


MESA DE ABERTURA

09h30  Ministro da Economia e Emprego (a confirmar)

            Presidente do IPBeja
            Presidente da Câmara Municipal de Beja
            Presidente do NERBE-AEBAL

ABERTURA OFICIAL DO FÓRUM



10h30  CONFERÊNCIA PRINCIPAL

              A Crise económica atual e o papel das dinâmicas territoriais de
              empreendedorismo e de inovação

António Mendonça�
Professor Catedrático do Instituto Superior de Economia, Ex-Ministro das Obras 
Públicas, Transportes e Comunicações do XVIII Governo.
�
Doutor em Economia pela Universidade Técnica de Lisboa/ Instituto Superior de 
Economia e Gestão (ISEG) é actualmente Professor Catedrático  do Instituto 
Superior de Economia e Gestão e Presidente do CEDIN - Centro de Estudos de 
Economia Europeia e Internacional do ISEG  (CENDIN). Coordenador Científico do 
Mestrado em Economia e Estudos Europeus e Coordenador Científico do Curso de 
Pós-graduação em Estudos Europeus. Membro do Le Studium, Centro Internacional 
de Investigação e de Acolhimento de Investigadores, associado ao C.N.R.S. de 
França e à Universidade de Orléans.  




10h30  CONFERÊNCIA PRINCIPAL

              A Crise económica atual e o papel das dinâmicas territoriais de
              empreendedorismo e de inovação

Renato do Carmo (Comentador)�
Investigador do CIES-IUL, Coordenador do Observatório das Desigualdades.
 
Renato Miguel do Carmo é doutorado em Sociologia. Actualmente é investigador 
auxiliar do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-IUL). Autor de 
diversos livros e artigos (publicados em revistas nacionais e internacionais), 
versando principalmente as temáticas das desigualdades sociais e territoriais, 
globalização, mobilidade espacial e capital social. Recentemente organizou o livro 
Entre as Cidades e a Serra: Mobilidades, Capital Social e Associativismo no Interior 
Algarvio (Editora Mundos Sociais, 2011) e com Charlotta Hedberg, Translocal 
Ruralism: Mobility and Connectivity in European Rural Spaces (Spinger, 2011).�




11h30  PAINEL 1

              Capacitação Empresarial: Da Ideia ao Investimento

Pedro Rocha Vieira�
Presidente e co-fundador da Beta-i, Associação para a Promoção da Inovação e 
Empreendedorismo. Promotor do Evento: Silicon Valley Comes to Lisbon.
�
Licenciado em Gestão, ao fim de 3 anos a trabalhar no sector financeiro, partiu para 
uma viagem de 9 meses pela América do Sul. De regresso�em Portugal, foi trabalhar 
como gestor do projecto CHAPITÔ_RIO para o Chapitô. Foi co-fundador do 
Programa Inovação Social,� na TESE, um hub de inovação social que co-dirigiu 
durante quase 3 anos.  No final de 2009, e depois de uma pós-graduação em 
“Prospectiva e Inovação”, decidiu focar a sua actividade na área da inovação e 
empreendedorismo�(social), tendo trabalhado como consultor externo na Quotidian 
e�na Stone Soup Consulting. 

No início de 2010 assumiu a coordenação da� Design Response, na 
ExperimentaDesign, e co-fundou a Associação Beta-i,�da qual é Presidente.
�




11h30  PAINEL 1

              Capacitação Empresarial: Da Ideia ao Investimento

José Serra�
Chief Executive Officer (CEO) da Olisipo
�
Fundada em 1994, a Olisipo triplicou a sua dimensão desde 2007, contando 
actualmente com mais de 320 colaboradores. Foi por isso a única empresa 
portuguesa de tecnologias de informação a ser distinguida no Top das "500 
Growth Companies in Europe", colocada na 63ª posição do último Ranking das 
500 empresas europeias que mais cresceram e mais contribuíram para a criação de 
emprego nos 27 países europeus.�

Desde há dois anos tem vindo a fazer uma forte aposta na inovação e no 
empreendorismo no âmbito do ADN Olisipo, o que levou ao lançamento de cerca 
de uma dezena de novas empresas e a uma audaciosa estratégia de 
internacionalização. Neste momento, a Olisipo está empenhada no lançamento do 
True-Kare, um serviço inovador de apoio a pessoas com mais de 65 anos que 
vai ser vendido em 29 países da Europa.�




11h30  PAINEL 1

              Capacitação Empresarial: Da Ideia ao Investimento

Carlos Cerqueira�
Director de Inovação do Instituto Pedro Nunes
�
Coordena no IPN o apoio à criação de spin-offs, processos de propriedade industrial e 
comercialização de tecnologias, bem a gestão de projectos de I&DT nacionais e 
comunitários. Nos últimos anos, foi responsável pela coordenação de mais de dez 
projectos de transferência de tecnologia e apoio ao empreendedorismo de base 
tecnológica, com destaque para projectos na área da saúde, como a rede DHMS 
(www.dhms.inp.pt) ou a rede GAPI 2.0, na área da inovação (http://gapi2-0.ning.com/). 

