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Vivência em Moçambique inspirou Hercília Macedo a fazer calçado e roupa com tecido daquele país

3Chegam em situação de desem-
prego, com vontade de mudar o 
rumo às suas vidas ou fervilham de 
ideias que não sabem transformar 
em negócios e encontram, na incu-
badora de Aveiro, instalada há meio 
ano no Parque de Exposições, o 
pouso seguro para germinar os pro-
jetos e empresas. Atualmente estão 
incubados 14 projetos, que corres-
pondem a uma taxa de ocupação 
“praticamente total”, mas há expec-

Aveiro Empreendedores recebem apoio administrativo e formação abrangente no arranque empresarial

Zulay Costa 
locais@jn.pt

Meio ano chegou  
para lotar incubadora

tativas de virem a aumentar o espa-
ço num futuro próximo, explica An-
dré Costa, responsável pela Divisão 
de Desenvolvimento Económico e 
Empreendedorismo da autarquia. 

São projetos como os de Hercília 
Macedo, uma professora de 60 
anos, que não conseguiu reintegra-
ção quando regressou de Moçam-
bique e criou uma empresa de cal-
çado e roupa produzido com capu-
lana (tecido) moçambicana. Já ven-
de em Portugal e encetou contac-
tos para exportar para França. Su-
mariza o sentimento dos empreen-

dedores. “Estava muito só. Na incu-
badora posso contactar com outras 
pessoas, fazer parcerias, agir de for-
ma mais profissional”. Ela e os ou-
tros esperam que funcione como 
“alavanca” que transforme as ideias 
em negócios. 

E ideias há muitas a germinar nas 
salas da incubadora.  Marcelo Silva 
e as irmãs Ana e Paula Gamelas, por 
exemplo, viram ali a oportunidade 
para dar um novo rumo às suas vi-
das (histórias em baixo).  

Daniela Ramos criou a Dicta So-
lution, que desenvolve software 

para relatórios médicos. João San-
tos viu-se desempregado e criou a 
GIDIP – formação especializada em 
CAD. Mariza Pinheiro e Svihana 
Zinchenko são mães e tiveram a 
ideia de fazer baby-sitting ao domi-
cílio, pela dificuldade que sentiam 
em encontrar pessoas de confiança 
que ficassem com as crianças 
quando tinham compromissos. 
Ana Ferreira e Gustavo Barros que-
rem recuperar um antigo estaleiro 
naval nas margens da ria, para dar 
a conhecer as tradições da ria. 

 
Aprendem um pouco de tudo 
Na incubadora, através da qual o 
edil Ribau Esteves quer “incentivar 
a criação e implementação de no-
vas ideias empresariais”, encon-
tram as condições que precisavam. 
Têm um espaço a preço reduzido 
com acesso a serviços administra-
tivos e não só. Frequentam ações de 
formação de marketing, aprendem 
a fazer o plano de negocio, estraté-
gia de comunicação, recebem as-
sessoria jurídica, têm o apoio de 
uma rede de peritos (que incluem 
a Bosch, Nokia, Microsoft e Institu-
to de Telecomunicações), apren-
dem a procurar financiamento e re-
cebem apoio à internacionalização. 
“Proporcionamos um ecossistema 
que permite partilhar experiências 
e criar redes”, explica André. 

Os vencedores de concursos de 
empreendedorismo são ali acolhi-
dos. “Queremos capacitar os em-
preendedores, que têm ideia mas 
não a formação necessária para as 
desenvolver”, acrescenta Carla Se-
medo, uma das responsáveis da in-
cubadora. v
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Testemunhos Negócios que mudaram vidas

3Marcelo Silva, 27 anos, 
deixou o emprego numa 
multinacional em Du-
blin e regressou a Por-
tugal para criar a VR 
360. Dedica-se à criação 
de visitas virtuais de 
360 graus para a hotela-
ria e turismo, mas am-
biciona atingir outras 
empresas e criar con-
teúdos na área da edu-
cação e cultura.

Visitas virtuais 
de 360 graus

3As irmãs Ana e Paula Ga-
melas já estão a confecio-
nar os primeiros doces, 
biscoitos, compotas, 
chutneys e outras iguarias 
da Laço Verde, tudo de 
forma tradicional e com 
ingredientes locais. A em-
presa surgiu devido a uma 
situação de desemprego e 
permitiu expandir o gosto 
que sentiam pela confe-
ção de alimentos.

Salgados e 
doces caseiros

VIANA DO CASTELO A vila de Dar-
que, em Viana do Castelo, ainda 
não tem Executivo da Junta de 
Freguesia: o candidato mais vo-
tado, do PS, que tem maioria re-
lativa, e os membros da Oposição 
da CDU e PSD não chegam a 
acordo. 

Desde as eleições já se realiza-
ram duas assembleias para que o 
novo órgão tome posse, mas as 
posições, irredutíveis, dos dois 
lados parecem encaminhar para 
a realização de novo sufrágio.  

O presidente empossado, Fer-
nando Garcez, defende que os vo-
gais do Executivo devem ser os 
quatro eleitos pelo PS, recusando 
um cenário de coligação com a 
CDU, que elegeu quatro manda-
tos, ou com o PSD que conseguiu 
três. O CDS-PP, com um elemen-
to, não se opõe à posição do pre-
sidente eleito e apela ao consen-
so.  “Se recuarmos a mandatos an-
teriores, vemos que os executivos 
partilhados não funcionaram. 
Querem apenas lugares, não que-
rem trabalho porque nós disse-
mos que pretendemos uma con-
vergência programática”, afirmou 
Fernando Garcez, acusando ainda 
a Oposição de querer obrigá-lo a 
renunciar. 

Augusto Silva, da CDU, lamen-
tou a “falta de abertura ao diálogo 
por parte do presidente eleito para 
reconhecer a vontade dos dar-
quenses, permitindo que os elei-
tos da CDU façam parte do Execu-
tivo”. Do PSD, Helena Marques 
acusa Fernando Garcez de ter “ti-
ques ditatoriais” e acredita que o 
cenário de novas eleições é o mais 
provável. “O ambiente de crise 
que o presidente diz que se criou 
é gerado por ele, porque ele é que 
tem que reunir consensos”, de-
fendeu.  

Devido ao impasse, o Executi-
vo vai passar a funcionar com o 
novo presidente eleito e os vogais 
do mandato anterior para garan-
tir os pagamentos.  
IDALINA CASAL

Impasse  
na Junta  
de Darque 
pode levar a 
novas eleições

Fernando Garcez, presidente eleito


