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Caro Paulo Lopes Lourenço, Consul Geral de Portugal em São Paulo 

 

Estimado Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto 

 

Caros empresários e empreendedores aqui presentes,  

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

 

 

Começo por expressar a minha gratidão pela hospitalidade desarmante com 

que fui recebido em São Paulo. Poder estar aqui em representação do 

Governo da República portuguesa, a visitar uma terra que significa tanto, 

histórica e culturalmente, para o nosso país, é para mim uma grande 

emoção e honra. 

 

Tem um significado especial sobretudo pelo dia que hoje celebramos, o 10 

de Junho, dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, é 

uma enorme alegria estar tão longe de casa e mesmo assim poder falar na 

língua de Camões. 

  

Os caminhos de Portugal e Brasil têm estado interligados há 5 séculos e 

devemos todos orgulhar-nos da relação que construímos. 

 

A amizade entre os nossos povos é apontada como um exemplo à escala 

mundial de como criar consensos e pontes entre duas culturas.  

 

Para Portugal, a relação com o Brasil é uma prioridade estratégica mais 

importante do que nunca.  

 

É, sem dúvida, uma amizade para a vida.  

------ 
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Porque o tema deste encontro da Experimenta Portugal é o 

empreendedorismo, hoje gostaria de vos falar um pouco sobre o que está a 

acontecer em Portugal nessa área. 

 

Quando há seis meses o Primeiro-Ministro António Costa apresentou na 

Assembleia o Programa do Governo, propôs um triplo desígnio que tem 

orientado toda a nossa atuação, desde então: mais crescimento, melhor 

emprego, maior igualdade.  

 

Nos últimos meses, esta visão saiu reforçada no Orçamento de Estado para 

2016, que de forma responsável cumpre com os compromissos 

internacionais assumidos, mas também no Programa Nacional de Reformas 

que desenhamos até 2020, que apresenta medidas destinadas a resolver os 

problemas que têm travado o desenvolvimento do país.  

  

Os obstáculos ao crescimento para os quais a Comissão Europeia tem vindo 

a alertar Portugal são temas como as qualificações, a inovação, a 

transferência de conhecimento, o endividamento das empresas, o 

desemprego de longa duração, a emigração, o acentuar das desigualdades e 

da pobreza e ou a modernização do estado. 

 

A resolução destes problemas estruturais requer estabilidade nas políticas, 

nas estratégias e nos objectivos e o Empreendedorismo assume um papel 

central nessas políticas. 

 

Quando 50% dos novos empregos são criados por empresas com menos de 

5 anos, então as novas empresas passam a ser uma das nossas prioridades.  

 

Em Portugal, só no mês passado nasceram 3,5 novas empresas, por cada 

uma que morreu. 
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Os jovens portugueses estão entre os cidadãos da União Europeia que mais 

iniciativa revelam, seja arriscando na criação dos seus projetos, seja 

procurando oportunidades noutros mercados.  

 

Estes resultados são consequência dos investimentos em infraestruturas 

tecnológicas, em ciência e na qualificação de pessoas que foram realizados 

na última década em Portugal.  

 

São também fruto do volume de investimento alavancado pelo Governo 

que, até ao final de Maio, só para iniciativas de apoio ao 

empreendedorismo, tinha recebido candidaturas de projetos que 

representam 500 milhões de euros de investimento privado e público. Ao 

todo, estão previstos 200 milhões no plano de incentivos Portugal 2020 

para apoiar estas iniciativas.  

 

Estas empresas são importantes, em primeiro lugar, pelo impacto que têm 

na criação de emprego.  

 

Em segundo lugar, estas empresas são fundamentais por serem criadas por 

uma nova geração de empreendedores. É a geração mais qualificada que 

alguma vez tivemos em Portugal, que tem como valores adquiridos a 

procura incessante de inovação, a aposta na valorização dos seus 

colaboradores, na criatividade e no design, a responsabilidade social e 

ambiental mas, sobretudo, uma maior visão e ambição globais. Destas 

empresas, 10% começam a exportar logo no seu primeiro ano.  

 

Refira-se ainda o rejuvenescimento que, não só as startups mas também as 

dezenas de incubadoras que têm surgido por todo país nos últimos 3 anos 

têm representado para os centros urbanos, atraindo centenas de jovens 

portugueses e estrangeiros que escolhem esses centros para trabalhar e 

viver, fomentando a requalificação de património e a revitalização do 

comércio.  
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Mas quando falamos do ecossistema de empreendedorismo português, já 

não falamos apenas de startups.  

 

O estudo que a Comissão Europeia e a Microsoft publicaram em Novembro 

de 2015 mostra que Portugal foi responsável por 40 scale-ups, ou seja, 

empresas que angariaram mais de um milhão de dólares de investimento, e 

que 9 destas foram já adquiridas por grandes empresas multinacionais.  

 

O interesse de gigantes como a Google e a Tripadvisor pelo que está a 

acontecer no mercado português é apenas um indicador da relevância que 

as nossas startups começam a assumir e de que Portugal pode e deve 

ambicionar ter um papel de liderança no mapa global do empreendedorismo 

tecnológico. 

