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editorial

Ca ro s  a m i g o s,

Pa ra  a  p re s e nte  e d i ç ã o  d a  R e v i s t a  P ro g re d i r  e s co l h e m o s  o 
te m a  “ E m p r e e n d e r ”  co m o  f i o  co n d u to r  d a  m e s m a .  E s te  é 
u m  te m a  q u e  m e  é  p a r t i c u l a r m e nte  c a ro.  Co n s i d e ro  q u e 
Em p re e n d e r  n o s  l e va  m a i s  a l é m ,  f a ze n d o - n o s  c re s ce r 
co m o  p e s s o a s  co nt r i b u i n d o  a s s i m  p a ra  u m  m u n d o  m e l h o r, 
j á  d i z i a  G a n d h i  “ S ê  a  m u d a n ç a  q u e  q u e re s  ve r  n o  M u n d o”. 

Ac re d i to  q u e  o  m u n d o  s e rá  m e l h o r  s e  c a d a  u m  d e  n ó s 
e m p re e n d e r.  Em p re e n d e r  e m  a u to co n h e c i m e nto,  n o 
co n h e c i m e nto  d o  o u t ro  e  d a s  re l a çõ e s,  e m p re e n d e r  n o s 
s o n h o s,  a c re d i t a r  n o s  s o n h o s,  f a ze r  p o r  e l e s,  t ra b a l h a r 
p o r  e l e s,  c re s ce r  co m  e l e s.

Em p re e n d e n d o,  a s  n o s s a s  v i d a s  tê m  m a i s  S i g n i f i c a d o , 
d a m o s  e  s e nt i m o s  m a i s  A m o r  e  Co n ex ã o  co m  to d o s  e 
co m  o  To d o,  C re s c e m o s ,  a p re n d e m o s  e  s e nt i m o s  q u e 
Co n t r i b u í m o s  p a ra  o  b e m - e s t a r  d o  o u t ro.

Q u a n d o  Em p re e n d e m o s. . .  Q u a n d o  Vi ve m o s,  co m  Pa i x ã o, 
co m  O u s a d i a ,  to r n a m o - n o s  S e re s  m a i s  P l e n o s,  m a i s 
co m p l e to s  e  p o r  co n s e g u i nte  m a i s  Fe l i ze s  e  c a p a ze s  d e 
a c re s ce nt a r  R e a l  Va l o r  a  e s te  M u n d o.

Al i m e nte m  o  Em p re e n d e d o r  q u e  e s t á  d e nt ro  d e  Vó s !

“ N ã o  m e  i n te re s s a  v i r  a  s e r  o  h o m e m 
m a i s  r i co  n o  ce m i té r i o. . .  I r  à  n o i te 
p a ra  a  ca m a  d i ze n d o  a  m i m  p ró p r i o 
q u e  f i z  a l g o  d e  m a ra v i l h o s o. . .  é  i s s o 
q u e  m e  i n te re s s a .”

S te ve  J o b s

U m  exce l e nte  m ê s  p a ra  s i !
B e i j o s  &  Ab ra ço s

Pedro Sciaccaluga Fernandes

Quando Empreendemos? 
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notícias breves
Maio 2013

Concerto de Deva Premal & Miten – 
Lisboa

Irá decorrer no dia 12 de Maio na Aula 

Magna em Lisboa o primeiro concerto 

de música, em Portugal, de Deva Premal 

e Miten, acompanhados por Manose, um 

mestre nepalês de flauta bansuri, e nas 

teclas por Manesh de Moor.

Deva Premal e Miten transportam a sua 

inspiração musical através de mantras 

e meditação, sendo criadores de vários 

concertos, workshops de grande sucesso 

nos EUA, Europa, Austrália e América do 

Sul.

Mais informação veja aqui

Decorrerá desde o dia 17 de Maio até 

6 de Junho, na Ericeira o Elemental 

Yoga Teacher training, promovido pela 

Elemental Yoga teacher training – 
Ericeira

3ª Corrida da Criança da 
APCOI – Estoril

A Associação Portuguesa contra a 

obesidade infantil (APCOI) realiza 

no dia 19 de Maio, das 10 às 14 horas, a 3ª 

Corrida da Criança, nos Jardins do Casino 

Estoril.

A APCOI é uma organização não-

governamental sem fins lucrativos que 

Swara Yoga School.

Durante estas semanas será demonstrado 

uma forma para escutar o corpo, que é 

intuitivo, terapêutico e que providencia 

um ambiente propício para percorrer o 

nosso caminho. 

Neste curso serão apresentadas 

ferramentas, baseadas nos princípios da 

Ayurvédica, para expandir a experiência 

com o Yoga e tantra usando as forças dos 

cinco níveis de energia existentes em 

cada um de nós.

Mais informação veja aqui

http://www.29.dtikm.com/viewemail.php?id=ea8b6e30bb0c7a1eeab0500c234a6269&c=3137
http://www.swara-yoga.com/event-elemental-yoga-teacher-training-200hr-with-ayurvedic-yoga-massage.html
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notícias breves
Maio 2013

Workshop “os 3 A’s: atitude, 
alinhamento, ação” de Barbra Noh – 

Lisboa

Barbra Noh é uma professora 

certificada de Anusara Yoga, 

liderando o programa de treino de 

professores de Anusara em Munique.

Nos dias 11 e 12 

de maio, vem pela 

primeira vez a 

Portugal facilitar 

o seu workshop 

“Os 3 A’s; atitude, 

alinhamento e ação”, 

onde serão aplicados os princípios do 

alinhamento do Anusara Yoga permitindo 

o fluxo otimizado de energia no corpo. Os 

valoriza a saúde das crianças, promove 

o combate ao sedentarismo e prevenir a 

obesidade infantil, bem como as restantes 

doenças associadas. Neste evento repleta 

de diferentes atividades como mascotes 

ao vivo, jogos tradicionais, alimentação 

saudável, pinturas faciais, terapias 

naturais, rastreios de saúde, workshops, 

ateliers entre outras.

Mais informação veja aqui

No dia 5 de Maio, em Lisboa, 

decorrerá um seminário com 

Karen Berg dedicado ao tema da 

reencarnação. Karen Berg é a diretora 

espiritual do Kabalah Centre e autora 

do livro “A continuar…reencarnação e o 

propósito das nossas vidas.”

Neste seminário serão discutidos temas 

como a reencarnação, as evidências 

científicas sobre vidas passadas e 

será realizado um exercício prático de 

meditação.

Mais informação veja aqui

Reencarnação com Karen Berg – 
Lisboa

3 A’s são diretrizes para a prática de Yoga 

com plena integração do coração, alma e 

corpo alinhando os nossos sentimentos, 

pensamentos e ações.

Mais informação veja aqui

http://apcoi.pt/corrida2013/apresentacao.pdf
http://www.revistaespacoaberto.pt/eventos/reencarnacao-ao-vivo-com-karen-berg-05mai13/
http://www.yogafool.net/?p=1310
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notícias breves
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O Eco Sapiens é um programa de 

rádio para as pessoas que gostam 

do planeta. 

Aborda ideias, notícias, produtos e 

serviços direcionados para a proteção do 

planeta e o desenvolvimento humano.

O programa decorre aos sábados pelas 15 

horas, na Nostalgia em 90.40 fm (Lisboa) e 

91.00 fm (Porto).

Mais informação veja aqui

FEVA - Feira de estilos de vida 
alternativos 2013 – Loures 

Com o lema, “Quando achares que 

a vida não te dá alternativa, sê tu 

alternativo”, irá decorrer entre os dias 17 a 

19 de Maio, no Parque da Cidade de Loures 

a segunda edição da FEVA - Feira de estilos 

de vida alternativos 2013. Esta edição 

tem como principal objetivo a promoção 

Programa de rádio Eco Sapiens 

A 2ª edição do projeto energia 

de Portugal está em curso com 

candidaturas até dia 4 de Maio. Este 

2ª Edição do projeto 
Energia Portugal

projeto é uma parceria entre o jornal 

Expresso, EDP, Caixa Geral de Depósitos 

e Sage Portugal e pretende proporcionar 

as condições necessárias para a criação e 

financiamento de startups em Portugal.

Com este projeto procuram-se as 

melhores equipas de empreendedores, 

sendo a equipa vencedora premiada 

com um prémio monetário, seis meses 

de aceleração na Fábrica de Startups e 

destaque na capa do jornal Expresso.

Mais informação veja aqui

https://www.facebook.com/eco.media.sapiens
http://www.energiadeportugal.com
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Irá realizar-se no dia 5 de Maio a III 

edição da Caminhada Viver Saudável 

organizada pela Associação Médicos do 

Mundo (MdM) no âmbito da celebração 

do Dia da Saúde, com o lema “Um passo 

pelo seu coração.”

O tema escolhido 

para este evento 

é “Hipertensão 

arterial” e contará 

com dezenas 

de voluntários e 

parceiros da MdM.

Além da caminhada haverá exercícios de 

Yoga do Riso, Tai Ki/Qi Gong, uma palestra 

sobre hipertensão arterial e pic nic.

Mais informação veja aqui

III Edição da Caminhada Viver 
Saudável – Médicos do Mundo 

notícias breves
Maio 2013

da saúde e do bem-estar de todos os 

participantes. Decorrerão palestras, 

aulas de Yoga, workshops de artesanato 

sustentável, entre outras atividades.

Mais informação veja aqui

Com o tema Sustentabilidade Criativa, 

nos dias 24,25 e 26 de Maio, nos 

Jardins da Biblioteca Municipal de Sintra, 

irá decorrer o 8º Encontro Alternativas em 

Sintra. 

É um evento de entrada gratuita, que 

dá a conhecer projetos alternativos. Um 

encontro para todas as idades que engloba 

diversas palestras, aulas, workshops 

e concertos centrados nos princípios 

da Reciclagem, Energias Renováveis, 

Permacultura, Solidariedade, Criatividade 

e Multidisciplinaridade.

Mais informação veja aqui

8º Encontro Alternativas em Sintra

PAMPE: Programa Avançado de Marca 
Pessoal para Executivas- Porto

Centrado na Marca pessoal, a Glow 

Branding You irá realizar no Porto 

o PAMPE: Programa Avançado de Marca 

Pessoal para Executivas.

http://www.medicosdomundo.pt/pt/noticias/go/7-de-abril---participe-no-dia-mundial-da-saude------------------------------um-passo-pelo-seu-coracao
http://www.cm-loures.pt/Conteudo.aspx?Displayid=1558#topo
http://encontroalternativas.blogspot.pt/
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notícias breves
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Irá decorrer de 20 a 26 de Maio a Semana 

Internacional de Coaching, celebrada 

em todo o mundo, com o objetivo de dar 

a conhecer a temática do coaching e de 

aprofundar competências e ferramentas 

nesta área. 

O evento irá decorrer 

em várias cidades 

de Portugal e tem 

como organizador o 

Grupo Português de 

Coaching. 

Junte-se à APG e participe num ou em 

vários eventos gratuitos tais como: 

workshops, Coaching Pro-bono, 

teleclasses, tertúlias, conferências, entre 

outros.

Mais informação veja aqui

Semana Internacional de Coaching

Um evento inovador para mulheres que 

o c u p a m 

cargos de 

liderança ou 

que queiram 

vir a ocupar. Este evento decorrerá nos dias 

de 11 e 18 de Maio e 1 e 15 Junho e tem 

como objetivo ajudar as mulheres a criar 

impactos positivos, projetar eficazmente 

a autoestima e bem-estar nos outros e nas 

suas ações, em como criar magnetismo 

para pessoas e negócios.

Mais informação veja aqui

 5º Congresso Nacional dedicado 
aos temas da Motivação e 

Desempenho Comercial

A Ideias & Desafios realiza no próximo 

dia 9 de Maio o 5º Congresso Nacional 

dedicado aos temas da Motivação e 

Desempenho Comercial.

Mais informação veja aqui

http://www.apg.pt/index.php?id=411&tbl=noticias&n=1
www.glowbrandingyou.com
http://www.ideiasedesafios.com/workshop/congresso-nacional-de-motivacao-e-desempenho-comercial/


http://encontroalternativas.blogspot.pt/
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pergunta do leitor E n v i e  a  s u a  p e r g u n t a  p a r a
g e r a l @ r e v i s t a p r o g r e d i r. c o m

N em sempre a  v ida  se  desenrola  como 

t ínhamos planeado e  por  vezes  somos 

assaltados  com dúvidas  que se  t ransformam em 

cer tezas  ao  longo do tempo e  um dia  decidimos 

que a  mudança é  inevitável.  Escolher  uma 

prof issão para  o  resto  da  nossa  v ida  aos  18 anos 

é  a lgo di f íc i l ,  muitas  vezes  não se  sabe bem o 

que se  quer  fazer  e  nem se  consegue perceber 

o  quanto uma escolha,  pode afetar  toda uma 

vida.  A  verdade é  que passados  10 anos  de 

prof issão após  um c urso  univers i tár io  por  vezes 

surge a  vontade de mudar  radicalmente,  até 

porque muitas  vezes  a  escolha fe i ta  anos  antes, 

fo i  uma escolha inf luenciada por  outros  e  não 

uma escolha genuína.  Mas  mudar  de  prof issão 

é  uma tarefa  que exige tempo,  invest imento 

e  coragem para  recomeçar  do zero.  Antes  de 

mais  é  essencial  descobr i r  o  descontentamento 

com a  atual  prof issão,  ver i f icar  se  a  questão 

é  mesma a  área  prof iss ional  ou se  não passa 

por  questões  com o local  de  t rabalho,  colegas 

ou chef ias.  D epois  é  essencial  ident i f icar  as 

suas  qual idades  e  competências  e  se  estas 

se  enquadram na nova área  prof iss ional  que 

pretende abraçar,  se  não se  enquadrarem 

será  necessár io  ganhar  novas  competências 

ao  mesmo tempo que se  in ic ia  a  l igação com 

a  nova área  de interesse  por  exemplo,  através 

de  pessoas  que já  estejam nessa  área.  Entre  no 

novo mercado,  lembre -se  que terá  que ganhar 

exper iência  nesta  nova área  e  que a  exper iência 

anter ior  apesar  de  di ferente  poderá  t razer- lhe 

a lgumas vantagens,  não deite  fora  tudo o  que 

aprendeu.  Por  últ imo,  lembre -se  para  que sur ja 

o  novo é  prec iso  cr iar  espaço,  será  necessár io 

l iber tar-se  do ant igo para  que o  novo aconteça.

