidos são para mães lactan-
tes, uma vez que estas têm tanto estilo como as roupas normais.

A crise económica recente afectou de alguma forma a sua 
estratégia empresarial?
Quando a recessão chegou, ficámos preocupadas, mas surpreen-
dentemente, foi quando o nosso negócio começou a crescer muito 
rapidamente, portanto, quem sabe onde já estariamos se não 
houvesse recessão!

o meu conselho àqueles que estão a pensar em iniciar o seu 
próprio negócio é ... 
... não escolher uma oportunidade de negócio só pelo dinheiro. 
Seleccionar alguma coisa que lhe interesse verdadeiramente.

Quando Ségolène Finet fundou a mamaNANA, um estabeleci-
mento electrónico dedicado às necessidades da moda das mães 
em fase de aleitamento, muitas pessoas duvidaram: Porquê come-
çar uma empresa de vestuário para mães em fase de aleitamento 
num país que tem as mais baixas taxas de aleitamento da Europa?

A sra. Finet acreditava que muitas mulheres queriam amamentar 
os seus bebés devido aos benefícios emocionais e de saúde, mas 
que se sentiam nervosas por mostrarem «demasiada pele» em 
público. Com os tops e vestidos da mamaNANA, as mulheres 
podem andar na moda, enquanto amamentam discreta e con-
fortavelmente. Todos os itens se assemelham ao vestuário normal, 
com excepção de um detalhe no corte que permite que o bebé 
aceda facilmente ao peito.

« Não é preciso deixar de ser quem é  
para ser uma boa mãe.»

França
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nome da empresa 
Lonxanet 

sector de actividade 
Pesca, protecção ambiental e capacitação  
de comunidades piscatórias tradicionais

Ano de criação da empresa 
2001

sistema de apoio às pME usado 
nenhum

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.lonxanet.com;  
www.fundacionlonxanet.org 

Endereço electrónico 
antonio.garcia.allut@fundacionlonxanet.org 

   Endereço postal 
C/ Juan de la Cierva 26 
15008 A Coruña 

Espanha 

Antonio García Allut
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o que é que a inspirou a criar a sua própria empresa? 
Quando era criança, costumava ir com o meu pai, que era médico, 
visitar as casas dos pescadores na costa galega. Apercebi-me das 
pobres condições em que eles viviam. Depois de fazer uma análise 
profunda do modelo económico da nossa sociedade, criei um 
modelo que podia proporcionar soluções para alguns dos proble-
mas no sector da pesca tradicional.

quais foram os seus maiores receios quando iniciou o seu 
 próprio negócio? 
O meu maior receio era que os principais intervenientes no pro-
jecto, os pescadores, não quisessem participar. Em segundo lugar, 
temia que o projecto pudesse ser boicotado por pessoas funda-
mentais da indústria da pesca. Finalmente, temia que a administra-
ção não favorecesse a iniciativa.

qual é a qualidade específica que distingue os vossos  produtos 
e serviços dos da concorrência?
Todo o modelo é diferente uma vez que o seu objectivo não é 
comercial, tem a ver com transformação social.

os empreendedores são importantes para a sociedade 
porque ...
... no caso dos empreendedores sociais, como eu, nós envolvemos 
as pessoas para solucionar problemas locais e regionais e procu-
ramos obter com as nossas acções benefícios sociais em vez de 
financeiros. O nosso objectivo é humanizar a economia.

A Lonxanet está a transformar as inadequadas condições sociais, 
económicas e ambientais em que as comunidades piscatórias 
tradicionais operam. A Lonxanet cria uma ligação mais eficiente 
entre a oferta e a procura ao vender directamente a particulares e 
restaurantes por toda a Espanha. Os pescadores que participam na 
Lonxanet são accionistas, que além de aumentarem os seus ren-
dimentos, são encorajados a evoluírem de «recolhedores de peixe» 
para supervisores do ambiente marinho, gerindo os seus recursos e 
garantindo a sustentabilidade para as gerações futuras. Isto levou 
ao estabelecimento de um «Interesse de Área de Pesca Marítima 
Protegida» que foi fundada, definida e regulada pelos próprios 
pescadores.

Antonio García Allut partilha o seu modelo por todo o mundo 
através da RECOPADES, uma rede de comunidades piscatórias 
tradicionais similares na Argentina, Brasil, Chile e Uruguai.

« Depois de começar não há volta a dar.  
Dá significado à nossa vida e ao mundo  
em que vivemos.»

Espanha
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nome da empresa 
Umbilical Design 

sector de actividade 
Transferência de tecnologia espacial e design 
espacial

Ano de criação da empresa 
2001

sistema de apoio às pME usado 
Apoio da Almi, da Innovationsbron e da Agência 
Sueca para o Crescimento Económico e Regional 
(Tillväxtverket).

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.umbilicaldesign.se 

Endereço electrónico 
cecilia.hertz@umbilicaldesign.se

   Endereço postal 
Floragatan 13 
114 31 Stockholm

Suécia

Cecilia Hertz
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o que é que a inspirou a criar a sua própria empresa? 
Quando eu era uma estudante que trabalhava com projectos de 
design espacial, fui inspirada pela «mentalidade do tudo é possí-
vel» no sector espacial.

qual foi o seu maior obstáculo ou receio quando iniciou o seu 
próprio negócio? 
As limitações mentais das outras pessoas. Disseram-me que não 
conseguiria criar uma empresa de design espacial na Suécia. 
Mesmo sendo uma forte defensora da auscultação de outras pes-
soas, estou contente por não ter dados ouvidos nessa altura!

no desenvolvimento dos seus produtos / serviços, recorreu a 
programas / regimes nacionais / regionais de apoio às peque-
nas e médias empresas?
Sim, ao longo dos anos a Umbilical Design recebeu apoio para 
vários projectos de inovação da Almi e da Innovationsbron. Para o 
nosso maior projecto, apelidado «de volta à terra – comercializar 
tecnologias Espaciais para uma terra sustentável», estamos a 
trabalhar em conjunto com a Jönköping International Business 
School (JIBS) e recebemos apoio da Agência Sueca para o Cresci-
mento Económico e Regional (Tillväxtverket). Planeamos apresentar 
as primeiras ideias e conceitos sustentáveis baseados em tecnologia 
e materiais espaciais na Exposição Mundial 2010 em Xangai.

o que diria a outro empreendedor confrontado com a crise?
Uma vez ouvi um artista dizer, «A mudança é uma coisa positiva». 
Adoptei essa citação porque me ajuda a manter as coisas em pers-
pectiva, mesmo durante uma crise.

Um dos objectivos da Umbilical Design é facilitar a vida humana 
através da integração de materiais e tecnologias espaciais em pro-
dutos comerciais quotidianos como capacetes para esqui, roupas 
de protecção para fundidores e equipamento para desportos radi-
cais. O seu objectivo é criar sinergias interessantes entre indústrias 
que geram soluções de design inovadoras. A empresa também está 
envolvida num projecto com estudantes universitários como parte 
do seu esforço de juntar tecnologia espacial e desenvolvimento 
empresarial para criar empregos excitantes.

A Umbilical design é uma das dez empresas na Europa que foram 
seleccionadas para participar numa iniciativa de transferência de 
tecnologia coordenada pela Agência Espacial Europeia. 

« Começar por baixo, pensar em grande  
e fazer as coisas com paixão!»

Suécia
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nome da empresa 
Renova 

sector de actividade 
Químicos para a indústria da construção

Ano de criação da empresa 
1997

sistema de apoio às pME usado 
nenhum

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.renova.com.mk 

Endereço electrónico 
info@renova.com.mk 

   Endereço postal 
s. Dzepciste 
1200 Tetovo 

Antiga República Jugoslava  
da Macedónia

Shefki Idrizi
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A pessoa ou o evento que me inspirou a criar a minha própria 
empresa ...
Depois de anos a trabalhar na Suiça, decidi criar a minha própria 
empresa. Os meus pais não queriam que eu continuasse na Suiça, 
portanto, graças a eles, a minha decisão final foi regressar a casa  
no final de 1991 e começar a minha empresa no meu país natal. 

para mim, o melhor de ser um empreendedor é ...
... que os empreendedores com ideias de negócio de qualidade 
são essencialmente os instigadores do crescimento global da 
sociedade.

o meu conselho àqueles que estão a pensar em iniciar o seu 
próprio negócio é ...
... é serem determinados e acreditarem nos seus objectivos, porque 
encontrarão muitos obstáculos das autoridades. Com persistência, 
no entanto, conseguirão atingir os seus objectivos. 

o que considera ser a melhor preparação para se tornar um 
empreendedor?
O melhor professor é a prática – especialmente no que diz respeito 
a correr riscos e definir claramente os objectivos. Os empreendedo-
res devem ter estar determinados à medida que lutam para atingir 
os seus objectivos.