Possui um Mestrado em Economia Europeia, com especialização em 
Desenvolvimento Territorial e Inovação e Licenciatura em Gestão, pela Faculdade de 
Economia da Universidade de Coimbra. É actualmente Board member na TII - 
Technology Transfer and Innovation Network e Professor Convidado na Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

Criado em 1991 por iniciativa da Universidade de Coimbra, o Instituto Pedro Nunes 
(IPN) - Associação para a Inovação e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia - é 
uma instituição de direito privado, de utilidade pública, sem fins lucrativos. 
A IPN Incubadora alcançou em 2010 o 1º lugar no concurso mundial "Best 
Science Based Incubator”.



11h30  PAINEL 1

              Capacitação Empresarial: Da Ideia ao Investimento

Alfredo Casimiro�
Presidente do Conselho de Administração do Grupo Urbanos Foi eleito 
Personalidade do Ano nos Prémios RH 2010.�
�
Depois de formado na Casa Pia, onde se graduou como Técnico de Electrónica 
Digital, iniciou a sua actividade profissional como “Customer Engineer” na Control 
Data Portugal (1984-1992). Em 1991, funda a Urbanos para explorar uma 
oportunidade no sector da Logística e Transporte Especializado em tecnologias de 
informação. Ao longo dos últimos 20 anos fez a Urbanos crescer de modo 
assinalável, 
Com formação complementar de Gestão na AESE, para além da Presidência do 
Grupo Urbanos é ainda Administrador da Sociedade de Capital de Risco Capital 
Criativo, membro do Conselho Consultivo do BIG, Presidente do Conselho Fiscal da 
Nova Futuro e membro da Direcção da Associação dos Accionistas Minoritário da 
PT. Presidente do Conselho Fiscal do Casa Pia Atlético Clube. 
O Grupo Urbanos conta hoje é com 456 colaboradores, extensa cobertura 
doméstica e 3 principais áreas de actuação: Soluções [incluindo Gestão 
Documental, Arte, Mudanças e Armazenagem), Logística [Tecnologia e Serviços] e 
Expresso. A empresa foi  considerada pela Revista Exame/Heidrick & Struggles 
a melhor PME para trabalhar em Portugal, em 2010.�




11h30  PAINEL 1

              Capacitação Empresarial: Da Ideia ao Investimento

António Quina�
Presidente de “A vida é bela”
�
António Quina�é um vendedor de sonhos. O fundador da empresa "A Vida É Bela" 
não tem secretária e recusa-se a usar gravata, mas só este ano espera facturar 47 
milhões de euros com os negócios em Portugal, Espanha e Brasil. Um sucesso em 
catadupa. A empresa foi pioneira no desenvolvimento de experiências na área do 
turismo e do lazer. 

A Vida é Bela tem vindo a criar e recriar, permanentemente, uma oferta 
cuidadosamente seleccionada com o melhor de Portugal, com o melhor do Mundo... 
Para gozar. Para oferecer. Para surpreender. �




11h30  PAINEL 1

              Capacitação Empresarial: Da Ideia ao Investimento

Filipa Calado (moderadora)�
Jornalista TVI



14h30  PAINEL 2

              Capacitação Empresarial: Investimento e Sustentabilidade
              Socioeconómica

Eduardo Lucas
Administrador da Amieira Marina
�
Licenciado em Engenharia Zootécnica, tendo obtido o Mestrado em Produção 
Animal pelo Centro Internacional de Altos Estudos Agronómicos Mediterrâneo no 
Instituto Agronómico Mediterrâneo de Zaragoza, apresentou Provas Públicas 
Complementares do grau de Doutoramento na Universidade de Évora. É actualmente 
Sócio e Gerente da Empresa Nautialqueva Serviços Náuticos Lda, Administrador 
Executivo da Empresa de Capitais Mistos Gescruzeiros – Sociedade para o 
Aproveitamento da Actividade Marítimo-Turística no Grande Lago Alqueva, S.A..�
�
Primeiro projecto náutico ao nível do plano de água do Grande Lago Alqueva e 
que integra todos os serviços náuticos desde aluguer, manutenção e 
parqueamento de embarcações, serviços de restauração com bar esplanada e 
restaurante panorâmico.�




14h30  PAINEL 2

              Capacitação Empresarial: Investimento e Sustentabilidade
              Socioeconómica

Lígia Várzea
Responsável pelas Relações Públicas da Somincor, S.A.
�
A Somincor – Sociedade Mineira de Neves Corvo, S.A. é proprietária da mina de 
cobre Neves Corvo, situada no Sul de Portugal. A maior mina de cobre da 
Comunidade Europeia começou a operar em 1988 e produz, anualmente, cerca de 
340 mil toneladas de concentrado de cobre e 2 mil toneladas de concentrado de 
estanho, empregando mais de 800 pessoas.�




14h30  PAINEL 2

              Capacitação Empresarial: Investimento e Sustentabilidade
              Socioeconómica

Apolónia Rodrigues
Presidente da Genuineland
�
Trata-se de uma designação resultante da fusão de genuine e land, duas palavras 
que remetem para a mensagem subjacente à marca: uma promessa de 
autenticidade e uma forte ligação à terra. Sendo a ruralidade uma realidade não só 
portuguesa mas também de outras regiões europeias (além do Alentejo, Lapónia, 
Arad e Lomza, procura-se com este projecto de desenvolvimento turístico 
rentabilizar o meio rural apostando no turismo de qualidade, tornando mais eficiente 
a promoção turística do produto em rede. "Identifica-nos como autênticos, genuínos 
e ligados ao imaginário. Apresenta mais o produto em si e não tanto como é 
formado", explicou ao Diário de Notícias Apolónia Rodrigues, coordenadora do 
projecto lançado pela empresa Turismo de Aldeia.
�
"Foi um processo difícil. Era necessário que transmitisse a nossa visão genuína e ao 
mesmo tempo a ideia de uma Europa por descobrir”, acrescentou a coordenadora. 
Por isso, a nova marca assenta na oferta de um turismo de descoberta, na 
procura do mito das aldeias que souberam preservar a sua identidade.



14h30  PAINEL 2

              Capacitação Empresarial: Investimento e Sustentabilidade
              Socioeconómica

Sofia Rosendo
Diretora de Produção da Sudoberry, S.A.
�
Sofia Rosendo e Garry Mercer salvaram o negócio da Well-Pict em Portugal, após a 
falência da casa-mãe inglesa. Os dois sócios da Sudoberry admitem «olhar com 
mais atenção para outras oportunidades de negócio». «É um projecto no qual 
acreditamos e que tem vindo a ter sucesso por mérito próprio e não quisemos 
deixar cair a empresa», explica Sofia Rosendo, sócia da recém-criada Sudoberry. 
Sofia Rosendo e Garry Mercer compraram as quotas da falida Well-Pict European e 
do seu proprietário, Martin Seymour, e constituíram a Sudoberry.

A Sudoberry é neste momento o maior produtor e exportador individual 
nacional de Morangos. Tem sede em S. Teotónio.



14h30  PAINEL 2

              Capacitação Empresarial: Investimento e Sustentabilidade
              Socioeconómica

Vítor Silva
Administrador Delegado da LÓGICA, EM
�
A Lógica-E.M. foi constituída em 2008 com o propósito de instalar, desenvolver, 
promover e gerir o Parque Tecnológico de Moura, bem como auxiliar a sua 
actividade. O Laboratório Fotovoltaico, responsabilidade da Lógica – EM, surge 
como um dos projectos âncora do Parque Tecnológico de Moura.
O projecto da Lógica é baseado na instalação de competências na região em 
domínios tecnológicos de ponta, como é o caso da abordagem já concretizada ao 
fotovoltaico, mas que se quer expandir para o solar térmico e para a área de 
concentração. É um laboratório único no País, dinamizado por gente da região, que 
está instalado em Moura e que pretende intervir à escala global do mercado 
fotovoltaico.



14h30  PAINEL 2

              Capacitação Empresarial: Investimento e Sustentabilidade
              Socioeconómica

Raul Tavares
Director do Jornal SemMais



17h00  Síntese Final

Isidro Féria
Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Beja

Luís Taborda (Relator do Painel 1)
Coordenador do Núcleo de Marketing Aviação – Direcção de Estratégia e Marketing 
Aeroportuário. Faz parte da Equipa Responsável pela Estratégia de Marketing do 
Aeroporto de Beja.

João Martins (Relator do Painel 2)
Director do Gabinete de Documentação, Desenvolvimento e Marketing da EDIA S.A.



17h45  Assinatura do Protocolo da Rede de Fomento do
            Empreendedorismo do Baixo Alentejo e do Alentejo Litoral

18h00  Alentejo de Honra e Corte do Presunto