E se de repente temos 35 anos e decidimos mudar de rumo 

profissional,  o  que fazer?

Carlos  Manuel  Faria,  35 anos,  Aveiro

MARIA MELO
LIFE COACHING

www.akademiadoser.com
mariamelo@akademiadoser.com

http://www.revistaprogredir.com/artigos.html
http://www.akademiadoser.com/maria-melo.html


Esteja  atento à  página do 
Facebook da Revista  Progredir. 

S erá  publ icada uma imagem sobre 
o  conc urso.  Par t i lhe  essa  imagem 

e escreva como comentár io 
uma frase  que inc lua a  palavra 

Progredir.  O  Autor  da  f rase  mais 
or ig inal  ganhará  o  l ivro.  Leia 

informações  detalhadas  sobre  o 
conc urso  c l ique aqui

É  fác i l  e  grát is

Este mês habil i te -se a  ganhar o  Livro:
Um Milagre  na Minha Vida de Margherita  Enrico

Ganhe no facebook da Revista Progredir!

Vencedor de Abril :

Paulo V. A. Barata partilhou a imagem e criou a frase: 
“Progredir! Avançar conscientemente para um patamar de 

Autoconsciência Realizadora, que nos permita Melhorar 
o Mundo à nossa volta. Quando cada um se Dedicar a 
melhorar o seu Campo de Responsabilidade Direta, a 

Consciência Global avançará para o que Merecermos.”,  e 
ganhou o Livro “Ciência e Arte da PNL”  de José Figueira

http://www.revistaprogredir.com/quer-ganhar.html
http://www.bertrand.pt/ficha/Um%20Milagre%20na%20Minha%20Vida?id=14828717
http://www.revistaprogredir.com/quer-ganhar.html
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“Ser empreendedor” pode tornar-se, finalmente, num 
projeto de vida e (por que não?), num código para uma vida 

melhor e mais frutuosa.  Por Nelson S.Lima

Ser Empreendedor

Uso  uma máxima, desde há 

muito tempo, que é esta: “Viver é 

Empreender!”. 

Hoje em dia fala-se muito de 

empreendedorismo. Enaltecem-se as 

virtudes do “ser-se empreendedor” seja nos 

negócios e no trabalho, seja na nossa vida 

mais particular e privada. 

Esta ênfase no empreendedorismo resulta 

de uma tomada de consciência criada pelo 

progresso humano e pelos problemas daí 

decorrentes, em especial as exigências 

competitivas e colaborativas do mundo. 

Ou seja, embora seja uma verdade muito 

antiga, as pessoas tomaram consciência 

que a aceleração das mudanças (sociais, 

tecnológicas, científicas, culturais e 
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económicas) que caracterizam o mundo 

atual forçam-nos a ser mais pró-ativos do 

que reativos. 

Apela-se mais do que nunca à criatividade 

e à inventividade pois estamos a caminho 

do chamado “Futuro Radical” - a Era dos 

Extremos em que tanto na ciência e 

na tecnologia como nos negócios e na 

vida privada somos cada vez mais vezes 

confrontados com mudanças súbitas, 

acontecimentos inesperados, ambiguidades 

e paradoxos incríveis. Passámos de uma Era 

em que o futuro era relativamente previsível 

para uma outra totalmente desconhecida 

e indeterminada. O futuro deixou de ser 

possível imaginar sem corrermos o risco de 

nos enganarmos profundamente.

Mais do que nunca também o “acaso” - 

que resulta de um espantoso cruzamento 

de múltiplos acontecimentos que, na 

melhor das hipóteses, nos parecem 

coincidências - veio tornar o nosso tempo 

num campo aberto a igualmente múltiplas 

possibilidades.

O que é o “empreendedorismo”

O espírito empreendedor é uma instância 

psicológica, é uma característica da 

personalidade. Há pessoas empreendedoras 

por natureza (em que a carga genética teve 

o seu peso ao influenciar a personalidade) 

e outras que procuram aprender a serem 

empreendedores. Ora, o verdadeiro 

empreendedor é aquele que se fez assim 

desde mesmo antes de nascer. Esse tem 
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traços muito próprios que o tornam 

invulgarmente empreendedor pois é 

simultaneamente inteligente, inventivo, 

práticos e concretizador. 

Aqueles que procuram aprender a ser 

empreendedores, superando as suas 

naturais dificuldades (tendência para a 

inatividade, a reatividade ou a falta de 

motivação intrínseca), têm um esforço 

acrescido quando comparados com os que 

nasceram empreendedores.

Poderá considerar-se o espírito 

empreendedor um traço de personalidade 

e não uma disciplina que se aprende 

como se aprende a ser médico (estudando 

e treinando). E, por isso, é desde tenra 

idade que se pode detetar a pessoa 

empreendedora tal como se pode descobrir 

um talentoso para as artes.

O espírito empreendedor é também uma 

característica da chamada “inteligência 

plena” (Sternberg, 2000) ou da “inteligência 

triunfante” (Marina, 2004). Aqueles que 

sejam dotados desta inteligência e que a 

possam (ou saibam) aproveitar sentem-se 

atraídos pela ação concretizadora em um ou 

vários domínios da vida.
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Possivelmente o único 
responsável pela 

felicidade, evolução e 
crescimento, somos nós 

próprios, na medida 
que cada um escolhe 

e se disponibiliza à 
mudança.

NELSON S. LIMA
INVESTIGADOR, CONFERENCISTA

E PROFESSOR UNIVERSITÁRIO.
PRESIDENTE DO INSTITUTO

DA INTELIGÊNCIA (EUROPEAN
INTELLIGENCE INSTITUTE
www.brightminds.net.br

A aprendizagem do “espírito 

empreendedor”

Incutir o “espírito empreendedor” nas 

crianças deve ser uma das mais urgentes 

tarefas da educação para o século XXI - um 

século que se prevê de grandes avanços na 

ciência, na tecnologia e na cultura. Mesmo 

na criança que se revele menos ativa ou 

menos pró-ativa pode-se despertar o 

interesse pela ação fazendo-a descobrir que 

é agindo que ela pode mudar o seu próprio 

mundo.  Aqui entramos então numa “cultura 

para o empreendedorismo” que não tem 

necessariamente que ser aplicada apenas 

no mundo do trabalho. Pode (e deve) cobrir 

o maior número possível de áreas da vida 

pessoal para que a criança possa ser capaz 

de mais autonomia e independência, 

desenvolvendo-se nela uma “personalidade 

autotélica”, isto é, uma personalidade 

caracterizada pela satisfação de se envolver 

em atividades psicológica e espiritualmente 

gratificantes e prazerosas, e frequentemente 

produtivas.

A aprendizagem do “espírito empreendedor” 

deve fazer-se de forma igualmente ativa. Ou 

seja, não é através de dicas e receitas que se 

faz um empreendedor mas é trabalhando 

as suas potencialidades para se soltar e 

descobrir o prazer do risco calculado, não 

receando o fracasso nem tendo medo do 

próprio sucesso. Finalmente, no campo 

da saúde e do desenvolvimento pessoal, 

o “espírito empreendedor” é altamente 

benéfico visto que entrega à pessoa a 

faculdade de autocontrolo. A pessoa 

conduz a sua vida (em vez de ser conduzida) 

rumo a objetivos pragmáticos: gere o seu 

estilo de viver, controla os seus hábitos e 

amadurece rumo à sabedoria. O envelhecer 

torna-se então não num declínio mas num 

processo de crescimento que favorece 

vários domínios pessoais: a personalidade 

em geral, a inteligência, a vida emocional e 

a saúde integral.

http://www.akademiadoser.com/maria-melo.html
www.brightminds.net.br
www.brightminds.net.br
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Empreendedorismo em Saúde

O empreendedorismo baseado na transformação 
constante das redes de informação e inovação social, 
tem transformado vários setores em todo o mundo. A 

área da Saúde é atualmente um campo de investigação 
e criação de novos projetos, ideias, através das vastas 
redes de empreendedores que se unem a uma escala 

mundial. Por Ricardo Fonseca

N esta edição da Revista Progredir 

o tema central é empreender, 

ou seja, tomar a resolução de fazer 

algo e iniciar esse processo de 

construção. O empreendedorismo 

é o processo de criar algo diferente 

e com valor, dedicando tempo e 

o esforço necessários, assumindo 

riscos financeiros, psicológicos, 

sociais correspondente e recebendo 

as consequentes recompensas de 

satisfação económica e pessoal. 
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como comunicamos em rede, assenta 

em ideias de empreendedorismo e 

inovação, sendo o ponto de partida 

para políticas, estratégias e projetos 

para o desenvolvimento social.  As 

sociedades em rede têm implicações 

reais nos atuais padrões das doenças 

marcada pela teia de causas e 

efeitos e para o desenvolvimento 

de intervenções efetivas na saúde, 

na forma de governar com sistemas 

de negociação entre várias áreas 

e níveis de atuação procurando 

convergências, sinergias e interações.

Os planos nacionais de saúde incluem 

a preocupação com a saúde pública 

com relevância no aumento da eficácia 

dos mecanismos de governamentação 

das estratégias de saúde com um uso 

eficiente dos recursos disponíveis. A 

avaliação global e integrada permite 

explorar os progressos e os desafios 

(Robert D. Hisrich) Por sua vez um 

empreendedor, segundo o mesmo 

autor, é o indivíduo versátil  com 

habilidades técnicas para saber 

produzir e capitalistas para reunir os 

recursos financeiros, que organiza as 

operações internas e realiza as vendas 

da sua empresa. 

Na área da saúde durante muitos anos 

não foi possível inovar através do 

empreendedorismo pois a formação 

foi sempre direcionada para a 

vertente assistencial,  de tratamento 

e de pesquisa científica havendo 

também a questão da hierarquização 

baseadas em obediência e no fator de 

superioridade.

Recentemente com o crescimento 

das redes sociais,  houve um aumento 

de encontros entre pessoas com as 

mesmas características, os mesmos 

interesses e afinidades comuns, o que 

contribuiu para o desenvolvimento 

do empreendedorismo e até à 

formação de empreendedores em 

saúde nas faculdades de medicina, 

para se construir uma rede mais 

sólida e inovadora. A nossa 

sociedade com relevo na forma 

Na área da saúde, através 
do empreendedorismo 
estabelece-se a rede de 

comunicação entre as 
estruturas locais e as 

globais com a delegação 
de responsabilidades
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pares e organismos com afinidades. 

 Coloca-se assim a questão de 

qual o verdadeiro valor das novas 

tecnologias em saúde? Em que 

medida o empreendedorismo acarreta 

mudanças significativas?

São estas medidas inovadoras, 

de pesquisa, de criação de novos 

recursos que permitem por exemplo 

o desenvolvimento de novos 

medicamentos e vacinas, novos meios 

de diagnóstico, prevenção e cura de 

determinadas doenças utilizando a 

nanotecnologia.Em Portugal existe 

a Agência para a sociedade do 

conhecimento (UMIC) que tem como 

missão a coordenação das políticas 

para a sociedade de informação 

e mobilizá-las para a criação de 

na saúde, permitindo aos investidores 

acompanharem a evolução das 

estratégias e adaptação das medidas 

necessárias.

Na área da saúde, através do 

empreendedorismo estabelece-

se a rede de comunicação entre as 

estruturas locais e as globais com 

a delegação de responsabilidades, 

sendo que assim há uma abordagem 

efetiva dos novos desafios com 

estabelecimento de parcerias, 

desenvolvendo novos instrumentos 

de apoio à implementação de ideias, 

reforço de estruturas e intervenções 

no sistema de saúde. Assim 

encontram-se sinergias em diferentes 

intervenientes melhorando as 

práticas com uma colaboração ente 

A saúde é uma área onde 
o empreendedorismo 

está a ganhar mais realce 
e mais participantes 
através da criação de 

novos projetos, de novas 
políticas e essencialmente 

pela criação de redes 
mundiais 

Medidas inovadoras, 
de pesquisa, de criação 

de novos recursos 
permitem por exemplo o 

desenvolvimento de novos 
medicamentos e vacinas
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atividades de divulgação, qualificação 

e investigação.