A Renova produz gesso, tinta e vernizes de excepcional qualidade. 
Todos os produtos são naturais, amigos do ambiente e não contêm 
químicos que poluem o ambiente. Os produtos também contri-
buem para a eficiência energética e mantêm-se duráveis na maio-
ria das condições climatéricas extremas.

A empresa usa pedra calcária dos arredores da Montanha Sharr 
para a maioria dos seus produtos. Usada na construção e pintura 
de paredes desde tempos primordiais, esta pedra caracteriza-se 
pela sua brancura exclusiva em comparação com outros tipos de 
pedras calcárias da região.

A Renova não só investe nas suas fábricas, como também no futuro 
da população. Em 2005, a Renova criou uma fundação que atribuiu 
bolsas de estudo a 94 estudantes universitários e a 65 estudantes do 
ensino secundário.

«Nada é impossível.»

Antiga República Jugoslava  
da Macedónia
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nome da empresa 
DATA 4U – Marketing and Media Research Institute 

sector de actividade 
Marketing / Pesquisa / Comunicação

Ano de criação da empresa 
1997

sistema de apoio às pME usado 
nenhum

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.data4u-online.de 

Endereço electrónico 
u.karakas@data4u-online.de

   Endereço postal 
Schwedter Str. 1 
10119 Berlin

Alemanha

Umut Karakaş
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qual é a qualidade específica que distingue os seus serviços 
dos dos seus concorrentes? 
A Data4u é o único instituto de pesquisa de opiniões e de mercado 
na Europa que se centra exclusivamente nos mercados das mino-
rias étnicas (especialmente os mercados turco, russo e polaco). 
O trabalho da Data4u constrói pontes entre culturas, países e 
clientes.

quais foram os seus maiores receios quando iniciou o seu 
 próprio negócio? 
A minha empresa foi construída com muito cuidado e visão, e 
encontrámos o nicho certo com o nosso trabalho sobre as minorias 
étnicas.

o meu conselho àqueles que estão a pensar em iniciar o seu 
próprio negócio é ...
Atingir o sucesso é como uma ementa com muitos ingredientes: 
criatividade, esforço, diversão, conhecimento e coragem para 
acreditar nas nossas próprias ideias.

para mim, o melhor de ser um empreendedor é ...
... a alegria que tenho enquanto trabalho e a liberdade de tomar as 
minhas próprias decisões.

Umut Karakas é filha de uma família turca da classe operária que 
imigrou para a Alemanha. Ela começou a trabalhar na Data4u 
como assistente de pesquisa para pagar os seus estudos universitá-
rios. Sendo uma mulher de uma minoria étnica num sector predo-
minantemente masculino significava que a sua ascensão no seio 
da empresa não seria fácil, no entanto, ela detém 50 % da empresa 
e é uma das directoras.

Desde 1991 que o Instituto de Pesquisa de Marketing e Media 
Data4u proporciona às empresas a experiência e a execução que 
estas precisam para ganhar uma vantagem competitiva. Com uma 
equipa de pessoal especializado e diversificado, a Data4u também 
liga empresas na Alemanha a mercados na Turquia e vice-versa. 
O serviço que a Data4u proporciona às empresas é único, uma vez 
que a empresa possui os dados que as empresas precisam para 
aceder ao mercados pretendidos entre minorias étnicas por toda a 
Europa e Turquia. 

« Vejo os retrocessos como oportunidades, 
não como derrotas.»

Alemanha
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nome da empresa 
A. Kavolis – Empresa própria 

sector de actividade 
Transformação de madeira

Ano de criação da empresa 
1991

sistema de apoio às pME usado 
Fundos Estruturais da UE

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.drozle.lt 

Endereço electrónico 
kavolis@zebra.lt

   Endereço postal 
A. Kavolio IĮ, Daržinių k. 
28420 Utenos raj.

Lituânia 

Audrius Kavolis
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o que é que a inspirou a criar a sua própria empresa? 
Depois de a Lituânia ter recuperado a sua independência em 1990 
houve um colapso da economia. Tive de encontrar uma forma 
de sobreviver e a criação da minha própria empresa foi a solução 
encontrada.

quais foram os seus maiores receios quando iniciou o seu 
 próprio negócio?
O meu maior receio era o risco de investimento associado à com-
pra de equipamento e instalações para a nova empresa. Tive de 
investir todas as minhas economias, porque naqueles dias o sis-
tema bancário era extremamente primitivo.

no desenvolvimento dos seus produtos / serviços, recorreu  
a programas / regimes nacionais / regionais de apoio às 
 pequenas e médias empresas? 
Em 2008, a minha empresa participou na iniciativa local para o 
emprego , utilizando Fundos Estruturais da União Europeia admi-
nistrados pelo Serviço de Emprego Lituano. Em consequência 
disso, 8 empregados trabalham com equipamentos de transforma-
ção de madeira modernos e seguros

para mim, o melhor de ser um empreendedor é ...
...a total ausência de monotonia. Existe sempre algo de novo para 
aprender, ver e descobrir. Todos os dias são diferentes.

Audrius Kavolis construía e exportava mobiliário até as encomen-
das terem acabado em 2009 devido à crise financeira. Nessa altura, 
decidiu procurar um novo mercado, o que o levou a conceber um 
novo estilo de coelheira, de qualidade superior às colheiras nor-
malmente usadas na Europa. As colheiras permitem aos coelhos 
fazerem criação num ambiente mais espaçoso, humano e com 
melhores condições sanitárias. Têm um sistema de aquecimento 
eficiente, do ponto de vista energético, adequado aos climas nór-
dicos, que encoraja os coelhos bebés a crescerem mais depressa, 
tornando a produção de carne de coelho um negócio viável para 
quem utiliza as coelheiras.

A empresa está a contribuir para um desenvolvimento sustentável 
ao dar emprego a residentes locais na comunidade rural onde a 
sua actividade está baseada, assim como ao fornecer carne de 
coelho produzida localmente, que é uma alternativa mais saudável 
do que a carne de vaca ou porco produzida em massa e comprada 
nas lojas.

« Se ousarmos sonhar com algo, tal significa  
que somos capazes de o tornar realidade.»

Lituânia
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nome da empresa 
ALSE Makine Pet. Tur. Ins. Ltd. Sti. 

sector de actividade 
Sistemas de poupança de gás para  
máquinas de soldar

Ano de criação da empresa 
2007

sistema de apoio às pME usado 
Programa de Desenvolvimento para  
Jovens Empresários da Organização para  
o Desenvolvimento das PME da Turquia

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.alsemakine.com 

Endereço electrónico 
sedat@alsemakine.com

   Endereço postal 
Cevat Dundar Caddesi 17/C  
06370 Ostim-Yenimahalle  
(Province Ankara)

Turquia 

Sedat Kiliç
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quais foram os maiores obstáculos com que se deparou 
 começou a sua própria empresa? 
O maior obstáculo foi a minha idade. Uma vez que era tão novo, a 
maioria das empresas que contactei não confiaram em mim ou nas 
minhas ideias.

porque é que o empreendedorismo é importante para a 
sociedade? 
O progresso tecnológico e a força laboral são inversamente propor-
cionais. Por exemplo, enquanto que um robot era produzido por 
100 trabalhadores durante um mês no passado, hoje em dia, pode 
ser produzido num dia sem qualquer trabalhador. O aumento da 
taxa de desemprego, especialmente entre a população jovem, é o 
principal indicador desta situação. Os empreendedores são impor-
tantes porque os indivíduos devem contribuir para a sociedade 
com novas oportunidades de emprego através da criação de novas 
empresas, o que pode, então, contrabalançar os efeitos negativos 
da tecnologia.

que conselho daria aos aspirantes a empreendedores?
Não ser humilde quando se pensa. Não desistir de uma ideia na 
qual se acredita. Não perder o espírito amadorista.

o que considera ser a melhor preparação para se tornar um 
empreendedor?
Motivação e confiança. Temos de ter consciência de que a única 
coisa que temos a perder é a confiança em nós próprios.

No seu segundo ano de frequência da TOBB University of Eco-
nomics and Technology (Ancara), Sedat Kiliç criou a sua própria 
empresa de distribuição do sistema de eficiência energética e 
poupança de gás para máquinas de soldar que tinha desenvolvido.