 

--- 

 

O desafio para Portugal, em matéria de empreendedorismo, passa agora por 

aumentar as taxas de sobrevivência e acelerar os processos de 

internacionalização das nossas empresas, conforme a agência de rating 

Moody’s alertou em Maio, num relatório onde refere a baixa taxa de 

sobrevivência das PME portuguesas. 

 

É para fazer face a este desafio que o Governo apresentou, no início desta 

semana, na cidade do Porto, uma estratégia nacional para o 

empreendedorismo, chamada Startup Portugal.  

 

Ao todo, são cerca de 20 medidas que permitem apoiar as startups desde a 

fase da ideia até ao seu processo de internacionalização, mas também 

apoiar os investidores, as incubadoras, as aceleradoras e todo o 

ecossistema. 
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Portugal é hoje um país virado para o empreendedorismo com uma 

estratégia nacional mais clara e firme do que nunca. 

 

Podem ler mais sobre estas medidas em www.startupportugal.com, mas 

hoje gostaria aqui de destacar apenas 5 que estão entre as que mais vos 

poderão interessar: 

 

1)  Programa Semente 

 

Este programa incluirá um conjunto de benefícios fiscais para quem 

investe em startups e abrangerá quer a possibilidade dos privados fazer 

uma dedução ao imposto a pagar, quer incentivo fiscais na tributação 

de mais-valias obtidas com o investimento em startups. Com este 

Programa, Portugal fica com o sistema fiscal mais competitivo da 

Europa para quem está a criar novos negócios. 

 

 

2) A rede nacional de incubadoras  

 

Que permitirá uma muito maior articulação entre mentores, advisors, 

advogados ou técnicos oficiais de contas, permitindo fazer chegar às 

startups pacotes de apoio profissional que as capacitem numa fase 

crítica. A mesma rede terá a responsabilidade de certificar as 

incubadoras, por forma a elevar os standards por todo o país 

 

 

3) Vale de Incubação  

 

Destinado a financiar as incubadoras com base num sistema de mérito, 

prevê que sejam as startups a escolher qual a incubadora onde 

pretendem ver o seu projecto incubado, promovendo maior 

competitividade por parte das incubadoras ao nível dos serviços e da 

http://www.startupportugal.com/
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sua atividade de apoio às empresas. Servirá sobretudo para os 

empreendedores pagarem a sua estadia nas incubadoras e contratarem 

serviços que os ajudem nos primeiros passos da criação de um negócio 

 

4) Start Up Voucher 

 

Destina-se a jovens com menos de 30 anos que queiram criar uma 

empresa, permitindo-lhes ter uma ajuda mensal, durante um ano, para 

que se possam focar no seu projeto.  

 

 

5) Por ultimo e o mais importante, lançamos duas linhas de co-

investimento – uma para capital de risco até 100 milhões de euros e 

outra para business angels até 26 milhões de euros.  

 

Estas linhas são inovadoras em termos nacionais e algumas até em termos 

europeus e estão focadas em permitir novas formas de financiamento mais 

inteligentes e capazes de trazer mais valor para além do capital investido.  

 

Elas têm um objetivo claro de permitir ao Estado coinvestir com os 

melhores investidores nacionais e internacionais, que vão trazer, mais do 

que capitais, a sua experiência e know how em indústrias e setores 

específicos, nas áreas de gestão, comercial ou de desenvolvimento de 

produto.  

 

No domínio da atração de investimento estrangeiro, todo o investimento é 

bem-vindo e importante, mas com estes novos instrumentos estamos a 

valorizar o investimento que traga know how e mais ambição e inovação às 

empresas. 

 

Estas linhas de co-investimento que referi estão abertas neste momento. 

Podem candidatar-se investidores nacionais e internacionais.   
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E isto é apenas o começo. Até Novembro, altura em que decorre o Web 

Summit, vão ser lançadas novas linhas de co-investimento e vamos assistir  

à abertura de algumas das melhores incubadoras da Europa que estão a vir 

de Berlim e Londres para Lisboa, entre muitas outras novidades que vão 

afetar positivamente as startups que queiram estar em Portugal.  

 

---- 

 

Pela primeira vez há uma estratégia nacional para o empreendedorismo em 

Portugal.  

 

Pela primeira vez, sabemos que somos um Startup Country e que temos 

empreendedores e empresas capazes de competir com o melhor que se faz 

no mundo. Estamos a adaptar os nossos regulamentos fiscais, os nossos 

sistemas de vistos para atrair talento e investidores, e os nossos 

mecanismos de regulação do mercado de capital para que em Portugal 

tenhamos também os melhores investidores do mundo.  

 

Com o teor da estratégia que vos referi, queremos deixar muito claro aos 

empreendedores e investidores, portugueses e brasileiros, que contamos 

convosco.  

 

Cada um de vocês poderá ter, nesta estratégia portuguesa para o 

empreendedorismo, um papel fundamental. 

 

E por isso, não quero terminar sem deixar aqui um convite para que 

venham a Lisboa, em Novembro, ao Web Summit, fazer parte do maior 

evento internacional de empreendedorismo tecnológico.  

 

É este o convite que vos deixo. 

Obrigado 