Também em Portugal,  existe a 

Associação Portuguesa para o 

Desenvolvimento Hospitalar (APDH) 

que tem como objetivo o aumento 

do interesse dos profissionais, 

responsáveis e dirigentes da saúde 

pela inovação do serviço ao cidadão, 

através do contato com diferentes 

instituições de saúde. A APDH criou 

o projeto Roadshow Boas Práticas em 

Saúde, que consiste na apresentação 

de projetos empreendedores na área 

da saúde. Outro dos projetos que esta 

associação desenvolve é o Think Tank, 

que é um esforço coletivo de análise, 

reflexão e comunicação de apoio ao 

desenvolvimento de políticas públicas 

de saúde baseadas na evidência.

O Observatório Português dos 

sistemas de Saúde, através do banco 

de inovação de saúde, em parceria 

com a European Association of 

Public Health (EUPHA), a Associação 

Portuguesa para a saúde pública 

(APPSP), reune um vasto número 

de projetos inovadores na área da 

saúde, consistindo em políticas 

de saúde, colaboração e interação 

de organizações, qualidade de 

vida, programas de saúde pública, 

promoção de saúde entre outros. 

A saúde é uma área onde o 

empreendedorismo está a ganhar 

mais realce e mais participantes 

através da criação de novos projetos, 

de novas políticas e essencialmente 

pela criação de redes mundiais que 

alicerçando-se em afinidades e ideias 

comuns ousam criar para transformar 

e melhorar as práticas de saúde.

RICARDO FONSECA
ENFERMEIRO, ESCRITOR

www.escritadoautoconhecimento.webnode.pt
percursosdevida@gmail.com

O empreendedorismo 
é o processo de criar 
algo diferente e com 

valor, dedicando tempo 
e o esforço necessários, 

assumindo riscos 
financeiros, psicológicos, 

sociais correspondente 
e recebendo as 
consequentes 

recompensas de satisfação 
económica e pessoal. 

(Robert D. Hisrich)

www.escritadoautoconhecimento.webnode.pt


Relacionamentos

22 | REVISTA PROGREDIR | MAIO 2013

Seja Empreendedor na sua Vida 
Pessoal!... Bem-vindo ao Clube dos 

Empreendedores Relacionais!

O que carac ter iza  o  Empreendedor  Relac ional? 
Como encarar  os  Relac ionamentos  à  luz  do Espír i to 

Empreendedor  de  forma a  cr iar  e  contr ibuir  para 
re lac ionamentos  saudáveis  e  fe l izes!

Por D iana Metello

J á reparou que as pessoas mais 

facilmente investem na carreira, 

num negócio ou empresa, do que nas 

relações pessoais?

Já constatou que a grande maioria 

das pessoas acredita que os 

relacionamentos são fruto do acaso, 

de uma coincidência, do destino ou 

sorte?
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Alguém que pense assim, deixa-se 

levar pela irresponsabilização do 

que lhe acontece na vida, aceitando 

passivamente, como um barco à 

deriva, as direções que a relação toma, 

de forma fatalista e impotente.

Já há alguns anos que se fala muito de 

Empreendedorismo em Portugal. 

Convivendo com centenas de 

Empreendedores, verificamos que as 

pessoas estão de facto mais despertas 

e interessadas no desenvolvimento das 

suas características empreendedoras, 

explorando ao máximo recursos e 

competências para atingir objetivos 

e resultados a nível profissional, mas 

nem sempre são capazes de aplicar 

esse mesmos skills na construção de 

um projeto de vida tão importante 

como um relacionamento.

Já pensou que, assim como um 

Empreendedor toma nas suas mãos 

o seu destino profissional, e cria a 

sua própria realidade, concretizando 

os seus Objetivos e Sonhos 

empresariais, pode utilizar os mesmos 

skills para construir e desenvolver 

relacionamentos saudáveis e felizes?

Caros Empreendedores… Como vão 

os vossos relacionamentos?

Se quisermos podemos fazer um 

paralelismo entre o Empreendedorismo 

e os Relacionamentos!

Caros Empreendedores… 
Como vão os vossos 

relacionamentos?
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Tal como temos a consciência que, 

para criarmos um Projeto empresarial 

de sucesso, temos que estudar os 

mercados e as tendências, definir que 

tipo de negócio ou produto queremos 

criar, saber qual o valor acrescentado 

que esse produto/serviço oferece 

ao mercado e como nos podemos 

diferenciar da concorrência, elaborar 

cuidadosamente um Business Plan 

que contemple todos os fatores 

relevantes como o cálculo dos 

investimentos necessários, os recursos 

tecnológicos, a constituição da equipa 

certa estabelecendo os perfis de 

competências necessárias, estabelecer 

um plano de Comunicação, Marketing e 

CRM, investir na Comunicação Interna 

e criar Normas de Procedimento, 

definir uma Visão, Missão e os Valores 

de Empresa, encontrar as parcerias 

ideais para garantir o sucesso do 

Projeto, aprender ou desenvolver 

capacidades específicas como 

Liderança, Comunicação, Motivação 

Pessoal e de Equipas, Gestão de Tempo, 

Estratégia e Capacidade de Análise, 

Criatividade, elaborar um plano 

estratégico calendarizado e identificar 

os mais importantes indicadores como 

uma forma de monitorização dos 

processos e Feed-back de resultados, 

estabelecer politicas de qualidade 

e melhoria contínua, assumir um 

compromisso individual de dedicação 

e responsabilidade para com o Projeto 

de forma a garantir que será um 

A grande diferença de um 
Empreendedor Relacional 

é que não limita esta 
atitude à fase inicial, 
ou seja, à Conquista, 

mas tal como qualquer 
Empreendedor, mantém 

vivo o “Projeto”!
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efetivamente um Projeto de Sucesso, 

etc… 

Também devemos considerar os nossos 

Relacionamentos como Projetos 

Pessoais de Vida que, para serem de 

qualidade, e entenda-se que para que 

um Relacionamento seja considerado 

de Qualidade, deverá cumprir 

certos requisitos como ser saudável, 

contribuir positivamente para o nosso 

crescimento e desenvolvimento como 

Seres Humanos, estar alinhado com a 

vivência dos nossos Valores Pessoais, 

Relacionais, Éticos e Morais, e ser um 

motivo de Felicidade!

Tal como num Projeto empresarial 

surgem contratempos e dificuldades 

que superamos pela Paixão e foco 

na nossa Missão, imprevistos que 

nos levam a repensar estratégias, 

feedbacks negativos que apesar de 

desagradáveis são extremamente 

úteis para que possamos criativamente 

encontrar novas soluções e formas 

de abordar questões, também nos 

relacionamentos nem sempre as 

coisas acontecem como idealizámos, 

nem sempre o “outro” está em 

sintonia com as nossas vontades 

ou necessidades imediatas, nem 

sempre sabemos comunicar da 

melhor forma, nem sempre as nossas 

expectativas são bem geridas ou 

correspondemos às espectativas 

do “outro”, originando frustrações, 

desânimo e desmotivação, discussões 

e cobranças, escaladas destrutivas 

ou afastamentos emocionais… Ora 

bem, é aqui que sugiro que encarem 

os vossos relacionamentos como 

um Projeto de Vida, e apliquem 

a vossas melhores qualidades e 

espirito empreendedor nesta área 

da vossa vida, de forma a criarem e 

contribuírem para relacionamentos 

saudáveis e felizes!

Como podemos ter uma atitude 

empreendedora a nível dos 

relacionamentos?

Um Relacionamento 
não é um dado 

adquirido, nem deve ser 
tomado como tal, sob 
pena de lhe deixarmos 

de dar a devida atenção, 
e o perdermos sem 

saber onde. 
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Empreendedores são pessoas que 

têm a capacidade de procurar e 

avaliar oportunidades, criar os 

recursos necessários para os colocar 

em vantagem, e proativamente agir 

de forma apropriada para assegurar 

o sucesso. São orientadas para a ação 

e altamente motivadas, dispostas a 

assumir riscos para atingirem os seus 

objetivos.

Ora, um Empreendedor Relacional 

rege-se pelos mesmos princípios! Por 

exemplo, quando conhece alguém que 

lhe desperta um interesse especial e 

quando o interesse é mútuo, inicia-se 

o “Processo de Conquista”.

Durante este processo, 

instintivamente, torna-se um 

verdadeiro Empreendedor Relacional!

Nessa altura, Escolhe e Decide! …

Assume o interesse e dispõe-se à 

conquista focada e exclusiva dessa 

pessoa. Tem Iniciativas! Telefona, 

manda mensagens, aparece, 

demonstra atenção e afetos, 

reconhece os aspetos positivos, 

mostra disponibilidade, cuida da sua 

imagem e tem um comportamento 

adequado, celebra os momentos.

Cria uma Visão! …Faz planos para o 

futuro (seja este de médio ou longo 

prazo).

É Criativo! …Procura ser original e 

marcar pela diferença, faz surpresas 

e cria momentos especiais, mantém 

a boa disposição e procura revelar 

o melhor de si e ser uma boa 

companhia, desenvolve capacidades 

de comunicação. Tem a Coragem! 

…De assumir um risco, investindo 

emocionalmente. É Determinado! …

Não desiste ao primeiro “não” ou ao 

primeiro contratempo, encontrando 

formas positivas de conquista.
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DIANA METELLO
INTERNATIONAL RESULTS COACH
CEO & FOUNDER OF ACTION FOR 

SUCCESS
DianaMetello@action-for-success.com

www.action-for-success.com

Aceita uma Responsabilidade! … Ao 

assumir um compromisso. Organiza-

se! …Reestabelece prioridades e 

reorganiza o tempo de forma a 

incluir o outro na sua vida, faz planos 

conjuntos. Atualiza Conhecimentos! 

…Demonstra interesse pelo outro, 

pelos seus gostos e preferências, pelas 

suas ideias e opiniões, pelos seus 

ambientes (família e Amigos) e está 

atento aos detalhes. É Emocionalmente 

Inteligente! …Permitindo-se sentir e 

compreender o outro, cultiva uma boa 

comunicação e a Intimidade, estando 

mais consciente dos seus próprios 

sentimentos.

A grande diferença de um 

Empreendedor Relacional é que 

não limita esta atitude à fase inicial, 

ou seja, à Conquista, mas tal como 

qualquer Empreendedor, mantém 

vivo o “Projeto”! Para isto acontecer, é 

necessário manter presente o Objetivo 

comum, as razões pelas quais o 

investimento emocional é justificado 

e feito com prazer, manter excelentes 

níveis de comunicação e estar atento 

ao feedback (como indicador do 

bom alinhamento da relação), caso 

necessário ajustar estratégias de forma 

a ultrapassar eventuais contratempos 

sem perder a visão comum, garantir 

que os Valores da Relação estão a ser 

vivenciados e que os Valores Pessoais 

estão a ser respeitados, manter o 

equilíbrio das prioridades na gestão 

de tempo distinguindo importante de 

urgente, manter a coerência e assumir 

a responsabilidade das suas opções, 

celebrar cada momento valorizando 

o positivo, o construtivo e mantendo 

a sua total motivação para ser Feliz e 

parte de um “Projeto Comum”.

Um Relacionamento não é um dado 

adquirido, nem deve ser tomado como 

tal, sob pena de lhe deixarmos de dar 

a devida atenção, e o perdermos sem 

saber onde.

Um relacionamento é uma Conquista 

diária! E todos os Relacionamentos 

bem-sucedidos têm a mesma 

estratégia… os seus protagonistas 

são Empreendedores Relacionais!

www.action-for-success.com
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“O potencial escondido do ser humano”

Depois de mais de 30 anos de escrita sobre o potencial 
humano, o autor Lauro Trevisan  responde a algumas 
perguntas em entrevista à REVISTA PROGREDIR, sobre o 
poder da mente, o segredo para uma vida mais feliz, entre 
outros temas. 

Texto Por David Rodrigues
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PROGREDIR: De que forma o curso 

Silva Mind Control influenciou a sua 

vida?

Lauro Trevisan - Em 1975, fiz o primeiro 

curso do Silva Mind Control e percebi 

que o ser humano tem dimensões 

grandiosas ainda não descobertas. 

Procurei aprender tudo, não sobre 

clarividência mas sobre o poder da 

mente. Queria saber se realmente a 

criatura humana tinha capacidade 

de realizar seus sonhos. E descobri a 

grande e desconhecida verdade de que 

existe um poder em toda pessoa, poder 

a que Jesus deu nome de Fé, afirmando 

que essa Força remove montanhas, cura 

enfermidades, produz milagres, tudo 

alcança e torna possível o impossível.

PROGREDIR: O que é afinal o “famoso” 

poder da mente e como é que pode 

mudar a realidade de uma pessoa?

Lauro Trevisan - Lancei diversos livros 

explicando o poder da mente e como 

ele se manifesta. Desde as origens do 

universo, de acordo com o Gênesis, 

já consta que Deus criou seres de sua 

própria espécie para presidir a obra 

da criação do mundo e dominar em 

toda terra. Isto só seria possível desde 

que o Criador desse poder para tanto. 

A ciência do poder da mente ensina 

que a mente consciente cria e a mente 

subconsciente executa. E o pensamento, 

sob qualquer forma, é o veículo mental 

que age sobre a mente subconsciente. 

A Filosofia também prova a existência 

desse poder. E alguns grandes sábios 

falaram sobre isso.