Com o apoio de pessoal da universidade, conseguiu melhorar o 
sistema para a obtenção de poupanças de gás até 90 por cento. 
O sistema também reduz a quantidade de gases nocivos que os 
trabalhadores inalam durante a operação da maquinaria e protege 
o ambiente ao eliminar a emissão de gases nocivos. O destaque 
que os meios de comunicação social deram a Sedat Kiliç devido à 
sua invenção levaram a uma grande procura a nível internacional. 
O seu sistema é actualmente usado em empresas como a FIAT, 
a Hyundai, a Mercedes, a Renault, a Aygaz, a Beko e centenas de 
outras empresas com operações de soldadura.

Em 2009, o sistema já tinha chegado a mais de 18 países da 
Europa, América e Ásia.

« O futuro tem de ultrapassar o passado; 
nenhuma inovação será a última!»

Turquia
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Dinamarca 

Jacob Krogsgaard, Mikael Sloth,  
Thomas Luckmann, Jesper Boisen

nome da empresa 
H2 Logic 

sector de actividade 
Motores de pilhas de combustível e estações  
de abastecimento de hidrogénio 

Ano de criação da empresa 
2003

sistema de apoio às pME usado 
Regimes de apoio europeus e nacionais, centra-
dos principalmente na tecnologia energética.

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.h2logic.dk 

Endereço electrónico 
info@h2logic.dk 

   Endereço postal 
Industriparken 34 B 
7400 Herning

50+40–5030–4020–30-20

200–250150–200100–15050–1002–50



39

o que é que a inspirou a criar a sua própria empresa? 
Começámos a empresa durante os nossos estudos de engenharia 
de desenvolvimento na área comercial na Universidade de Aarhus, 
em Herning, Dinamarca. O grande sucesso das turbinas eólicas na 
Dinamarca constituiu uma enorme motivação e o passo seguinte 
mais natural foi orientar-mo-nos para o hidrogénio. 

qual é a qualidade específica que distingue os vossos  produtos 
dos da concorrência? 
De uma forma global, os nossos produtos são sustentáveis e permi-
tem a futura independência em relação aos combustíveis fósseis. 
Como somos uma pequena empresa, concentramo-nos também 
no desenvolvimento e na comercialização extremamente eficien-
tes dos nossos produtos devido aos nossos recursos limitados. 
Isto oferece-nos uma vantagem em termos de custos em relação a 
empresas de maiores dimensões que podem não ser tão eficientes.

para mim, o melhor de ser um empreendedor é ...
... a liberdade e o facto de não sentirmos o trabalho como trabalho. 
É como passar o dia inteiro a fazer algo que gostamos.

o meu conselho àqueles que estão a pensar em iniciar o seu 
próprio negócio é ...
Devem começar por sonhar com o tipo de negócio que gostariam 
de criar no futuro. Os sonhos são o melhor combustível que se 
pode ter.

Desde 2003 que a H2 Logic se posicionou como líder mundial na 
integração de soluções completas de força motriz com pilhas de 
combustível a hidrogénio em sistemas e no mercado. Trata-se de 
um produto único desenvolvido por jovens engenheiros que lida 
com um dos principais problemas da actualidade e do futuro: a 
emissão de gases de estufa.

A proposta de valor básica é a de que os sistemas de pilhas de com-
bustível a hidrogénio conseguem fornecer força motriz silenciosa 
com emissões zero, tais como baterias, ao mesmo também que 
continuam a oferecer a operacionalidade e os tempos de reabaste-
cimento curtos dos veículos equipados com motor de combustão 
interna a gasolina. 

A H2 Logic acabou de estabelecer uma parceria de tecnologias 
limpas com a Shell para o desenvolvimento de infra-estruturas e 
estações de abastecimento de hidrogénio.

«Não vemos limites, somente oportunidades!»
Dinamarca
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nome da empresa 
SC JirmaN Engineering Lda 

sector de actividade 
Engenharia civil, fontes de energia renováveis 

Ano de criação da empresa 
2007

sistema de apoio às pME usado 
nenhum

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.woodengine.ro 

Endereço electrónico 
Lisnic_eugeniu@yahoo.com  
james@woodengine.com

   Endereço postal 
Victory Avenue 3, no. 39, ap. 40 
500222 Brasov

Roménia 

Eugeniu Lisnic

50+
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quais foram os seus maiores receios quando iniciou o seu 
próprio negócio? 
A minha idade. Pensei que as pessoas não iam acreditar em mim 
por ser ainda muito jovem.

A crise económica recente afectou de alguma forma a sua 
estratégia empresarial? 
A recente crise económica afectou o meu negócio, mas não a 
minha estratégia. A minha estratégia passa por enfrentar sempre 
os problemas e procurar solucioná-los.

o que diria a outro empreendedor confrontado com a crise?
Tentem aprender o máximo que puderem de empreendedores 
com mais experiência.

para mim, o melhor de ser um empreendedor é ...
... colocar as minhas ideias em prática, certificar-me de que os meus 
empregados estão satisfeitos e sentir-me eu próprio satisfeito com 
o crescimento da minha empresa.

Munido de uma licenciatura em Engenharia Civil (Universidade 
«Gheorghe Asachi», Iasi) e um mestrado em Fontes de Energia 
Renováveis e Gestão Ambiental (Universidade «Transilvania» Bra-
sov), Eugeniu Lisnic ainda se encontrava a estudar quando fundou 
a sua própria empresa dedicada à construção de casas de madeira. 
Com apenas um empregado a tempo parcial nas funções de secre-
taria e sem escritório, começou por encontrar-se com os primeiros 
clientes em restaurantes.

As vantagens das casas com estrutura de madeira vão além da 
estética. A quantidade de energia térmica exigida por uma casa 
de madeira é significativamente menor do que a exigida por casas 
construídas com tijolos ou betão. Os materiais utilizados são reno-
váveis e não são produzidos resíduos tóxicos durante o processo. As 
casas com estrutura de madeira também levam menos tempo a 
construir e têm um custo mais baixo. O objectivo de Eugeniu Lisnic 
é construir um edifício exclusivamente alimentado por fontes de 
energia renováveis.

« O verdadeiro ser humano, é aquele  
que teve a oportunidade de ser mau  
e não o foi.» (Nicolae Iorga)

Roménia
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nome da empresa 
Moho Design Lda 

sector de actividade 
Design de interiores

Ano de criação da empresa 
2004

sistema de apoio às pME usado 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(Programa Operacional Regional 2007–2013  
para a região da Silésia)

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.mohodesign.com 

Endereço electrónico 
magda@mohodesign.com

   Endereço postal 
ul. 3-go Maja 24/7 
40-095 Katowice

Polónia 

Magdalena Lubińska
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qual foi o seu maior obstáculo ou receio quando iniciou o seu 
próprio negócio? 
É difícil para uma marca nova ter êxito, mas mais ainda para uma 
marca desconhecida da Polónia porque o nosso país ainda não é 
um centro de design reconhecido.

A crise económica recente afectou de alguma forma a sua 
estratégia empresarial? 
Não sentimos o impacto da crise. O design é o elemento mais 
importante da estratégia de negócios da nossa empresa. Devido à 
sua abordagem integrada em relação ao design, a Moho não pre-
cisa de competir em termos de preços como outras empresas. 

os empreendedores são importantes para a sociedade 
porque ...
Desempenham um papel crucial na economia, oferecendo novas 
tecnologias, soluções e emprego.

que conselho daria aos aspirantes a empreendedores?
Sigam a vossa intuição, abracem os desafios, desenvolvam as 
vossas paixões e sigam-nas com determinação.

Magdalena Lubińska estava destinada a ser advogada até que a 
sua paixão por design a levou a abandonar a universidade durante 
o quarto ano dos seus estudos para fundar a sua própria empresa. 
Os tapetes e as alcatifas feitos por encomenda da Moho Design 
são fabricados com lã da Nova Zelândia e tecidos através de um 
método tradicional polaco. O feltro tecido é um material altamente 
durável, que conserva a resiliência durante muito mais tempo do 
que outros materiais tradicionais. As fibras absorvem muito pouco 
pó e são resistentes à distorção. A Moho Design pode personalizar 
um produto feito a partir do feltro tecido de acordo com as especi-
ficações exactas do cliente em termos de espessura, densidade, cor, 
tamanho e mistura de materiais.

A empresa tem distribuidores no Reino Unido, Polónia, Noruega, 
Alemanha, Áustria e E.U.A. O seu trabalho foi distinguido pela 
revista Wallpaper* com o Design Award em 2006, na categoria de 
Melhores Têxteis.

«Os limites só existem na nossa mente.»
Polónia
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nome da empresa 
TeleSkin 

sector de actividade 
Imagiologia e Diagnóstico Médicos

Ano de criação da empresa 
2007

sistema de apoio às pME usado 
Incubadora de Empresas Tecnológicas –  
Bolsa de inovação (Ministério da Ciência)

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.teleskin.org 

Endereço electrónico 
info@teleskin.org

   Endereço postal 
Ruzveltova str. 1a 
11000 Belgrado

Sérvia

Sava Marinković
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A pessoa que me inspirou a começar a minha própria 
empresa ...
... foi o meu patrão e mentor que disse, «Fá-lo, porque se não o 
fizeres vais-te perguntar sempre, ‘e se?’».

qual foi o seu maior obstáculo ou receio quando iniciou o seu 
próprio negócio? 
Decidir começar – foi uma troca entre desistir de uma excitante 
carreira empresarial e tentar realizar uma visão de algo comple-
tamente novo. Foi uma tarefa difícil conseguir financiamento de 
capital, com muitas dúvidas pelo caminho, mas no fim, tivemos 
uma multidão de investidores interessados que nos ajudou imenso 
a arrancar.

no desenvolvimento dos seus produtos e serviços,  
tem recorrido a programas de apoio nacionais ou regionais?
Sim, fizémos parte da Incubadora de Empresas Tecnológicas (www.
bitf.rs) para novas empresas tecnológicas em fase de arranque, que 
é uma das primeiras do género na Sérvia. Também recebemos uma 
bolsa de inovação do Ministério da Ciência Sérvio para ajudar com 
o desenvolvimento e validação dos nossos resultados. 

para mim, o melhor de ser um empreendedor é ...
... a excitação em torno de uma visão e ser parte de uma equipa 
fantástica que conseguem tornar essa visão realidade.

Através de um procedimento simples e de baixo custo, a Teleskin 
ajuda os médicos a detectar cancros da pele e melanomas nas 
fases iniciais. Nos laboratórios e universidades de Belgrado estava a 
ser desenvolvida pesquisa promissora nesta área, mas devido aos 
acontecimentos recentes (sanções, guerra, turbulência) tornou-se 
difícil tornar as visões em realidade.

A Teleskin foi desenvolvida na Sérvia com uma equipa de proemi-
nentes investigadores, médicos na avaliação de cancro e análise da 
pele. É um procedimento totalmente não-invasivo, que é tão sim-
ples como tirar uma fotografia digital da pele. A Teleskin faz parte 
de um projecto apoiado pelo Ministério da Ciência, que está em 
implementação em sete clínicas por toda a Sérvia com o objectivo 
de validar o sistema. A Teleskin combina o empreendedorismo e a 
experiência ocidentais com talento Sérvio local.

« Se não acordar todos os dias a tentar mudar o 
mundo, então, encontre outra coisa para fazer.»

Sérvia
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nome da empresa 
Megazyme International 

sector de actividade 
Tecnologia

Ano de criação da empresa 
1988

sistema de apoio às pME usado 
Dois subsídios através da Enterprise Ireland

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.megazyme.com 

Endereço electrónico 
barry@megazyme.com

   Endereço postal 
Bray Business Park 
Southern Cross Road 
Bray Co Wicklow

Irlanda 

Dr Barry McCleary
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quais foram os seus maiores receios quando iniciou o seu próprio 
negócio? 
Quando deixei o cargo seguro que tinha como investigador-chefe do 
governo, tal provocou algumas preocupações. Mas eu sabia que trabalho 
árduo, associado a algumas boas ideias e uma orientação para o desen-
volvimento de produtos dos quais os clientes têm uma necessidade 
efectiva iria conduzir ao sucesso. 

no desenvolvimento dos seus produtos e serviços, tem recorrido a 
programas de apoio nacionais ou regionais? 
Ao longo dos últimos sete anos tivemos a sorte de obter dois subsídios 
através da Enterprise Ireland. O primeiro foi um subsídio de inovação de 
investigação tecnológica, que apoiou o desenvo lvimento e a implementa-
ção de um departamento de biologia molecular na empresa. O segundo, 
um programa de desenvolvimento nacional, permitiu à Megazyme alar-
gar as suas capacidades em termos de biologia molecular. 

o que diria a outro empreendedor confrontado com a crise?
Minimizar a possibilidade de uma crise assumindo riscos calculados. Manter 
a calma. Analisar a situação: existe sempre uma solução. Ser honesto.

o meu conselho àqueles que estão a pensar em iniciar o seu próprio 
negócio é ... 
Ter um plano empresarial. Centrar-se no fluxo de caixa. Minimizar os 
empréstimos. Estar preparado para trabalhar arduamente. Estar disposto 
a assumir riscos e ter prazer naquilo que se faz. 

A Megazyme International é líder mundial no fabrico e forneci-
mento de tecnologia de análises de elevada qualidade e inovadora, 
orientada para as indústrias dos cereais, géneros alimentícios, ali-
mentos para animais, fermentação, lacticínios e vinícola. A Mega-
zyme definiu novos padrões na tecnologia de análises e fornece 
agora uma vasta lista de mais de 70 kits de teste de diagnóstico e 
mais de 300 outros reagentes e substratos. Os principais fabricantes 
de enzimas procuram a Megazyme para obterem reagentes para a 
padronização dos seus produtos comerciais e para a descoberta de 
enzimas.

Em 1988, Barry McCleary iniciou a empresa na garagem de sua 
casa. Actualmente, como presidente do Conselho de Administração 
e director técnico da Megazyme, compete com empresas multina-
cionais e apresenta uma taxa de exportações de 97 %. A Megazyme 
International foi nomeada «Inovadora do Ano» irlandesa nos 
Prémios de Pequenas Empresas Nacionais da Associação de Peque-
nas Empresas em 2009.

« Adoro a independência. Tomo as minhas 
 próprias decisões e vivo com as consequências. 
O meu trabalho é o meu passatempo.»

Irlanda
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nome da empresa 
Atalanta Sports

sector de actividade 
Organização e consultadoria nas indústrias  
do desporto, da saúde e das actividades de  
lazer activas

Ano de criação da empresa 
2006

sistema de apoio às pME usado 
Parcialmente (aprox. 30 – 40 % do total da receita) 
fundada por subsídios governamentais locais e 
regionais

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.atalantasports.nl

Endereço electrónico 
gerrino@atalantasports.nl

   Endereço postal 
Lage Kanaaldijk 112d 9 
6212 NA Maastricht

Países Baixos 

Gerrino Mulder, Mike Broers
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qual é a qualidade específica que distingue os vossos  produtos 
e serviços dos da concorrência?
É, sem sombra de dúvida, a dimensão ética. Nós queremos do 
fundo do coração ajudar as pessoas a serem mais activas e saudá-
veis de forma estruturada, para que possam desfrutar mais a vida.  
E estamos dispostos a trabalhar muito arduamente para isso.

qual foi o seu maior obstáculo ou receio quando iniciou o seu 
próprio negócio?
Muitas pessoas duvidam das boas e sinceras intenções dos empre-
endedores. Lutei durante muito tempo contra isso. Agora acabou-
se: tenho orgulho de quem sou e do que faço.

os empreendedores são importantes para a sociedade 
porque ...
Somos destemidos! Onde os outros ficam assustados ou deprimi-
dos com uma situação, nós vemos um desafio.

o que diria a outro empreendedor confrontado com a crise?
Ter confiança em si próprio. Uma crise é uma fonte muito boa de 
criatividade.

Da mesma forma que Jamie Oliver promove alimentos saudáveis 
como condição sine qua non para uma sociedade saudável, Ger-
rino Mulder e Mike Broers fazem o mesmo com o exercício físico. O 
objectivo da Atalanta Sports é levar os habitantes de Maastricht 
a fazerem exercício para combaterem a obesidade e outras doen-
ças associadas a um estilo de vida sedentário. O seu objectivo é 
criar eventos divertidos e acessíveis nos quais as pessoas queiram 
participar.

A começar pela sua própria região, coordenaram legisladores, 
empresas e partes interessadas de uma variedade de áreas para 
fazerem investimentos estruturados e duradouros em grandes pro-
jectos comunitários que vão além das boas intenções. A Atalanta 
Sports também quer atingir o seu objectivo a nível da responsabili-
dade social: ao acreditar que o desporto deve ser financeiramente 
acessível para todos, mantém um foco concentrado nos grupos de 
baixo nível socioeconómico e nos imigrantes.