PROGREDIR: O que é que, depois de 

mais 30 anos a escrever e com mais 

de 80 livros publicados, o motiva 

para continuar a escrever?

Lauro Trevisan - Escrever, para mim, é 

algo que me fascina, um dom que me 

anima, e gosto de escrever em todos os 

gêneros literários. 

Progredir: Com milhões de livros 

vendidos nos quatro cantos do mundo 

e muitas palestras em que ensina as 

Quando a pessoa se 
transforma, o país se 

transforma. Quando o 
indivíduo progride, o 

país progride. 
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pessoas a melhorarem a sua vida, 

quais considera que são as regras de 

ouro para se construir uma vida feliz?

Lauro Trevisan - A regra de ouro é saber 

que o ser humano está assente sobre 

quatro colunas básicas: sabedoria para 

criar e discernir; liberdade para escolher; 

poder para realizar; e felicidade como 

essência humana. Nós somos o que 

pensamos. Daí se conclui que Felicidade 

nasce na mente e se expressa na vida. 

Por outras palavras, o pensamento cria, 

o desejo atrai, a fé garante, o poder 

realiza. Para construir uma vida feliz, o 

primeiro passo é mentalizar felicidade 

e manter viva essa verdade no coração. 

Para alcançar bens materiais é preciso 

saber a Lei universal de que aquilo que 

se cria na mente se expressa no mundo 

material.

o ser humano está 
assente sobre 

quatro colunas 
básicas: sabedoria 

para criar e 
discernir; liberdade 

para escolher; 
poder para realizar; 

e felicidade como 
essência humana.

PROGREDIR: É sempre possível 

transformar a nossa vida? Mesmo 

quando parece que o universo ou 

alguém conspira contra nós?

Lauro Trevisan – Universo é energia. 

Quando nossos pensamentos, 

sentimentos, crenças, orações, 

imaginações, mentalizações e desejos 

– que são energias superiores - se 

manifestam no microcosmo humano, 

o universo maior sintoniza e reage de 

acordo, conspirando a nosso favor.

PROGREDIR: Como é que uma 

família em que pai e mãe perderam 

o emprego, tendo filhos a cargo e 

despesas fixas todos os meses para 

pagar, pode fazer uso da força da 

oração?
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Lauro Trevisan – Exatamente em 

circunstâncias assim, a pessoa precisa 

conhecer que a fé tudo alcança e 

modifica qualquer situação a ponto de 

realizar milagres, se for o caso. Disse o 

Mestre: “Tudo que pedirdes ao Pai, em 

estado de oração, crendo, alcançareis”. 

O único problema que pode acontecer 

é a pessoa não acreditar que assim é e 

assim será. Na vida prática, é importante 

descobrir por que perdeu o emprego e 

qual o caminho para reencontrar lugar 

na sociedade produtiva. Mentalizar um 

trabalho melhor e mais bem remunerado 

– que seja do gosto - e envidar esforços 

para se especial no ramo.

PROGREDIR: Quem já está 

familiarizado com alguns dos seus 

livros e mensagens, o que pode 

encontrar de novo no seu último livro 

«Você Consegue»?

Lauro Trevisan – O livro, em primeiro 

lugar desfaz as dúvidas, derruba os 

medos, anula as críticas negativas e, 

então, mostra como conseguir. Fala 

no poder da palavra criadora, ensina 

o caminho da autorrealização, mostra 

como pagar as dívidas, aponta os dez 

passos para conseguir objetivos, ensina 

o caminho da fortuna, tem uma palavra 

para a saúde, o amor, a relação familiar 

e a felicidade. 

PROGREDIR: Numa altura em 

que atravessamos uma fase de 

transformação em Portugal, na 

Europa e no Mundo em geral, de que 

forma é que cada um de nós pode 

influenciar a mesma?

É o ser humano que 
move o mundo.

http://www.aguiam.com
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Lauro Trevisan – Um país é feito 

de população, população é feita de 

indivíduos e o indivíduo é feito à 

imagem e semelhança divina, com 

poder autorrealizador. Quando a pessoa 

se transforma, o país se transforma. 

Quando o indivíduo progride, o país 

progride. Ora, se o indivíduo é o ponto 

de partida, e não o Estado, cumpre 

que este invista todos os seus esforços 

para os habitantes individualmente 

produzam a própria riqueza, que, 

somada, será a riqueza do país, que, em 

última instância, reverterá novamente 

ao Estado, que proporcionará mais 

bem-estar ao indivíduo e, nesse círculo 

maravilhoso, transforma-se a sociedade. 

PROGREDIR: Tem alguma história 

interessante que possa partilhar com 

os nossos leitores sobre uma mudança 

“milagrosa” resultante do estilo de 

vida e pensamento que promove? 

Esse tipo de mudanças pode ser 

alcançado por qualquer pessoa?

Lauro Trevisan – Não só pode como deve 

e, em última análise, é o único caminho. 

Se não existir pessoa num lugar, este 

será zero. É o ser humano que move o 

mundo. O Estado recebe dos indivíduos 

a incumbência de administrar a verba 

A ciência do 
poder da mente 

ensina que a 
mente consciente 

cria e a mente 
subconsciente 

executa. 

http://www.aguiam.com
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que lhe é dada para propiciar, melhores 

condições à comunidade, às famílias, 

ao ser humano sob sua jurisdição. 

Progredir: Como é que podemos 

integrar a espiritualidade, num 

mundo cada vez mais desenvolvido 

tecnologicamente e com progressos 

científicos assinaláveis?

Lauro Trevisan – Espiritualidade vem 

de espírito e o espírito faz a realidade 

humana. Sem espírito, ou alma, ou 

mente, só existe cadáver, enquanto 

este não se deteriorar. Conclusão: 

cultivar o espírito sob todas as formas 

é a maneira de se efetuar qualquer tipo 

de desenvolvimento tecnológico e de 

progresso. E quanto mais desenvolvida 

a mente/espírito, maior será a evolução 

tecnológica e maior a prosperidade. 

PROGREDIR: Cada povo tem uma 

missão específica? Qual é a dos 

portugueses?

Lauro Trevisan – A missão dos 

portugueses é, antes de tudo, a de 

qualquer ser humano: conhecer-se, 

evoluir, ser feliz, e criar um mundo 

melhor sob todos os pontos de vista. Um 

país, no entanto, pode, pela índole do 

povo, pelos dons individuais e coletivos, 

pela localização e pela evolução, ter 

um foco especial, como por exemplo: 

produção de arroz, criação de gado, 

indústria, tecnologia, produção de 

vinho, petróleo, artesanatos, cultura, 

turismo, assim por diante. Portugal já 

deve ter seu melhor foco produtivo, 

acrescido por tudo o mais que faz a 

vida e a relação das pessoas no nosso 

planeta.  

Queria saber 
se realmente a 

criatura humana 
tinha capacidade 
de realizar seus 

sonhos.

ENTREVISTA POR DAVID RODRIGUES
ACONSELHAMENTO FINANCEIRO

TERAPEUTA DE REIKI

A entrevista com LAURO TREVISAN 

encontra-se na integra no site da 

PROGREDIR .

Clique aqui e  veja a entrevista 

completa!

mailto:sofiafrazoa%40revistaprogredir.com?subject=
http://www.revistaprogredir.com/lauro-trevisan.html
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Conferencista e Escritor, Poeta, Romancista, Pensador, com 75 livros lançados. É formado em 
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“Três Caminhos Para Financiar 
O Seu Negócio Sem Gastar Um Euro”

Mesmo em tempos difíceis como os que vivemos existem 
possibilidades bastante relevantes e com um potencial de 

sucesso bastante significativo. Descubra-as!
Por Júlio Barroco

Hoje como nunca é possível angariar meios financeiros para o seu negócio, 

esteja ele já em operação ou ainda para ser criado. Mesmo em tempos 

difíceis como os que vivemos existem possibilidades bastante relevantes e com 

um potencial de sucesso bastante significativo. Vamos ver três caminhos que 

permitem obter financiamento sem qualquer dispêndio extra de capital próprio, 

ou seja, sem que tenha de gastar mais em função da importante decisão que é 

criar o seu próprio negócio.
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Caminho nº 1 - Otimizar O Que Já Tem

Conhece todos os meios que tem à sua 

disposição? Está a fazer apropriado uso 

de tudo o que tem à sua disposição? 

Não iremos percorrer um inventário 

completo de possibilidades, mas é 

possível dizer com grande segurança 

que muito frequentemente existem 

recursos nas nossas vidas que podem 

não estar a merecer a atenção devida, 

mesmo nas situações de maior 

“aperto”. Que despesas ainda podem 

ser otimizadas? Que bens possui e 

pode vender, alugar ou arrendar, e 

cujo valor acrescentado de o fazer 

supera essa decisão? Já reviu os 

seus créditos e procurou negocia-

los junto das entidades? Neste 

momento as instituições financeiras 

estão particularmente sensíveis à 

renegociação das condições dos seus 

créditos conducentes à diminuição 

dos encargos mensais, nalguns casos 

em montantes bastante significativos. 

Reveja o que tem, o que utiliza e o que 

já não tem uso e pode ser convertido 

em dinheiro de diversas formas, 

ajudando-o/a a si e a quem desses 

bens possa fazer melhor uso. Informe-

se junto do seu banco, consulte as 

publicações das entidades reguladoras, 

nomeadamente do Banco de Portugal. 

Acompanhe notícias relevantes, por 

exemplo subscrevendo notícias e 

sites úteis. Tenha uma mentalidade de 

investigação!

Caminho nº 2 – Criar Novo Valor – O 

Poder Das Soluções Criativas

Este caminho está subjacente a qualquer 

negócio, com ou sem financiamento: 

criar soluções, através de caminhos 

completamente novos que revelam 

novas necessidades ou satisfazendo 

melhor necessidades já existentes. 

Criar uma ideia de negócio e elaborar 

um projeto é um caminho que dantes 

poderia ser considerado improvável 

de ser feito sem dispêndio de capital 

em consultoria, advogados, etc. Hoje 

em dia já não é o caso, principalmente 

Temas como internet 
marketing, financiamento 

colaborativo 
(crowdfunding), entre 

outros, devem merecer a 
sua atenção nos dias que 

correm.
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nas etapas preliminares que envolvem 

conceção e desenvolvimento. 

Abundam as ferramentas gratuitas, 

nomeadamente na internet, para a 

conceção de projetos, desde sistemas 

para planos de negócio até formulários 

de implementação, passando por 

guiões de apoio às diversas fases do 

processo. Clarifique a sua ideia de 

negócio e dê-lhe forma, passo a passo. 

Prepare um plano de preparação, anote 

na agenda tempo para lhe dedicar. Não 

só não desembolsa como estará a criar 

o mais valioso recurso que terá: uma 

ideia geradora de receitas e lucros. Com 

vontade de aprender e concretizar, 

ânimo, paciência e alguma disciplina 

para lidar com alguns imprevistos que 

inevitavelmente surgem pelo meio está 

a criar as condições para o sucesso!

Caminho nº 3 – Um Mais Um Maior do 

Que Dois – O Poder das Parcerias e 

Patrocínios

Este é o caminho de maior potência 

na expansão das possibilidades de 

Estará a criar o mais 
valioso recurso que terá: 
uma ideia geradora de 

receitas e lucros.  

http://www.moneylife.com.pt
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financiamento do seu negócio. Passa 

por encontrar parceiros que tenham 

interesse no que lhes poderá propor, 

interesse esse que pode não ser 

diretamente pelos seus produtos ou 

serviços. O segredo está em identificar 

parceiros desejáveis, perceber com 

clareza quais os benefícios que 

pretende obter e promover, em si e 

nos seus parceiros, que podem passar 

pela satisfação de necessidades de 

um mesmo grupo de clientes, pela 

melhoria da reputação ou credibilidade 

do seu negócio e/ou marca, associação 

a campanhas promocionais e de 

marketing já estabelecidas, parceria 

com um grupo mais alargado de 

entidades, etc. Existem um grande 

número de possibilidades a este nível 

que na maioria das vezes nem sequer 

consideramos, ou julgamos apenas 

acessíveis às grandes empresas!

 3G – Go, Go, Go!

Ou “faça, faça, faça”! 

Pode e deve conciliar as ideias 

apresentadas em cada um dos 

caminhos. Acima de tudo, elega algo 

que lhe traga gosto em fazer acontecer 

e entre em ação!

Muito mais aqui ficou por escrever 

e desenvolver: temas como internet 

marketing, financiamento colaborativo 

(crowdfunding), entre outros, devem 

merecer a sua atenção nos dias que 

correm. Aprofunde, leia artigos a 

respeito e acompanhe notícias a 

respeito. Se puder esclarecer com 

brevidade em maior detalhe algum 

dos aspetos mencionados neste artigo, 

estou ao seu dispor (note o endereço 

de email abaixo).

Bons empreendimentos!

Reveja o que tem, o que 
utiliza e o que já não tem 
uso e pode ser convertido 

em dinheiro de diversas 
formas, ajudando-o/a a 
si e a quem desses bens 
possa fazer melhor uso. 

JÚLIO BARROCO
COACH, CONSULTOR, FORMADOR, 

AUTOR, EMPREENDEDOR 
“Sonhar sem Agir é como Amar sem Cuidar“

www.juliobarroco.com
welcome@juliobarroco.com

www.linkedin.com/in/juliobarroco

http://www.brightminds.net.br
www.juliobarroco.com
welcome@juliobarroco.com
www.juliobarroco.com


Vida Profissional

MAIO 2013 | REVISTA PROGREDIR | 39

Teresa, Joana e Henrique são atores principais de outras tantas peças do teatro 

do empreendedorismo, em Portugal. Teresa é tradutora, Joana, arquiteta 

e Henrique, engenheiro e professor universitário. Profissões reconhecidas 

socialmente, trajetos de sucesso nas carreiras de curta ou média duração. 

Há pouco tempo atrás, resolveram seguir caminhos pessoais e profissionais. 

“Empreender nos micro-negócios” 
- Com EMOÇÕES…à mistura!

Quem sou? Onde estou? Cabe ao empreendedor responder com 
sabor, cor, aroma, ritmo e toque. Num projeto de base local, de 
proximidade ou de mudança de vida. Eis os segredos da alma 

do micro-negócio! Por João Abreu
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Saíram da zona de conforto. Mudaram 

o guião das suas vidas! Para eles a alma 

é que é o segredo do negócio!

Por isso, falar de empreendedorismo, 

em Salgueiro do Campo ou no Ladoeiro, 

falar de biscoitos, azeite e ervas, é falar 

de micronegócios, de histórias e dos 

seus contadores. Esta é a realidade 

de um empreendedorismo com sabor, 

cor, aroma, ritmo e textura. De muitas 

emoções à mistura… De quem sente a 

dor antes do prazer!

Existe, nesta dimensão micro, um outro 

perfil de empreendedores, paladinos 

da nova investigação universitária, 

científica, como os fundadores da 

Waydip, autores do projeto Waynergy, 

um sistema de aplicação no pavimento 

para gerar energia elétrica a partir do 

movimento de pessoas e veículos sobre 

a sua superfície, e foi considerada 

pela Kauffman Foundation, uma das 

50 startups mais promissoras a nível 

mundial. Hoje, no entanto, falaremos 

aqui de empreendedorismo de base 

local, de proximidade e de mudança 

de vida. De empreendedores do 

pormenor!

Henrique criou a sua própria empresa. 

Teresa é uma das sucessoras de um 

negócio familiar. Joana é a presidente 

da direção de uma cooperativa. 

Empreendedores por conta própria 

ou de outrem, implementaram planos 

de mudança nas suas organizações. A 

vontade de vencer superou o medo do 

erro ou da perda.

E fizeram-no, respondendo a cinco 

grandes questões:

Centrar-nos-emos, agora, nas duas 

primeiras abordagens: quem sou e 

onde estou?

Nos micro-negócios, o empreendedor 

deve, antes de mais, fazer um exercício 

sério de autoconhecimento, para 

responder à pergunta QUEM SOU? Para 
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tal, Teresa, Joana e Henrique usaram 

a Carta de Vida Relacional, composta 

por seis variáveis. Nas duas primeiras, 

competências e insuficiências, faz-

se uma adaptação da teoria das 

múltiplas inteligências de Gardner, 

querendo descobrir-se o melhor e 

o melhorável, do “mundo” verbal e 

linguístico ao naturalista e espiritual. 

Nas intolerâncias e valores, avaliam-

se os princípios que permitem a 

construção da nossa missão pessoal, 

da nossa cultura de relacionamento. 

Nos interesses e paixões, avaliam-se 

os dados mais próximos relacionados 

com carreira, empresa, sector, dados 

financeiros, lazer e bem - estar, 

afectividade, tempo, mobilidade, 

diversão, sonhos… 

De acordo com o INE, no quarto 

trimestre de 2012, o PIB diminuiu 3.8 

por cento em volume, face ao período 

homólogo, o que representa uma 

queda de 1.8 por cento face ao terceiro 

trimestre de 2012. Em Portugal, 

mais de 300 mil micro empresas, que 

representam 85,6% do total do sector 

privado não financeiro, sentem esse 

peso frio dos números. Mas somos 

mais adeptos de procurar pontes de 

contato com outras formas de ver 

esta realidade. E é esta capacidade do 

empreendedor que o torna paladino 

de mudança e de mistura. 

Afinal, em que tempo estou? Empreender 

num micro-negócio, para Teresa, 

Joana e Henrique, significou entender, 

antes de mais, que se vive numa era 

conceptual, de microtendências e 

de improbabilidade – significa que 

o micro negócio deve assentar num 

conceito que vai para além da marca, 

muitas vezes quase improvável (caso 

do “geobiscoito” de Ansião), num 

detalhe diferenciador, como nos casos 

dos bombons recheados com queijo de 

ovelha, e ainda de um dos novos filões, 

o turismo cemiterial.

O empreendedor dos micro-negócios 

deve ser metacompetente: mais que 

valorizar a transmissão do saber, deve 

ir no encalço da formação do ser, da 

trabalhabilidade, que lhe garante 

Nos micro-negócios, o 
empreendedor deve, antes 
de mais, fazer um exercício 

sério de autoconhecimento, 
para responder à pergunta 

QUEM SOU? 
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ação, experiência, vivência em grupo, 

linguagem de afetos, expressões e 

criatividade, estando on line e on time.

Deve ainda ser resiliente, privilegiar 

o high touch num universo high tech, 

aplicando os seis novos sentidos de 

Daniel Pink: sentido de missão (não 

basta possuir); sinfonia (concentração 

é insuficiente); empatia (mais 

que lógica); design (para além do 

funcional); diversão (para além da 

seriedade); história (mais importante 

que qualquer argumento). 

Deve desenvolver o imenso poder 

do networking criativo, presencial ou 

virtual, começando por diagnosticar a 

sua rede relacional. A leitura de  “Nunca 

almoce sozinho”, de Keith Ferrazzi, e  “El 

êxito em seis cafés”, de Pino Bethencourt 

Gallagher, é indispensável. Também 

o crowdsourcing e o crowdfounding 

podem permitir o acesso das start-ups 

das mais diversas áreas de atividade 

a uma plataforma de financiamento, 

que apoia projetos empreendedores, 

geradora de oportunidades de negócio 

(www.massivemov.com).

Por último, algumas saídas airosas 

para os micronegócios passam pela 

adoção de práticas de co-working, 

potenciadoras da coopetição, valendo 

a pena a consulta, por exemplo, do Hub 

Porto, que oferece espaços comuns 

de trabalho, destinados, sobretudo, a 

freelancers, pretendendo estabelecer 

sinergias entre trabalhadores que, 

de outra forma, ficariam sozinhos a 

trabalhar em casa.

Valorizem-se, pois, as experiências, as 

vivências, as relações.

Com emoções à … mistura!

JOÃO ABREU
DIRETOR DA ACADEMIA DAS EMOÇÕES 
E PROFESSOR DE EMPREENDEDORISMO 

E INOVAÇÃO NO INSTITUTO SUPERIOR 
MIGUEL TORGA

www.academiadasemocoes.pt
academiadasemocoes@gmail.com

Empreender num micro-
negócio,(...) significou 

entender, antes de mais, que 
se vive numa era conceptual, 

de microtendências e de 
improbabilidade

Esta é a realidade de um 
empreendedorismo com 
sabor, cor, aroma, ritmo e 

textura. De muitas emoções 
à mistura… 

www.academiadasemocoes.pt
www.academiadasemocoes.pt
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MARCA PESSOAL 
Já pensou no que a Marca “Você ®”transmite?

Marca Pessoal, é o processo pelo qual um indivíduo se 
diferencia e se destaca de uma multidão. Utilizando uma 

mensagem e imagem consistentes como alavanca para atingir 
objetivos, requer a identificação de características únicas de 

cada um, e saber como as valorizar.. Por Esther Liska
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Q uando assume um papel 

ativo na construção da Marca 

Pessoal,  cada indivíduo ganha a sua 

verdadeira identidade, no sentido em 

que se consciencializa dos pontos 

fortes e fatores diferenciadores da sua 

personalidade, conseguindo utilizar 

essa informação no desempenho da 

sua atividade profissional,  social e 

familiar.

Todos nós temos, sem dúvida, 

uma Marca Pessoal,  consciente ou 

inconscientemente tomamos decisões 

no nosso dia-a-dia que determinam a 

perceção que os outros têm de nós.

O grau de autoconsciência sobre este 

processo favorecerá a obtenção do 

reconhecimento como perito na sua 

atividade, estabelecer a reputação 

e a credibilidade desejadas, e/ou 

arquitetar a autoconfiança, de forma a 

promover o seu percurso profissional.

“Quando eu estou no meu melhor,  eu 

dou o meu melhor ”

Gostaria de ter uma atividade 

profissional ou empreender um 

novo projeto que o fizesse mais 

feliz? Ao definir a sua Marca Pessoal, 

você começará a ver a sua atividade 

profissional com uma perspetiva 

diferente: sentir-se-á mais motivado, 

realizado e feliz

Quando começar a ver o seu trabalho 

como uma oportunidade de construir 

a sua Marca Pessoal,  começará por 

fazer que cada minute conte.Trará 

nova energia e propósito à sua vida.

Nido Qubein, orador motivacional 

disse:

“ A vida não te dá aquilo que queres, 

mas sim aquilo que mereces”

Qual é o seu FOCO?

Está a focar a sua mente no 

desemprego, na conjuntura 

económica, na incompatibilidade que 

tem com o seu colega de trabalho 

ou nas oportunidades de uma nova 

carreira ou um novo negócio?

DEFINIR a sua Marca 
Pessoal. Mas isso por si só 
não faz milagres…Precisa 

de COMUNICAR a sua 
Marca.
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O sucesso no seu ambiente de trabalho 

está diretamente relacionado com a 

sua Marca Pessoal.

O primeiro passo é: 

DEFINIR a sua Marca Pessoal.  Mas isso 

por si só não faz milagres…Precisa de 

COMUNICAR a sua Marca.

a) Comece por definir os 6 

elementos do Posicionamento da 

sua Marca Pessoal:

    1. Audiência:

Quem é o seu público de influência? 

Como se comporta, quais as suas 

caraterísticas? Pode ser o seu chefe ou 

o departamento inteiro onde trabalha. 

No caso de ser um empresário ou 

trabalhar por conta própria, pense 

no que realmente carateriza aos seus 

clientes. 

    2. Necessidades:

O que é que a sua audiência precisa 

de si? Qual é o serviço que presta? 

Defina o que faz a sua Audiência 

voltar a si uma e outra vez. 

    3. Comparação:

Com quem é que a sua Audiência irá 

a compara-lo quando chegar a altura 

de preencher a necessidade que 

identificou anteriormente?

    4. Fortalezas Únicas:

O que há de especial em si e que 

promete dar a sua Audiência? 

Quais os benefícios que promete 

a sua Audiência e que o tornam 

diferenciador?

    5. Razões de confiança:

Por que a sua Audiência deve 

acreditar nas suas fortalezas únicas 

que promete oferecer? Aqui é onde 

você estabelece a sua credibilidade 

para demonstrar que pode entregar 

aquilo que promete.

    6. Personalidade:

Como é a sua Marca Pessoal? Como 

ela se comporta? Pense em termos 

de temperamento, atitudes, valores 

A nossa saúde mental, 
emocional e física está 
a um palmo do nosso 

nariz cada vez que nos 
sentamos à mesa. 
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e conduta. Ela vai ao encontro das 

necessidades, atitudes e desejos da 

sua Audiência? Se não for, determine 

quais das suas caraterísticas pode 

enfatizar para cativar à sua Audiência

b) Comunique a sua Marca Pessoal 

- Plano de Ação:

Nós comunicamos em todo momento, 

mesmo estando em silêncio. Comece 

por tomar consciência da sua 

comunicação não-verbal. 

Tudo o que passa pelos nossos 

pensamentos, definitivamente 

traduz-se numa resposta física pelo 

que o corpo irá refletir esse estado 

emocional através dos sinais não-

verbais (mensagens silenciosas). 

Para tratar esta situação, o melhor 

será criar um plano que promova a 

conexão “mente-corpo” :

    •  Cuide da sua alimentação, 

    •  Faça exercício físico (aumenta a 

energia e da vitalidade), 

    •  Mantenha a sua imagem 

cuidada, 

    •  Vista-se como para trabalhar na 

função que quer ter (não a que tem 

atualmente). 

    •  Seja exigente com os estímulos 

que recebe o seu cérebro, que são ao 

final do dia, os que moldam os seus 

pensamentos. Por exemplo, se está 

constantemente a “ouvir ”  notícias 

negativas, dificilmente isso ajudará na 

obtenção dos seus objetivos. Comece 

a rodear-se de estímulos (e pessoas) 

que alimentem o seu pensamento de 

forma positiva (leia, ouça, converse 

sobre tudo aquilo que quer ter e onde 

quer chegar, coisas que o motivem, 

que o inspirem, que o façam crescer e 

progredir…). 

Não se esqueça de estar 
“visível”, de nada serve ter um 
produto muito bom (você) se 

ninguém sabe que existe

Ao definir a sua Marca 
Pessoal, você começará 

a ver a sua atividade 
profissional com uma 
perspetiva diferente: 

sentir-se-á mais motivado, 
realizado e feliz
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ESTHER LISKA
PERSONAL BRANDING COACH & 

CONSULTORA DE IMAGEM 
www.glowbrandingyou.com

e.liska@glowbrandingyou.com

Tome consciência dos hábitos que 

lhe estão a impedir de avançar no 

seu caminho e adote novas atitudes, 

defina os seus objetivos, atualize os 

seus conhecimentos, abra a sua mente 

a novas ideias. 