«O céu começa na terra.»
Países Baixos
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nome da empresa 
Business Marketing Services Ltd (BMS)/  
Allied Consultants Ltd (AC) 

sector de actividade 
Publicidade e design (BMS); Pesquisa de mercado, 
formação em gestão, consultadoria empresarial, 
projectos financiados pela UE (AC)

Ano de criação da empresa 
1991

sistema de apoio às pME usado 
Fundos Estruturais da União Europeia

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.bms.com.mt;  
www.alliedconsultants.com.mt 

Endereço electrónico 
lms@bms.com.mt

   Endereço postal 
Teomangeo, Triq tal-Hriereb 
1671 Msida

Malta 

Lorenzo Mulè Stagno 
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o que é que a inspirou a criar a sua própria empresa?
Em 1990, emigrei de uma vida segura em Malta para uma grande 
cidade na Alemanha. Esta aventura durou um ano, mas aprendi 
muitas lições com ela: não tomar as coisas como garantidas, acei-
tar desistências e falhas, não desistir ao primeiro problema e ser 
proactivo.

no desenvolvimento dos seus produtos e serviços, tem recor-
rido a programas de apoio nacionais ou regionais?
Sendo firmes crentes na consultadoria, recebemos apoio através 
do Fundo Social Europeu (FSE) para actividades de edição e de 
publicidade. Estamos também em fase de candidatura a alguns 
subsídios do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER) para a criação de um portal e-business para a nossa 
empresa na area da,formação em gestão, pesquisa de mercado e 
de consultadoria.

como ultrapassar uma crise:
Não entrar em pânico, manter o cérebro a funcionar, ser criativo e 
tentar encontrar oportunidades, mesmo durante uma crise.

que conselho daria aos aspirantes a empreendedores?
É necessário doses iguais de paixão e de razão. Não ter medo de 
falhar e atirar-se de cabeça.

Lorenzo Mulè Stagno iniciou a sua carreira como professor de 
matemática em escolas secundárias públicas, no entanto, hoje é o 
director de empresa de comunicação Business Marketing Services 
(BMS).

Depois de viver um ano na Alemanha no ínício dos anos 90, 
regressou a Malta para se juntar a uns amigos na abertura de uma 
editora e agencia de publicidade. Quase uma década mais tarde, 
a empresa assinou uma aliança estratégica com uma empresa de 
consultadoria e pesquisa de mercado chamada Allied Consultants 
(AC). A BMS é actualmente uma bem sucedida empresa de comu-
nicação, que aplica teoria de marketing conjuntamente com o seu 
conhecimento do mercado.

A experiência empreendedora de Lorenzo envolveu a criação da 
unidade de formação em gestão no seio da AC e a instituição da 
Malta Business School. Sendo professor por vocação, usa os seus 
conhecimentos académicos e práticos para dar lições com exem-
plos da vida real a futuros empreendedores e empresas em fase de 
arranque.

« Nós somos aquilo que fazemos de nós próprios.»
Malta
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nome da empresa 
Nox Medical 

sector de actividade 
Tecnologia da saúde

Ano de criação da empresa 
2006

sistema de apoio às pME usado 
2006-2008: Bolsa governamental de excelência para tra-

balhar em soluções de diagnóstico do sono das crianças 

2006-2009: Localização no Centro de Inovação da  

Islândia 

2009: Mais bolsas governamentais pelo desenvolvi - 

mento e marketing de produto derivado

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.noxmedical.com 

Endereço electrónico 
keo@noxmedical.com

   Endereço postal 
Kim Medical Park Vatnagardar 18 
104 Reykjavik 

Islândia 

Kolbrún Eydís Ottósdóttir

200–250150–200100–15050–1002–50

50+40–5030–4020–30-20



53

o que me inspirou a iniciar a minha própria empresa ...
... foi quando a empresa onde tinha trabalhado durante mais de 
uma década encerrou as suas operações na Islândia. Considerei 
isso como uma oportunidade de colocar um desafio a mim própria 
e abrir uma empresa com base nas minhas próprias competências 
e visão.

para mim, o melhor de ser um empreendedor é ...
... a oportunidade de melhorar a qualidade de vida de alguns dos 
milhões de pessoas que padecem de distúrbios do sono.

o que considera ser a melhor preparação para se tornar um 
empreendedor?
Ter um objectivo claro, um bom plano de negócios e uma boa 
visão do mercado, e aprender a gerir uma empresa.

os empreendedores são importantes para a sociedade 
porque ...
... eles plantam as sementes do futuro.

A Nox Medical foi fundada na Islândia em 2006 por um grupo de 
engenheiros, profissionais médicos e investidores com larga experi-
ência no campo de diagnóstico do sono. A missão da empresa é o 
desenvolvimento da próxima geração de sistemas de diagnóstico 
do sono baseados nos últimos avanços no campo da electrónica, 
tecnologia sem fios e arquitectura de software. As inovações da Nox 
Medical na melhoria dos diagnósticos do sono contribuem para 
uma saúde melhor, tornando mais simples, eficiente e confortável 
diagnosticar o distúrbio respiratório do sono em todos os tipos de 
pacientes, especialmente as crianças.

A equipa trabalhava para outra empresa, mas foi despedida 
quando a empresa foi deslocalizada para outro país. A equipa 
decidiu então criar a sua própria empresa, cuja missão está  
descrita nas palavras «Sono para todos».

« Será duro e exige muito esforço e dedicação,  
mas se é o seu sonho ... força!»

Islândia
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nome da empresa 
Science4you 

sector de actividade 
Produção de brinquedos científicos  
e organização de eventos de animação

Ano de criação da empresa 
2008

sistema de apoio às pME usado 
FINICIA (um programa de financiamento no 
 arranque de empresas gerido pelo IAPMEI – 
 Instituto de Apoio às Pequenas e Médias 
 Empresas e à Inovação)

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  
 

sítio Web da empresa 
www.science4you.pt  
www.science4you.es 

Endereço electrónico 
info@science4you.pt

   Endereço postal 
Edifício ICAT – Faculdade de Ciências da  
Universidade de Lisboa 
1749-016 Campo Grande, Lisbon

Portugal 

Miguel Pina Martins

200–250150–200100–15050–1002–50
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no desenvolvimento dos seus produtos / serviços, recorreu  
a programas / regimes nacionais / regionais de apoio às 
 pequenas e médias empresas? 
Cerca de uma dúzia de parceiros financiadores ( quer estudantes 
quer alguns professores) uniram esforços para concretizar a ideia, 
tendo o impulso final sido dado por um programa de financia-
mento a empresas na fase de arranque chamado FINICIA, gerido 
pelo IAPMEI, que apoia micro-operações de capital de risco. 

os empreendedores são importantes para a sociedade 
porque ...
...contribuem com valores essenciais para a sociedade – valores 
que incentivam o trabalho e promovem um mundo melhor.

A crise económica recente afectou de alguma forma a sua 
estratégia empresarial?
A Science4you começou a vender no meio de uma crise, por isso 
só sabemos como vingar numa crise.

que conselho daria aos aspirantes a empreendedores?
Apesar das dificuldades, nunca percam a coragem, a esperança  
e a vontade de ter êxito. 

A Science4you é um empreendimento de sucesso entre uma uni-
versidade pública e empresários, que combina responsabilidade 
social com objectivos económicos. Começou por ser uma iniciativa 
da Universidade de Lisboa para captar o interesse das crianças 
mais jovens pela ciência através do desenvolvimento de brinquedos 
científicos. Foi estabelecida uma parceria entre o ISCTE (Instituto 
Superior de Ciências do Trabalho e Empresas – Universidade de 
Lisboa) e um grupo de estudantes que propôs a criação de uma 
empresa baseada nas actividades e nos produtos concebidos.

Os brinquedos e as actividades oferecidos pela Science4You são 
inovadores, didácticos e apreciados por pais, professores e crianças. 
Os parceiros acreditam que os produtos irão promover o apareci-
mento de novos cientistas e empreendores no campo da tecnologia. 
Os nove empregados actualmente a trabalhar na Science4You  
têm menos de 30 anos e o Presidente do Conselho de Administração 
tem 25 anos. 

« O Homem não é mais do que aquilo  
que faz de si mesmo.»