Quando estiver em sintonia com o 

seu corpo e o seu pensamento, irá 

projectar a motivação e autoconfiança 

necessária (sem ter que fazer nenhum 

esforço) para empreender qualquer 

projeto, seja ele na sua vida pessoal 

ou na sua profissão.

Não se esqueça de estar “visível” ,  de 

nada serve ter um produto muito bom 

(você) se ninguém sabe que existe. 

Participe em eventos, socialize, 

conheça pessoas, esteja disponível 

para ajudar e colaborar no que for 

possível.  Paralelamente, dedique 

tempo a sua Marca Pessoal online, 

construa o seu per fil  profissional nas 

redes sociais e lembre-se que tudo o 

que colocar na internet também tem 

impacto na influência que exerce 

sobre a sua audiência.  

Tudo o que passa pelos 
nossos pensamentos, 

definitivamente traduz-se 
numa resposta física pelo 

que o corpo irá refletir esse 
estado emocional através 

dos sinais não-verbais 
(mensagens silenciosas). 

“Quando eu estou no 
meu melhor, eu dou o 

meu melhor”

www.glowbrandingyou.com
www.glowbrandingyou.com
www.glowbrandingyou.com
mailto:e.liska%40glowbrandingyou.com%0D?subject=
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Será que o empreendedorismo e 
a espiritualidade são duas faces 

da mesma moeda?
Não há nada mais próximo da espiritualidade do que 
transformar visões em realidade ou ter a capacidade 
de materializar de forma consciente as nossas visões, 
desde que a tarefa seja realizada com uma noção de 

responsabilidade pessoal e social orientada para o Bem 
Supremo de todos os que interagem de forma direta ou 

indireta.Por Maria Gorjão Henriques
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E mpreender significa realizar, fazer 

ou executar. O empreendedor 

é aquele que realiza visões, que 

transforma sonhos em objetivos e 

visões em realidade. 

Quanto à espiritualidade muitas 

pessoas interpretam e avaliam o 

conceito de espiritualidade como algo 

elevado ou intangível.  Espiritualidade 

é sentir e viver na matéria a sua 

natureza divina. 

Mas para que possamos materializar 

visões é necessário estarmos ligados 

e conectados de forma consciente 

com a força da vida que se manifesta 

através de nós, que passa por nós, 

que faz bater o nosso coração sem 

que possamos dizer sim ou não!!! ! 

Não somos seres humanos que 

podemos ou não decidir viver uma 

experiencia espiritual.  Na verdade 

somos seres Espirituais a viver uma 

curta experiencia humana. Somos 

um corpo limitado habitado pelo 

il imitado… Mudar este paradigma 

de vida é mudar o olhar sobre tudo 

o que está a nossa volta, é abraçar 

de forma consciente a Força Maior 

que Tudo move. Nada na nossa vida é 

desprovido de sentido. Tudo tem um 

significado profundo e um propósito 

divino. Abraçar esta realidade é entrar 

numa orbita certa!  

Quando descobrimos a nossa natureza 

transcendente e nos abrimos a um 

fluxo maior de energia espiritual, 

algo de profundo começa a acontecer. 

Conquistamos uma segurança interior 

sem precedentes que nos permite ver a 

vida e os seus acontecimentos a partir 

de uma perspectiva mais elevada e 

acima de tudo descondicionada dos 

pensamentos e juízos de valores que 

fazemos sobre as coisas. Passamos 

Nessa altura somos 
inspirados pelo Divino (pelos 

pensamentos de Deus), 
guiados pelas visões que 
recebemos, apetrechados 
de poder pessoal que nos 

é entregue, motivados pela 
vontade de assumir a nossa 
verdade e responsabilidade 

e transformados em 
apóstolos da mudança. 

Tornamo-nos verdadeiros 
empreendedores, primeiro 
de nós próprios e depois do 

nosso Plano Divino. 
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a estar conectados com o nosso Eu 

Superior. A partir desse momento, a 

nossa noção de identidade ultrapassa 

as reações inseguras do nosso EGO, 

porque já não está identificada com 

ele e assume o ponto de vista de 

uma testemunha, identificada agora 

com tudo o que é Criação Divina, 

pronta para estar ao serviço de cada 

experiência que se revela, pronta para 

estar ao serviço do que “é suposto” ou 

“está pensado” para nós.  

Este é o movimento que inicia a nossa 

viagem em direção à consciência. 

Esta é a atitude que nos conduz ao 

sentido da Verdade que está presente 

em TODOS os acontecimentos da 

nossa vida. Verdade que nos mantém 

conectados com as coincidências 

misteriosas que nos guiam. Verdade 

que nos descentra do nosso EGO para 

Mas para que 
possamos 

materializar visões é 
necessário estarmos 
ligados e conectados 
de forma consciente 
com a força da vida 

que se manifesta 
através de nós, que 

passa por nós

http://www.essendi.com.pt
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que possamos encontrar o sentido e 

a experiência de viver uma vida mais 

lúcida e em contacto com a nossa 

Essência. Verdade que nos torna co-

autores do nosso destino, verdade 

que nos inspira a nos tornarmos 

experiência viva de Amor e de 

materialização do Divino. 

Nessa altura somos inspirados pelo 

Divino (pelos pensamentos de Deus), 

guiados pelas visões que recebemos, 

apetrechados de poder pessoal que 

nos é entregue, motivados pela 

vontade de assumir a nossa verdade 

e responsabilidade e transformados 

em apóstolos da mudança. Tornamo-

nos verdadeiros empreendedores, 

primeiro de nós próprios e depois do 

nosso Plano Divino. Empreendedores 

porque o que realizamos, fazemos ou 

executamos é “canalizado” e torna-

se um agente de mudança para o 

Bem Supremo de todos os que direta 

MARIA GORJÃO 
HENRIQUES

PSICÓLOGA, ASTRÓLOGA E 
FACILITADORA DE CONSTELAÇÕES 

FAMILIARES
www.espacoamar.com

maria@espacoamar.com 

ou indiretamente usufruem dessa 

energia. Empreendedores porque 

vivemos numa orbita certa onde nos 

colocamos ao serviço dos talentos 

e das experiencias que a Vida nos 

convida a viver. Empreendedores 

porque capazes de interpretar todos 

os acontecimentos da nossa vida 

a partir do olhar do observador. 

Empreendedores porque capazes de 

aceitar e acolher Tudo o que a vida nos 

tem para dar. Empreendedores porque 

abertos para receber e expressar o 

que por nos passa sem julgamentos e 

condicionamentos. Empreendedores 

porque conectados à linguagem de 

TUDO e do TODO que habita em nós, 

se expressa através de nós mas que 

não nos pertence. 

Bem haja e grata à Vida!

O empreendedor é 
aquele que realiza visões, 

que transforma sonhos 
em objetivos e visões em 

realidade.

Quando descobrimos 
a nossa natureza 

transcendente e nos 
abrimos a um fluxo maior 
de energia espiritual, algo 

de profundo começa a 
acontecer. 

www.espacoamar.com
www.espacoamar.com
www.espacoamar.com
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Novas formas de agir levam-nos ao Empreendedorismo 
como uma forma construtiva de influenciar e transformar 
indivíduos em agentes ativos, numa sociedade que precisa 

de novos impulsos.
Por  Maria Melo

philosofias

A palavra empreendedor 

(entrepreneur) surge em França 

por volta dos séculos XVII  e XVIII , 

com o objetivo de designar aquelas 

pessoas que eram ousadas, que 

estimulavam o progresso económico, 

mediante novas e melhores formas 

de agir.  No início do século XIX o 

economista Francês Jean Baptiste Say 

conceituou o empreendedor como 

um individuo capaz de mover recursos 

económicos. No séc. XX o Austríaco 

O Empreendedorismo
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Joseph Schumpeter definiria o 

empreendedor como aquele que 

reforma ou revoluciona o processo 

“criativo-destrutivo” do capitalismo, 

por meio do desenvolvimento de nova 

tecnologia ou do aprimoramento 

de uma antiga – o real papel da 

inovação. Posteriormente, Peter 

Ferdinand Drucker,  considerado 

“o pai da administração moderna”, 

amplia a definição proposta por 

Jean-Baptiste Say, descrevendo os 

empreendedores como aqueles que 

aproveitam as oportunidades para 

criar as mudanças. 

Uma das definições mais aceite hoje 

em dia é dada pelo estudioso do 

empreendedorismo, Robert D. Hisrich, 

no seu l ivro “Empreendedorismo”. 

Segundo ele,  empreendedorismo é 

o processo de criar algo diferente e 

com valor,  dedicando o tempo e o 

esforço necessários,  assumindo os 

r iscos financeiros,  psicológicos e 

sociais correspondentes e recebendo 

as consequentes recompensas da 

satisfação económica e pessoal.  O 

conceito de empreendedorismo 

está também muito relacionado 

aos pioneiros da alta tecnologia do 

Si l icon Valley ,  na Califórnia.

Nos tempos atuais com as mudanças 

tecnológicas,  deu-se um decréscimo 

da necessidade de mão-de -obra em 

determinadas indústrias levando 

a que milhares de trabalhadores 

ficassem sem trabalho. A importância 

do surgimento do conceito de 

empreendedor vem trazer a 

necessidade de inovação, de forma a 

criar uma nova realidade no mundo 

do trabalho.

Olhar para o conceito de 

Empreendedorismo ou a atividade 

uma abordagem 
mais humana para 
a compreensão do 

Empreendedorismo 
como a utilização de 

ações ativas como um 
ponto de partida.
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das vezes,  os realizadores mais 

ativos – mais do que empregados 

de l inha e staff e do que gerentes.  O 

conceito de iniciativa pessoal é neste 

conceito aplicado no sentido que o 

empreendedor deverá ser mais ativo 

do que o empregado comum e mesmo 

do que o gerente. A ação torna-se um 

ponto fundamental neste conceito, 

sendo a ação o comportamento 

orientado para meta e existindo três 

importantes aspetos que servem 

para entender como o ser humano 

regula as suas ações: sequência, 

estrutura e foco. A Sequência refere -

se a como se desencadeiam as 

ações; a estrutura envolve os níveis 

de regulação (consciência,  metas, 

planos e feedback) e o foco de uma 

ação pode ser a tarefa em si .

philosofias

empreendedora como um processo 

psicossocial dinâmico que requer 

a conjugação entre oportunidades 

de negócio, indivíduos com 

potencial empreendedor e 

contexto sociocultural e económico 

propiciador da inovação e da assunção 

de riscos.  Leva-nos a uma abordagem 

mais humana para a compreensão 

do empreendedorismo como a 

util ização de ações ativas como um 

ponto de partida. O empreendedor 

aparece assim como um agente ativo 

no mercado e não um agente reativo. 

Empreendedores são, na maioria 

A importância do 
surgimento do conceito 
de empreendedor vem 

trazer a necessidade 
de inovação, de forma 

a criar uma nova 
realidade no mundo do 

trabalho.
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O empreendedor surge como alguém 

que reúne as seguintes características 

associadas ao desempenho ativo: 

autonomia, inovação, correr 

r iscos,  agressividade competitiva 

e pró-atividade. Autonomia  no 

sentido da ação independente e 

tomada de decisões; Inovação 

no desenvolvimento de novas 

ideias;  Correr Riscos  no sentido da 

aventura em algo desconhecido; 

Agressividade  na tentativa de um 

desempenho melhor do que os 

outros;  Pró-Atividade  na iniciativa da 

exploração ativa das oportunidades 

de mercado.

Mais do que empreendedores 

poderemos falar de empresas 

orientadas para o empreendedorismo, 

onde a cultura da empresa espelha 

esta fi losofia através de ações que 

mudam o ambiente social.  Uma 

cultura empreendedora implica uma 

mudança de comportamento, uma 

nova forma de agir,  uma nova atitude 

e postura perante o posicionamento 

na vida.

Empreendedorismo é o 
processo de criar algo diferente 

e com valor, dedicando o 
tempo e o esforço necessários, 

assumindo os riscos financeiros, 
psicológicos e sociais 

correspondentes e recebendo 
as consequentes recompensas 

da satisfação económica e 
pessoal. 

MARIA MELO
LIFE COACHING

www.akademiadoser.com
mariamelo@akademiadoser.com
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mudança tranquila

D esconfie-se de apelos persistentes ao empreendedorismo. Formar 

empreendedores, homens e mulheres produtores de iniciativas é matéria 

de desconfiança. A condição humana tem paixão, é inerente, transporta na 

genética de formação, o amor e paixão pela iniciativa. Aliás, desde sempre, a 

sobrevivência do ser humano se compagina, articula, incorpora a iniciativa, o 

empreendedorismo. Por que razão, porque será que o empreendedorismo – o 

gosto pela iniciativa – é hoje matéria de agenda política? Porque, em boa verdade, 

os Estados que construíram uma economia assente em monopólios e sectores/

interesses protegidos liquidaram os fundamentos da sua própria sobrevivência, a 

saber, as múltiplas e diversas iniciativas, a economia de empresas, a economia de 

Reforma de procedimentos na Administração Pública e 
lideranças com capital humano qualificado e honrado, 
constituem matérias de sobrevivência económica, de 
garantia de coesão e estabilidade social, de respeitabilidade 

democrática..Por  Carlos Lourenço Fernandes

Empreendedorismo ou liberdade económica?
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concorrência, a economia de mercado. 