Portugal



56

nome da empresa 
Rima Lda 

sector de actividade 
Construção, casa pré-fabricadas

Ano de criação da empresa 
1990

sistema de apoio às pME usado 
nenhum

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.rima.si 

Endereço electrónico 
natasa.ratej@rima.si

   Endereço postal 
Cesta 30.avgusta 4 
1260 Ljubljana Polje

Eslovénia 

Nataša Ratej 
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A pessoa ou o evento que me inspirou a criar a minha própria 
empresa ...
O meu marido e eu abrimos a empresa em 1990 por causa do 
nosso desejo de termos a nossa própria empresa e sermos bem 
sucedidos. Depois do falecimento do meu marido em 2004,  
assumi a direcção da empresa.

quais foram os seus maiores receios quando iniciou o seu 
próprio negócio?
Inicialmente, que não houvesse trabalho suficiente. Depois  
que não conseguisse ter sucesso numa indústria dominada  
por homens e ter de lidar com parceiros pouco éticos.

que conselho daria aos aspirantes a empreendedores?
Ser persistente, definir objectivos realistas e seguir um plano  
até ao fim.

o que diria a outro empreendedor confrontado com a crise?
Ser crítico em relação ao seu próprio negócio e estar preparado 
para tomar decisões difíceis para manter a empresa saudável. 
Ajustar-se rapidamente às novas circunstâncias.

A RIMA Lda disponibiliza casas pré-fabricadas de qualidade, feitas à 
medida dos desejos dos clientes. Criada na década de 90, a RIMA foi 
umas das primeiras empresas na Eslovénia a utilizar a construção 
pré-fabricada, com tectos baixos e paredes de gesso pré-fabricadas. 
Finalmente, a RIMA disponibilizou um portefólio completo de 
serviços de construção. 

A sua inovação trouxe um sucesso significativo à empresa na Eslo-
vénia. Um exemplo são as casa móveis da RIMA, que são unidades 
móveis para lazer ou fins comerciais. Outra inovação é o Flexsys, um 
sistema de instalações pré-fabricadas que podem ser construídas e 
expandidas consoante as necessidades do proprietário. 

A RIMA Lda empenha-se em continuar a desenvolver novos produ-
tos baseados nas necessidades efectivas dos clientes.

«Seja honesto consigo próprio.»
Eslovénia
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nome da empresa 
Non Linear Technology 

sector de actividade 
Equipamentos médico

Ano de criação da empresa 
2006

sistema de apoio às pME usado 
O sistema de incubação de Israel

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.nonlinear-tech.com 

Endereço electrónico 
tzony.s@nlt.co.il

   Endereço postal 
6 Yoni Netanyahu Street 
60376 Or Yehuda

Israel

Tzony Siegal

40–50
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no desenvolvimento dos seus produtos e serviços, recorreram 
a algum programa nacional ou regional de apoio?
O Sistema de Incubação de Israel.

o que considera ser a melhor preparação para se tornar um 
empreendedor?
Aprender a comercializar bem as suas ideias incluindo aos 
 investidores adequados.

para mim, o melhor de ser um empreendedor é ...
... a emoção da investigação e o desenvolvimento em todas  
as suas fases.

os empreendedores são importantes para a sociedade 
porque ...
... eles estão à frente do seu tempo e, tendo sucesso, trazem 
mudanças que resultam em melhorias sociais e financeiras. 

A Non Linear Technology (NLT) torna possível a utilização de uma 
abordagem de facto minimamente invasiva no tratamento de um 
amplo leque de doenças degenerativas da coluna lombar. A sua 
concepção exclusiva permite a inserção das várias ferramentas e 
implantes nas áreas a serem tratadas e a curvatura das mesmas 
uma vez no seu interior.

A NLT é um excelente exemplo do papel orientador do mercado na 
inovação tecnologica. A partir de uma mera ideia, um médico e um 
empreendedor montaram uma equipa de profissionais, abriram 
uma empresa e criaram um conjunto de produtos que está na 
vanguarda tecnológica da indústria dos instrumentos médicos.

«Não complicar.»
Israel
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nome da empresa 
AirFlowControl SA 

sector de actividade 
Ecotecnologias

Ano de criação da empresa 
2006

sistema de apoio às pME usado 
nenhum

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.afc.lu 

Endereço electrónico 
guy.stamet@afc.lu

   Endereço postal 
2A, rue de l’Ecole 
4394 Pontpierre

Luxemburgo 

Guy Stamet
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A pessoa ou o evento que me inspirou a criar a minha própria empresa… 
Em 2004, pela primeira vez na minha carreira, orgulhoso de trabalhar para 
uma empresa multinacional, tive profundas divergências sobre valores 
éticos com o meu director-geral. Felizmente, participei no curso de auto-
aperfeiçoamento «Decida por si próprio – antes que outros o façam por si». 
Fui para casa e foi isso mesmo que fiz! 

no desenvolvimento dos seus produtos e serviços, tem recorrido a 
programas de apoio nacionais ou regionais?
No início, estávamos receosos de partilhar a nossa ideia de negócios com 
terceiros, pois não queríamos que o nosso modelo de negócios fosse 
copiado. Isto foi um erro. A nossa investigação e desenvolvimento poderia 
ter sido mais eficiente e rentável, se tivessemos procurado obter apoio a 
nível dos programas oficiais existentes, que normalmente são geridos por 
profissionais experientes e com disponibilidade!

que conselho daria aos aspirantes a empreendedores?
Uma boa ideia de negócios pode ser o agente impulsionador para começar 
um negócio. Mas a humildade, a auto-reflexão contínua, assim como a capa-
cidade do director-geral de envolver e apoiar os seus empregados – essa é a 
chave para um negócio rentável e com êxito!

A crise económica recente afectou de alguma forma a sua estratégia 
empresarial?
Ter de enfrentar uma crise imediatamente a seguir ao lançamento da nossa 
primeira empresa não foi fácil. Aplicámos a nossa orientação estratégica para 
os serviços e produtos realsando ainda mais fortemente a eficiência energé-
tica. Desta forma, três empresas criadas recentemente nasceram graças às 
oportunidades oferecidas pela crise.

O AirFlowControl é um sistema térmico economizador de energia 
baseado na gestão da ventilação necessária e das aberturas de 
exaustão de fumos em poços de elevador. A poupança nos custos 
de aquecimento e a redução das emissões de CO2 são duas das 
vantagens deste sistema. Adicionalmente, o sistema tem também 
efeitos positivos em termos de conforto, limpeza e qualidade 
melhorada do ar nos espaços contíguos aos níveis do elevador.

Os custos de investimento por poço de elevador cifram-se em 
2500 €, havendo um retorno médio do investimento em menos de 
dois anos. Ensaios de campo demonstraram que as poupanças 
anuais por poço de elevador podem ultrapassar os 5000 €, depen-
dendo das dimensões do poço e da arquitectura dos edifícios. Em 
2010, esperam vender entre 5000 e 10.000 unidades.

«Uma crise é apenas uma situação, não o fim!»
Luxemburgo
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nome da empresa 
GEA 

sector de actividade 
Calçado e mobiliário

Ano de criação da empresa 
1980

sistema de apoio às pME usado 
nenhum

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.gea.at 

Endereço electrónico 
heini@gea.at

   Endereço postal 
Niederschremserstraße 4 
3943 Schrems

Áustria 

Heini Staudinger
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quais foram os seus maiores receios quando iniciou o seu 
próprio negócio?
Era ingénuo. Estava simplesmente convencido de que iria funcio-
nar. Não tinha qualquer receio.

A crise económica recente afectou de alguma forma a sua 
estratégia empresarial? 
Na realidade, desde que surgiu a crise, a nossa empresa cresceu 
30 %. A nossa estratégia continua a ser a mesma. Mas desde a crise, 
cada vez mais pessoas não confiam na economia mundial – com-
preendem e gostam das nossas mensagens cada vez mais.

porque é que os empreendedores são importantes para a 
sociedade?
Os empreendedores só são importantes para a sociedade 
enquanto se mantiverem humanos. Caso contrário, podemos ver 
os resultados desumanos.

que conselho daria aos aspirantes a empreendedores?
Estejam conscientes das vossas capacidades e mais importante 
ainda é saberem QUEM são.

A empresa foi fundada num momento em que o sector do calçado 
na Europa já estava em crise. Nos últimos dez anos, a empresa 
conseguiu crescer todos os anos, dos 12 empregados no início até 
aos 120 actuais. Tal foi possível através de uma cooperação leal, 
autenticidade no marketing e a criação de canais de distribuição 
próprios da empresa, ou seja, a implementação de lojas de calçado 
numa série de grandes cidades. Dar uma atenção especial às neces-
sidades dos clientes e oferecer um serviço totalmente flexível (p. ex., 
tamanhos especiais de calçado) conduziu à reputação da empresa 
de produtos de elevada qualidade, à confiança dos clientes na sua 
filosofia e ao reconhecimento do empenho da GEA para adicionar 
valor à região de Waldviertel (área de floresta).