Agora, às portas da falência técnica e 

moral, apela ao empreendedorismo. 

Mas é possível, no contexto português, 

em Portugal, ser empreendedor e ter 

sucesso nas iniciativas?

Sabemos que os países com mais 

liberdade económica e liberdade 

de iniciativa são os que mais se 

desenvolvem e crescem com equilíbrio, 

coesão social e bem-estar. Apresentam 

níveis elevados de multiplicidade 

de iniciativas. Portugal tem recuado 

drasticamente nos rankings 

internacionais (e sérios) que medem 

a liberdade de iniciativa, a liberdade 

económica: a estagnação económica é 

compaginável com a deterioração da 

nossa posição relativa nos rankings da 

liberdade económica.

As lentes ideológicas perturbam, em 

Portugal, a própria enunciação do 

conceito de liberdade económica que 

vai ganhando crescente relevância 

no contexto internacional, no mundo 

académico, empresarial ou na 

fundamentação de decisões políticas. 

Comparar o grau de liberdade 

económica entre distintos países 

no mundo cumpre-se e fundamenta 

decisões de investimento. Dois 

indicadores de referência internacional, 

o Index of Economic Freedom (IEF) e o 

Economic Freedom of the World Index 

A arbitrariedade no 
exercício do poder, 

dos pequenos/médios 
poderes administrativos 

tendem a reduzir a 
atividade económica, 

promovem a difusão da 
pobreza, o desespero.

Com liberdade, a 
condição humana que 
transporta iniciativa, 

realiza-se.
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(EFWI) afirmam-se em competência, 

seriedade e rigor.

Da avaliação dos índices de liberdade 

económica é relevante a perceção da 

proteção dos direitos de propriedade, 

a moderação da intervenção do Estado, 

a contenção dos custos burocráticos 

e regulatórios e a liberdade de 

investimento, elementos chave, a 

par da estabilidade monetária, na 

competitividade dos países e decisão de 

investimento. Um crescente número de 

estudos confere à liberdade económica 

o fator decisivo no desenvolvimento. 

Não é o empreendedorismo, é a 

liberdade económica. Com liberdade, 

a condição humana que transporta 

iniciativa, realiza-se.

Nos países com maior liberdade 

económica é maior o rendimento per 

capita e os mais pobres, nesses países, 

dispõem de rendimentos mais elevados. 

A liberdade económica associa-se a 

maior cooperação voluntária entre 

os membros da sociedade e a sólidos 

níveis de desenvolvimento e bem-

estar.

Normas institucionais imparciais, 

robustas, promovem investimento, 

trabalho e criação de riqueza. 

Procedimentos sob escrutínio exigente 

e honrado tendem ao fortalecimento 

da economia e à coesão social. A 

arbitrariedade no exercício do poder, 

dos pequenos/médios poderes 

administrativos tendem a reduzir a 

atividade económica, promovem a 

difusão da pobreza, o desespero.

A ausência de concorrência, as normas 

difusas e incompreensíveis garantem a 

sobrevivência dos pequenos e médios 

Agora, às portas da falência 
técnica e moral, apela ao 
empreendedorismo. Mas 
é possível, no contexto 

português, em Portugal, 
ser empreendedor e ter 
sucesso nas iniciativas? 

Um crescente número de 
estudos confere à liberdade 
económica o fator decisivo 

no desenvolvimento.
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poderes, constituem obstáculos 

ao desenvolvimento e pulverizam 

governos. A regressão da posição de 

Portugal nos indicadores de liberdade 

económica comprova que, no caso, 

a ausência de liberdade económica 

e a arbitrariedade da Administração 

Pública, constituem fatores de bloqueio 

ao desenvolvimento da economia e 

sociedade portuguesa.

Portugal, no ranking do EFWI, 

confirma-se em perda ocupando em 

2009 a posição 52. Em 141 países, 

Portugal recua e é vizinho de países 

impronunciáveis (por decoro). Esta 

posição é matéria importando o 

Governo, Parlamento, Presidência da 

República e a decência nos partidos 

políticos. 

O empreendedorismo, o apelo ao 

empreendedorismo, deve substituir-

se pela urgência de apelo (e tarefa) a 

melhor Estado, melhores instituições, 

maior liberdade económica. Sem que 

se ignore, se prossiga, em formação 

nos domínios da Gestão, carência 

estrutural e transversal às formações 

diversas do ensino secundário e 

superior em Portugal.

A condição humana 
tem paixão, é inerente, 

transporta na genética de 
formação, o amor e paixão 

pela iniciativa.

mudança tranquila

http://clfurban@gmail.com
clfurban@gmail.com
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FDS Retiro de Meditação 
Uma Viagem ao Puro Ser
10 a 12 de Maio das 19:30h às 17:30h

Quinta da Mizarela | Coimbra

www.awakenedlifeproject.org

Oficina de Reciclagem Criativa: 
Artes & Brinquedos 
Por Cris Ferreira 
5 de Maio das 15:00h às 18:30h

Junta de Freguesia da Carnide | Lisboa

www.wakeseed.org

geral@wakeseed.org

Workshop Treino para o Domínio das Energias 
Pessoais 
4 de Maio das 16:30h às19:30h

IAC | Lisboa

www.iacworld.org

lisboa@iacworld.org

961 571 574 

Meditação Joaquim Caeiro 
Consciência Eu sou Zero... Nada... Tudo...

Por Joaquim Caeiro
1 Maio das 20h às 23h

Akademia do Ser | Oeiras

www.akademiadoser.com

geral@akademiadoser.com

214 438 305 | 964 992 423 | 910 325 249

Chá com Reiki
Encontro para Praticantes e não Praticantes!

Em Rodrigo Belard 
4 de Maio pelas 20:30h

Figueira da Foz

www.rodrigobelard.com

926 425 817

Qual É o seu projeto de vida?
Entrada Livre | Opção: Transmissão Online

4 de Maio das 20:30h às 22:30h

IAC | Lisboa

www.iacworld.org

lisboa@iacworld.org

961 571 574 

Maio 2013
agenda

Tertúlia - De regresso ao Corpo ,Sistemas de 
Cura do Corpo Espelho | Entrada Livre

Por Rui Leal
4 de Maio pela 19:00h

Akademia do Ser | Oeiras

www.akademiadoser.com

geral@akademiadoser.com

214 438 305 | 964 992 423 | 910 325 249

Workshop Dislexia: Estratégias Preventivas e 
(Re)Educativa para Professores e Educadores
Por Centro Psicopedagógico da Linha
11 de Maio das 10h às 17h

Akademia do Ser | Oeiras

www.akademiadoser.com

geral@akademiadoser.com

214 438 305 | 964 992 423 | 910 325 249

http://www.awakenedlifeproject.org/pt/eventos/fds-retiro-de-meditacao
www.iacworld.org
http://www.akademiadoser.com/meditacao-jc.html
www.iacworld.org
http://www.akademiadoser.com/tertulia-corpo-espelho.html


MAIO 2013 | REVISTA PROGREDIR | 65

Maio 2013
agenda

Curso Campo Projetivo 
Por Wagner Alegretti e Nanci Trivelato
17,18 e 19 de Maio das 16:30h às 19:30h

Campus IAC | Évoramonte

www.iacworld.org

Lisboa@iacworld.org

961 571 574

Elemental Yoga teacher training 
17 de Maio a 6 Junho

Ericeira

www.swara-yoga.com

swarayogaschool@gmail.com

Crise? Qual Crise?
Constelações Financeiro - Laborais
Por Darshan
16 Maio

Osho Centro de Meditação Darshan Zen

www.darshanzen.com

213 149  726 | 964 660 933

Curso - TENEPES – Tarefa Energética Pessoal
11 de Maio das 9:30h às 12h 

12 de Maio das 9:30h às 12h 

IAC | Porto

www.iacworld.org

porto@iacworld.org

961 571 604

PAMPE: Programa Avançado 
de Marca Pessoal para Executivas

Por Esther Liska
11 e 18 de Maio das 10h às 18h

Fundação AEP | Porto 

www.glowbrandingyou.com 

e.liska@glowbrandingyou.com

966 750 077

Workshop Treino para o Domínio 
das Energias Pessoais 

11 e 12 de Maio das 13h às 15:30h 

IAC | Porto

www.iacworld.org

porto@iacworld.org

961 571 604

FDS Retiro de Meditação
Por Peter Bampton

10 a 12 de Maio pelas19:30h

Awakened Life Project

www.awakenedlifeproject.org

info@awakenedlifeproject.org

Workshop sobre DesenvolvimentoSustentável:
Um planeta, muitos povos, um futuro comum
Por Cris Ferreira 
18 de Maio das 15h00 às 18h00

Junta de Freguesia da Carnide | Lisboa

www.wakeseed.org

geral@wakeseed.org

www.iacworld.org
http://www.swara-yoga.com/event-elemental-yoga-teacher-training-200hr-with-ayurvedic-yoga-massage.html
http://www.darshanzen.com/agenda-por-tipo-de-evento/details/668-crise-qual-crise-constelacoes-financeiro-laborais
http://www.akademiadoser.com/workshop-dislexia.html
www.iacworld.org
https://www.dropbox.com/s/32ijf2amo5upn4u/brochura_digital_2013.pdf
www.iacworld.org
http://www.awakenedlifeproject.org/pt/eventos/fds-retiro-de-meditacao
http://www.wakeseed.org/conteudos.php?id=60
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Maio2013
agenda

Curso de Formação
“Avaliação Psicológica de Condutores”
Por Centro Psicopedagógico da Linha
24 e 25 de Maio | 6ª f. das 19h às 23h e Sábado das 9h às 18h

Akademia do Ser | Oeiras

www.akademiadoser.com

geral@akademiadoser.com

214 438 305 | 964 992 423 | 910 325 249

8ºEncontro Alternativa em Sintra | Entrada Livre
24, 25 e 26 de Maio 

Jardim da biblioteca municipal Sintra | Sintra

encontroalternativas.blogspot.pt

encontroalternativas@gmail.com

Semana Internacional do Coaching
20 a 26 de Maio 

Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas

www.apg.pt

global@apg.pt

213 580 912 

OSHO Criança Interior
Por Darshan

19 de Maio

Osho Centro de Meditação Darshan Zen

www.darshanzen.com

213 149  726 | 964 660 933

FDS Retiro de Iluminação 
Evolucionária no Algarve

Por Peter Bampton
17 a 19 de Maio pelas 19:30h

Quinta do Carolo | Algarve

www.awakenedlifeproject.org

info@casasakra.com 

O AMOR É LINDO! - Constelações Familiares 
direccionadas p/ os relacionamentos amorosos
Por Darshan
23 Maio

Osho Centro de Meditação Darshan Zen

www.darshanzen.com

213 149  726 | 964 660 933

Terapia de Vidas Passadas - Seminário de 
Regressão com Reiki

Por Darshan

17 e 18 de Maio

Osho Centro de Meditação Darshan Zen

www.darshanzen.com

213 149  726 | 964 660 933

http://www.akademiadoser.com/curso-avaliaccedilatildeo-psicologica-de-condutores.html
http://encontroalternativas.blogspot.pt/
www.apg.pt 
http://www.darshanzen.com/agenda/details/335-osho-crianca-interior
http://www.awakenedlifeproject.org/pt/eventos/fds-retiro-de-iluminacao-evolucionaria-no-algarve
http://www.darshanzen.com/agenda-por-tipo-de-evento/details/669-o-amor-e-lindo-constelacoes-familiares-direccionadas-para-os-relacionamentos-amorosos
http://www.darshanzen.com/agenda/details/338-terapia-vidas-passadas
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Maio 2013
agenda

Projeção Vídeo – Filme – Chico Xavier 
26 de Maio das 16:30h às 19:30h

IAC | Lisboa

www.iacworld.org

lisboa@iacworld.org

961 571 574

Conferência - Qual É o seu projeto de vida? 
Entrada Livre | Opção: Transmissão Online
26 de Maio das 16:30h às 18:30h  

IAC | Porto

www.iacworld.org

porto@iacworld.org

961 571 604 

Introdução ao Curso de Desenvolvimento da 
Consciência + PLUS | Aula Aberta
31 de Maio das 20h às 21:30h

IAC | Lisboa

www.iacworld.org

lisboa@iacworld.org

961 571 574

Curso de Tarot Terapêuticocom - Módulo I
Por Veet Parmad

29 Maio a 2 Junho

Osho Centro de Meditação Darshan Zen

www.darshanzen.com

213 149  726 | 964 660 933

Grupo de Constelações Familiares
Por Maria de Fátima da Luz

26 de Maio das 14h às 19h

Akademia do Ser | Oeiras

www.akademiadoser.com

geral@akademiadoser.com

214 438 305 | 964 992 423 | 910 325 249

OSHO Viver Total - Compaixão
Por Darshan

25 e 26 de Maio

Osho Centro de Meditação Darshan Zen

www.darshanzen.com

213 149  726 | 964 660 933

I Congresso Multidisciplinar sobre 
Alimentação Saudável | Entrada Gratuita

25 de Maio pelas 9:30h

Centro Ismaili | Lisboa

commedida.webnode.pt

Acordar o teu Poder Criativo
Por Sofia Henriques
29 de Maio às 16h até 02 de Junho às 16h

Mondsee (perto de Salzburgo) | Áustria

www.4-hearts.net

sofia@4-hearts.net

www.iacworld.org
www.iacworld.org
www.iacworld.org
http://www.darshanzen.com/proximos-eventos/details/103-modulo-teorico-tarot-terapeutico
http://www.akademiadoser.com/grupo-de-constelaccedilotildees-familiares.html
http://www.darshanzen.com/proximos-eventos/details/24-compaixao-osho-viver-total
http://commedida.webnode.pt/
www.4-hearts.net/eventos.html
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 Para a utilização do seu 
voucher contacte a Revista 

Progredir clicando aqui

Maio 2013
vouchers

Aproveite as
Ofertas deste Mês!