Para além da sua empresa principal, os interesses de Heini Staudin-
ger alargam-se ao ambiente com um local de produção alimen-
tado exclusivamente por energia solar (100kW). Financiado através 
de capital de participação de clientes, incorpora responsabilidade 
social com salários equitativos para os seus funcionários e uma 
iniciativa para hospitais em África (para o qual já conseguiu anga-
riar 500.000 €).

« Tentar sempre, fracassar sempre, não importa.  
Tente outra vez, fracasse outra vez, fracasse melhor.» 
(Samuel Beckett)

Áustria
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nome da empresa 
START (Ability) 

sector de actividade 
Fornecimento de Serviços

Ano de criação da empresa 
1999

sistema de apoio às pME usado 
nenhum

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.startability.org.uk 

Endereço electrónico 
start.ability@ntlworld.com

   Endereço postal 
21 Shrewsbury Road, Heaton, Bolton 
Lancashire BL1 4NW

Reino Unido 

Kath Sutherland
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o que me inspirou a iniciar a minha própria empresa ... 
... foi uma conversa com o meu maravilhoso marido! Eu estava a 
comentar sobre como era injusto que as pessoas com deficiência 
e as pessoas que lhes proporcionam apoio no dia-a-dia não rece-
bessem serviços de qualidade e apoio prático. Ele disse-me que era 
melhor eu meter mãos à obra e resolver o problema! 

no desenvolvimento dos seus produtos / serviços, recorreu a 
programas / regimes nacionais / regionais de apoio às peque-
nas e médias empresas?
Procurei aconselhamento junto da Rede de Empreendedores com 
Deficiências (Disabled Entrepreneurs’ Network), que me facultaram 
valiosas informações sobre como criar uma empresa na qualidade 
de pessoas com deficiência. Eles informaram-me das formas como 
podia receber ajuda financeira para pagar ao meu assistente e a 
tecnologia de apoio que eu precisava para usar um computador.

para mim, o melhor de ser um empreendedor é ...
Saber que não tenho de entrar em compromissos com normas ou 
princípios uma vez que a START (Ability) é a minha visão.

o que diria a outro empreendedor confrontado com a crise?
Não desistir! Todas as empresas atravessam fases difíceis. O sucesso 
está em encontrar formas alternativas para ultrapassar a crise.

A START (Ability) permite que indivíduos anteriormente excluídos 
socialmente acedam a serviços estatutários, emprego, instalações 
de lazer e, em alguns casos, a abrirem a sua própria empresa. A 
empresa ajuda esses indivíduos a tomarem decisões informadas 
ao disponibilizar informações e aconselhamento apropriados e 
acessíveis.

A fundadora da START (Ability), Kath Sutherland, tem um conheci-
mento específico e profundo das questões que afectam as pessoas 
com deficiência uma vez que ela própria tem uma deficiência. Ela 
trabalha com muitas outras organizações para encontrar soluções 
práticas para questões normalmente muito dificeis. 

Entre os seus mais bem sucedidos investimentos está a versão de 
Leitura Fácil de «Estabelecer-se no mundo empresarial? Um Guia 
de Recursos para pessoas com deficiência e os seus conselheiros», 
consultadoria empresarial e apoio a pessoas com deficiência que 
estejam a organizar ou a gerir grupos. 

« Nós somos, cada um de nós, anjos com 
 apenas uma asa; e só conseguimos voar 
abraçados um ao outro.» (Luciano de Crescenzo)

Reino Unido
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nome da empresa 
MADARA Cosméticos Lda 

sector de actividade 
Cosméticos

Ano de criação da empresa 
2006

sistema de apoio às pME usado 
Fundo Social Europeu (FSE)

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.madara-cosmetics.com 

Endereço electrónico 
info@madara-cosmetics.lv

   Endereço postal 
2 Sampetera street 
1046, Riga

Letónia 

Lotte Tisenkopfa-Iltnere

50+
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o que é que a inspirou a criar a sua própria empresa?
Foi a minha paixão por um estilo de vida natural e o meu passa-
tempo de produzir cosméticos orgânicos em casa que me levou  
a iniciar os cosméticos MADARA.

no desenvolvimento dos seus produtos e serviços, recorreram 
a algum programa de apoio nacional ou regional? 
Sim, recebemos um pequeno subsídio ao abrigo do programa FSE 
que apoia o empreendedorismo feminino. Ajudou-nos a adquirir 
algum equipamento de laboratório necessário para o desenvolvi-
mento do produto.

o que diria a outro empreendedor confrontado com a crise?
Avaliem as necessidades do mercado. Falem com pessoas e sigam 
atentamente a situação.

para mim, o melhor de ser um empreendedor é ...
...ser uma pessoa criativa e positiva.

A MADARA produz uma gama de cosméticos naturais e orgânicos 
utilizando matérias-primas disponíveis na Letónia. A marca foi 
certificada com base na norma internacional ECOCERT, mais rigo-
rosa do que a legislação em vigor para os cosméticos. Esta norma 
garante o respeito pelo ambiente ao longo de todo o processo de 
produção e que foram utilizadas substâncias naturais de uma qua-
lidade ecológica superior. O equipamento de produção utilizado 
é eficiente do ponto de vista energético e as embalagens também 
são ecológicas. A MADARA foi distinguida como a empresa mais 
ecologica da Letónia.

Em apenas três anos após o lançamento, os seus produtos são 
vendidos em 23 países em todo o mundo (além da UE, no México, 
Japão, Coreia, Hong Kong, Singapura, Malásia, Ucrânia, etc.). 
Adicionalmente, em 2010, planeia iniciar a cooperação com os 
E.U.A., Rússia e China.

«Agir com paixão dá bons resultados.»
Letónia



68

nome da empresa 
Audes Lda 

sector de actividade 
Dispositivos electrónicos

Ano de criação da empresa 
1992 (predecessor from 1935)

sistema de apoio às pME usado 
Programa de Desemvolvimento dos Produtos  
Pela EAS (empresa da Estónia)

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.audes.ee 

Endereço electrónico 
audes@estpak.ee

   Endereço postal 
Pae street 3a,  
41533 Jõhvi

Estónia 

Igor Tjurin
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o que me inspirou a iniciar a minha própria empresa ... 
... o colapso da União Soviética e a declaração da independência 
da Estónia. Ao mesmo tempo, a falta de conhecimentos sobre as 
regras de venda e comercialização num sistema capitalista foi um 
grande desafio. 

qual é a qualidade específica que distingue os vossos produ-
tos e serviços dos da concorrência? 
Se um cliente não estiver totalmente satisfeito com a qualidade, 
resolvemos o problema o mais rápido possível e a expensas nossas. 
Preferimos perder dinheiro do que a nossa reputação.

o que diria a outro empreendedor confrontado com a crise?
Devem acreditar em vós próprios e trabalhar de forma persistente.

que conselho daria àqueles que estão a pensar começar o seu 
próprio negócio?
Devem compreender que assim que tiverem a vossa própria 
empresa terão o mais cruel dos patrões – vocês próprios.

A Audes Lda produz dispositivos electrónicos de alta qualidade, com 
enfoque nos altifalantes de todos os tamanhos e feitios. A aborda-
gem da empresa vai além da qualidade, esforçando-se por captu-
rar a verdadeira essência e importância do som e dos pensamentos 
que provoca. O objectivo derradeiro da Audes é recriar os sons da 
natureza e através de uma única audição oferecer a harmonia da 
vida através da riqueza dos sons. A empresa não se limita a querer 
melhorar o som, mas deseja também ter melhores ouvintes.

Embora seja uma empresa muito pequema pelos padrões da UE, 
com 63 empregados e um volume de negócios de 25 milhões de 
coroas estonianas (aprox. 1,6 milhões de euros) em 2009 (ante-
riormente, os volumes de negócios atingiram valores maiores), a 
empresa encontrou muitos mercados «exóticos» para exportação. 
Por exemplo, vendem altifalantes no Barém, Egipto, Omã, Noruega, 
Koweit, Rússia, Catar, Arábia Saudita, Taiwan, Iémen, E.U.A., Ucrânia 
e na maioria dos países da UE.

« Na primeira metade da nossa vida trabalhamos 
para obter uma reputação, na segunda metade 
a reputação trabalha para nós.»