Aproveite 20% na sua
1ª Sessão Money Lifecom David Rodrigues

Em Paço de Arcos

Aconselhe-se e sinta a sua Vida Financeira melhorar!

Uma Consulta de Medicina Tradicional Chinesa GRÁTIS
Com Rodrigo Belard 

Experimente e 
sinta a diferença! 

Massagem com Pedras 

Vulcânicas Quentes

com Rodrigo Belard

Relaxe e desfrute!

Relaxe e recupere 

a sua Energia Vital! 

Aproveite 15% na sua

 1ª Sessão Reiki

com David Rodrigues

Em Lisboa e Paço de Arcos

Faça deste 
espaço  o seu!

Oferta da 1ª hora de aluguer de sala para profissionais da área do desenvolvimento pessoal
Em Paço de Arcos

Programa Avançado 
de Marca Pessoal 
para Executivas 

Aproveite 15% na sua
 Inscrição para o evento

No Porto

mailto:comercial%40revistaprogredir.com?subject=
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POLAROIDS & SLIDES

PODERÁ VER MAIS NA PÁGINA DO 
FACEBOOK, CLICANDO AQUI.

PARTICIPE! FAÇA PARTE!

reflexões

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.280024652078878.64743.229847543763256&type=3
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LIVRO RECOMENDADO

A Atitude Faz a D iferenç a -

Transforme a sua atitude 

no seu maior  ac tivo 

de John C.  Max well

Através  de  uma sér ie  de  perguntas  e  respostas, 

que na sua aparente  s impl ic idade oc ultam uma 

grande profundidade,  Osho convida-nos  a  ref let i r 

acerca  da  ambição humana e  das  i lusões  que o  ego 

projeta  nas  nossas  consc iências  adormecidas.  Ao 

longo destas  páginas,  Osho apresenta  ao le i tor 

um dos  desaf ios  mais  provocantes  de  sempre:  o 

de  par t i r  à  descober ta  de  s i  própr io.  Por  muito 

di f íc i l  que pareça  só  tem mesmo uma coisa  a 

perder  – as  suas  i lusões…

Preço: Cerca de 12€ por 280 páginas de sabedoria.

PARTILHAS DO LEITOR

Par ticipe!  Faç a par te deste espaço dedic ado a si .  Junte -se a nós!

Escreva um ar t igo e  envie para  Par t i lhas  do Leitor.
Veja  o  seu tex to  publ icado e promovido na Página O f ic ia l e  na  Página do Facebook da 

Re v i s t a  Pro g re d i r .
C l ique aqui  e  veja  os  tex tos que os  nosso le i tores 

enviaram.

D urante  o  mês  de Abr i l  foram enviados  pelos 

nossos  le i tores  os  seguintes  ar t igos  ou tex tos:

•	 Eco, por Ana Isabel Coelho

•	 Como ser feliz, por Sofia Maldonado

fontes de saber

PENSAMENTO DO MOMENTO

Empreender é crescer todos os dias, reconhecer os próprios 

erros, crescer e ajudar a sociedade.

É aceitar as críticas das pessoas, é importar-se com o 

mundo, fazer o melhor de si e para o mundo...

Pricila Lima dos Santos

http://www.revistaprogredir.com/partilhas-do-leitor.html
http://www.revistaprogredir.com/index.html
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.371393002942042.84695.229847543763256&type=3
http://www.revistaprogredir.com/partilhas-do-leitor.html
http://www.revistaprogredir.com/ana-isabel-coelho---eco.html
http://www.revistaprogredir.com/sofia-maldonado---como-posso-ser-feliz.html
http://www.bertrand.pt/ficha/A%20Atitude%20Faz%20a%20Diferen%C3%A7a?id=14762747
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UMA ESTÓRIA QUE FAZ PENSAR

CARTOON

S e g u e  o s  te u s  s o n h o s

Bernardo Galvão Sousa

 Faça desaparecer a Vaca

Quando o Mestre e discípulo peregrinavam por 

distantes pastagens, certa vez foram acolhidos 

por uma família pobre, muito simpática mas 

que vivia em condições de miséria. Embora 

fontes de saber

fossem boas pessoas, os seus recursos materiais 

eram muito limitados. Sustentavam-se graças 

à sua uma vaca magricela que fornecia o leite 

para se alimentarem, o pouco que sobrava era 

vendido para ganharem uns trocos. Na hora 

da despedida, o discípulo com pena daquelas 

pessoas perguntou ao mestre se não podiam 

fazer nada por eles. O Mestre em sua sabedoria 

disse:

- Faça desaparecer a Vaca.

- Mas Mestre...

-  Faça desaparecer a Vaca  - disse o Mestre.

O discípulo, sem compreender a intenção do 

Mestre cumpriu os seus desígnios ainda que 

muito contrariado. E assim a família ficou sem 

a vaca. Os anos passaram e o discípulo, cheio de 

remorsos pelo que fizera, não voltou a ter paz. 

Para se redimir e pedir perdão à família resolveu 
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VÍDEO DO MÊS

subsistência. Trabalhámos muito e procurámos 

formas alternativas. Ao longo dos tempos fomos 

prosperando fruto da nossa capacidade de 

empreender e trabalhar.

Então o Discípulo compreendeu a sabedoria do 

Mestre.

fontes de saber

voltar àquela região. Mas para seu espanto não 

conseguiu reconhecer a região. Onde antes havia 

uma região árida, encontrou terras cultivadas. 

Próximo de onde era o casebre encontrou um 

palacete. Angustiado supôs que a família fora 

obrigada a vender a casa e o terreno, pois já não 

tinham a vaca para sobreviver. 

Aproximou-se da bela casa e encontrou seus 

proprietários na piscina, divertindo-se. Para 

seu espanto verificou que estas eram as mesmas 

pessoas que antes encontrara, agora com 

aparência mais saudável e feliz. Sem entender 

nada, o discípulo perguntou que milagre tinha 

ocorrido naquele lugar. Com um sorriso no rosto 

o pai respondeu:

- Milagre, não! Um dia a nossa vaca desapareceu. 

Tivemos de procurar um novo meio de 

http://www.youtube.com/user/revistaprogredir
http://youtu.be/K6iTPTeGmFc
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Responsável por tornar a Apple na empresa mais 

valiosa do mundo e por ter revolucionado a 

indústria dos computadores, Steve Jobs imprimiu 

a marca que pretendia no universo. Possuidor 

de um génio carismático, ao longo de décadas, 

influenciou amantes da tecnologia, da inovação e 

do design. Conhecer os marcos mais importantes 

do percurso de vida de Steve Jobs é o pressuposto 

desta curta biografia. 

Comecemos pelo dia 24 de Fevereiro de 1955. 

Nesta data nasce, em S. Francisco, Califórnia, 

um menino que os pais biológicos decidem 

entregar para adoção. Em miúdo, e já no seio 

de uma família adotiva, o seu passatempo 

preferido era desmanchar máquinas e ligar fios, 

sempre brincando sozinho. Era um miúdo que 

gostava mais de estar consigo do que com os 

outros e cuja competição era unicamente consigo 

próprio. Jobs podia ter sido mais um desses 

miúdos que cresceram a ouvir os ídolos musicais 

e cinematográficos da sua geração, mas não. 

Steve Jobs foi um visionário, um perfecionista, 

um extraordinário gestor e líder, que mudou a 

nossa forma de pensar, de agir, de comunicar e 

consumir.

biografia

Steve Jobs

A era digital moderna foi impulsionada e 

moldada pelo “rei da Tecnologia” mais influente 

do nosso tempo, um mestre que revolucionou três 

das indústrias mais comercializadas de sempre: 

cinema, música e informática. 

Steve Jobs e Steve Wozniak lançaram o primeiro 

computador Apple em 1976. No ano seguinte, 

o primeiro computador construído em série, o 

Apple II, com um processador de um megahertz, 

converte-se e torna-se um êxito instantâneo. 

Na esfera pessoal, Jobs casa-se com Laurene 

Powell em 1991. Têm um filho e duas filhas. 

De resto, não se sabe muito da vida pessoal do 

fundador da Apple.

http://www.bertrand.pt/ficha/steve-jobs?id=11876476
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biografia

No fim da década de 90, Jobs moderniza 

a linha de produtos da Apple, 

produzindo os coloridos computadores 

“iMac”. Depois nasce o “iBook” e o “iPod”. 

Em 2003 é aberta oficialmente a loja da 

Apple de música on-line “iTunes”. Nesse 

ano foi diagnosticado com um cancro 

raro, mas Jobs se negou a fazer a cirurgia e fez 

tratamentos alternativos. Apenas em 2004 se 

submeteu a uma cirurgia para retirar o tumor no 

pâncreas. 

A era do “Touch” é inaugurada com o iPhone, em 

2007. Após uns anos de saúde em défice Jobs 

apresenta o ”iPad”, em 2010. O último ano do 

homem que emancipou a era digital, fica marcado 

pela sua ausência em eventos da Apple, mas 

mesmo assim, cinco meses antes de falecer, Jobs 

volta a surpreender ao lançar o serviço gratuito de 

armazenamento on-line “iCloud”. Jobs anuncia a 

sua renúncia como presidente executivo da Apple. 

A 5 de Outubro de 2011 morre o icónico fundador 

da empresa que “só ele poderia ter construído” — 

segundo a nota de imprensa da Apple aquando 

da sua morte —, um ser humano fantástico que 

afirmou em 2005: “A morte é muito provavelmente 

a melhor invenção da vida”.

MIGUEL PESTANA
DESENHADOR

www.silenciosquefalam.blogspot.pt
jopestana2@gmail.com 

Inovação, liderança, carácter e persistência, são 

palavras que podemos associar a Steve Jobs, um 

seguidor do budismo, que teve um percurso de 

vida marcado pelo inconformismo, por conquistas 

e obstáculos, por lançamentos de sucesso e 

discursos apaixonantes. É por isso que o seu 

percurso de vida é um exemplo para muitos e 

respeitado por todos, especialmente pela sua 

legião de fãs.

“Não me interessa vir a ser o homem mais 

rico no cemitério... Ir à noite para a cama 

dizendo a mim próprio que fiz algo de 

maravilhoso... é isso que me interessa.””

www.silenciosquefalam.blogspot.pt
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Coaching Executivo

As atitudes e competências exigidas pelo 

contexto empresarial atual são caraterizadas 

por mudanças constantes e rápidas exigindo 

novos hábitos de trabalho. Por esta razão, muitas 

organizações compreenderam que a grande 

diferença que podem fazer no mercado é através 

das pessoas, desenvolvendo as suas competências, 

sobretudo, ao nível da comunicação, das relações 

interpessoais e da performance. Na sequência destas 

novas exigências empresariais, o mercado oferece 

uma panóplia de ferramentas que promete ajudar a 

melhorar a performance do executivo para maximizar os 

resultados. É neste contexto que, o Coaching Executivo 

ganha expressão e se afirma como uma ferramenta 

claramente sustentável ao nível de resultados 

profissionais e organizacionais. 

O Coaching Executivo é uma ferramenta de 

desenvolvimento profissional, protagonizada por dois 

intervenientes - o coach e o coachee – que procura 

através de diferentes estratégias e instrumentos, 

orientar o coachee (indivíduo ou organização) no alcance 

das suas metas. De acordo com a International Coach 

Federation (ICF), o Coaching “recorre a uma metodologia 

de questionamento e de descoberta pessoal, de forma 

a gerar no cliente um nível superior de consciência e de 

responsabilização. Ao mesmo tempo, proporciona ao 

cliente uma estrutura de apoio e de feedback”. 

Esta ferramenta de desenvolvimento apresenta um 

futuro promissor na medida em que, identifica, analisa 

e responde às necessidades e aos objetivos pessoais, 

profissionais e organizacionais optimizando os 

resultados. 

Experimente!

Aceda a outras ferramentas 
para progredir clicando aqui

glossário
Ferramentas

para Progredir

ROMINA BOTTA
MSc. MANAGEMENT - SPECIALIST 

IN EXECUTIVE COACHING
romina.botta@gmail.com

Skype: romina.botta

http://www.revistaprogredir.com/glossaacuterio.html
romina.botta@gmail.com
romina.botta@gmail.com
romina.botta@gmail.com
romina.botta@gmail.com
romina.botta@gmail.com
mailto:romina.botta%40gmail.com?subject=


http://www.akademiadoser.com/


http://www.akademiadoser.com/
http://www.revistaprogredir.com/ideias-e-harmonia.html