Estónia
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nome da empresa 
Bipper Communication 

sector de actividade 
Comunicações Móveis

Ano de criação da empresa 
2007

sistema de apoio às pME usado 
Innovation Norway e programa Incubator 

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.bipper.com 

Endereço electrónico 
post@bipper.no

   Endereço postal 
Thormøhlensgate 51 
5006 Bergen

Noruega 

Silje Vallestad
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o que é que a inspirou a criar a sua própria empresa?
Um dia a minha vizinha de seis anos mostrou-me o telemóvel dela. Fiquei cho-
cada ao verificar que crianças desta idade utilizavam telemóveis. Apercebendo-
me de que a minha filha em breve me iria pedir para ter um também, procurei 
uma solução que garantisse a sua segurança ao utilizá-lo. Como não consegui 
encontrar uma solução que me satisfizesse, tive de inventar uma – e foi assim 
que comecei a Bipper!

qual foi o seu maior obstáculo ou receio quando iniciou o seu próprio 
negócio?
Quando fundei a Bipper, não tinha quaisquer conhecimentos sobre tecnologia ou 
telecomunicações. Tudo o que tinha era uma visão do produto que queria para 
mim e para a minha jovem família, mas não sabia se seria possível concretizá-la. 
Comecei de raiz e tive de lutar para conseguir seguir em frente. Deixar um emprego 
seguro e bem pago foi difícil, mas tive de apostar 100 por cento na minha ideia.

no desenvolvimento dos seus produtos e serviços, recorreu a regimes de 
apoio às pequenas e médias empresas?
Sim. A Innovation Norway tem sido um grande apoio. Além disso, a nossa 
empresa esteve localizada num centro de incubação de empresas durante os 
primeiros dois anos, o que nos permitiu usufruir de excelentes serviços de acon-
selhamento e estabelecimento de contactos ali mesmo ao lado. 

A crise económica recente afectou de alguma forma a sua estratégia 
empresarial?
A recente recessão forçou a Bipper a desistir do desenvolvimento do seu próprio 
Telemóvel Bipper, que exigia uma grande investimento de capital, e a concentrar-
se, em vez disso, no desenvolvimento de uma solução de software inovadora. 
Esta mudança de enfoque acabou por ser positiva pois minimizou o empate de 
capital. Não obstante, estivemos várias vezes perto da falência. Foi muito difícil!

Quando Silje Vallestad se apercebeu que os seus filhos pequenos em 
breve começariam a utilizar telemóveis, quis encontrar uma forma 
de garantir que o fariam de forma segura. A inexistência de opções 
no mercado fez com que fundasse a Bipper Communication, que 
se dedica ao desenvolvimento de soluções de software destinadas 
a tornar os telemóveis mais seguros e mais adaptados à utilização 
por crianças. Os serviços oferecidos são baseados na web e dirigi-
dos aos pais. Através de um portal de administração on-line fácil 
de utilizar, os pais podem definir e configurar limites sobre a forma 
como as crianças pequenas utilizam os seus telemóveis. Os pais 
também podem equipar os telefones com um alarme de segurança 
e localizar o telemóvel (e a criança) num mapa on-line.

Através da sua Do Good Foundation, a Bipper Communication 
pretende também envolver, mobilizar e capacitar as crianças e os 
jovens para participarem na criação de um mundo mais seguro e 
melhor.

«Claro que consigo fazê-lo!»
Noruega
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nome da empresa 
Allegria – Experiências originais 

sector de actividade 
Serviços

Ano de criação da empresa 
2004

sistema de apoio às pME usado 
nenhum 

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.darky-jsou-zazitky.cz 

Endereço electrónico 
kontakt@firmanazazitky.cz 
lv@firmanazazitky.cz

   Endereço postal 
Nad Petruskou 63/1 
120 00, Pragua 2

República Checa 

Linda Vavříková
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quais foram os maiores obstaculos no inicio da sua actividade 
empresarial
Burocracia. Detesto papelada ... 

no desenvolvimento dos seus serviços, recorreu a algum 
 programa de apoio a pME?
A Camara do Comércio Checa apoiou-nos na obtenção da certifica-
ção ISO 9001:2001.

A crise económica recente afectou de alguma forma a sua 
estratégia empresarial?
Sim, as pessoas voltaram-se para as experiencias mais baratas e 
tivemos menos clientes no ultimo ano. A situação alterou-se no 
findo ano, tendo Natal sido um sucesso. 

para mim, o melhor de ser um empreendedor é ...
...a minha liberdade para decidir.

A empresa Allegria cria diversos tipos de experiências pouco con-
vencionais – tais como eventos culturais ou desportivos, serviços 
gastronómicos e de bem-estar ou até mesmo experiências de pura 
adrenalina – que podem ser apresentadas como presentes a pes-
soas individuais ou a clientes empresariais.

Enquanto ainda estava na universidade, Linda Vavříková iniciou 
a sua empresa no final de 2004, depois de constatar que escolher 
presentes para familiares e amigos era muitas vezes difícil. Verificou 
que já existiam modelos empresariais similares nos países ociden-
tais e decidiu desenvolver a ideia na República Checa e na Eslová-
quia. Pode dizer-se que ela e o seu pessoal criaram efectivamente 
este segmento de mercado nos dois países. Mais tarde recebeu o 
prémio de Jovem Empresário da República Checa de 2008. 

A melhor publicidade para a empresa Allegria é a satisfação dos 
clientes que divulgam as suas aventuras a outros e a empresa está 
agora numa posição em que pode oferecer uma vasta gama de 
experiências com base nas expectativas dos clientes. 

República Checa

« Ser determinado e acreditar no seu produto.»
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nome da empresa 
SAM Lda 

sector de actividade 
Fabricante de roupa desportiva personalizada

Ano de criação da empresa 
1993

sistema de apoio às pME usado 
USAID (Agência americana para o desenvolvimento 
 internacional) 
Albinvest (Agência albanesa para as empresas  
e o investimento) 
ANE (ex-agência para a promoção da exportação) 
GTZ (agência para a cooperação técnica) 
BAS (serviços de consultadoria empresarial)

Faixa etária 

número de funcionários em 2009  

sítio Web da empresa 
www.samwear.eu 

Endereço electrónico 
info@samwear.eu

   Endereço postal 
Rruga siri kodra 
Ish blloku magazinave 
0000 Tirana

Albânia 

Mimoza Vojka Emanuels

200–250150–200100–15050–1002–50

50+40–5030–4020–30-20



75

quais foram os maiores obstáculos com que se deparou come-
çou a sua própria empresa?
Na qualidade de uma das primeiras empresas privadas da Albânia, 
tivemos, e por vezes ainda temos, de andar por caminhos desco-
nhecidos repletos de pequenos e grandes obstáculos. Mas, sem 
receio, é apenas um caminho!

de que forma a recente crise económica afectou a actividade 
da sua empresa? 
Ao fim de 15 anos, tivémos de dispensar pessoal por causa da que-
bra de encomendas. A força de trabalho foi reduzida em Fevereiro 
de 2009 e concentrámo-nos no investimento e venda de vestuário 
pronto-a-vestir, o que resultou num aumento de 10 % do volume 
de negócios desse ano.

o meu conselho a outros empreendedores ...
Não complicar, concentração e perseverança.

os empreendedores são importantes para a sociedade 
porque ...
Além de criarmos emprego, também apoiamos o desenvolvimento 
pessoal e social.

Depois de trabalhar para o mesmo cliente durante 15 anos, a SAM 
Lda foi forçada a dispensar 50 funcionários quando o cliente foi 
atingido pela crise e deixou de fazer encomendas em quantidades 
suficientes para manter um volume de trabalho justificativo do 
número de funcionários. A empresa tinha lançado uma linha de 
roupa desportiva personalizada há cerca de cinco anos e tinha 
investido em toda a maquinaria nova necessária enquanto adqui-
ria e armazenava todos os tecidos, acessórios e outros consumíveis.

Tem neste momento esta linha definida para uma capacidade de 
aproximadamente 400 peças por dia com uma equipa de 30 opera-
dores. Todos os conjuntos podem ser diferentes, não havendo quan-
tidades mínimas de encomenda e os clientes não têm restrições em 
termos de design e selecção de cores. Apesar de ter dispensado dois 
terços da sua força de trabalho, Mimoza Vojka Emanuels espera um 
aumento de aproximadamente 30 % do volume de negócios este 
ano e um aumento de mais 50 % no próximo ano.

« Ter conhecimentos para fazer e saber valoriza-lo.»
Albânia
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portAl EuropEu dAs pME: http://ec.europa.eu/small-business

FinAnciAMEnto pArA pME: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/index_en.htm
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Esta publicação é fi nanciada no âmbito do  
Programa-Quadro para a Competitividade e a Inovação (PCI),  

que tem como objectivo incentivar a competitividade das empresas europeias.


