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Abstract  

 

Over the past decades, the global increased access to information has shed light on previously ignored social 

issues. The lack of effective response from the government and traditional organizations has cleared the stage to 

new ways of finding solutions to tackle these issues. 

 

In this context and over the last few years, a new trend gained additional traction: social entrepreneurship. 

Social entrepreneurship aims to find innovative solutions to social problems, with the additional challenge to make 

those solutions self-sustainable.  

 

This setting has helped to create some organizations such as the Instituto de Empreendedorismo Social – 

Social Business School (IES-SBS). This is the first Portuguese school that has the major goal to support the growth 

of social entrepreneurs and social enterprises. IES-SBS provides several educational and professional programs 

that help entrepreneurs to develop their social business models. One of these programs is the “Programa de 

Acompanhamento”: a program that connects experienced mentors to the new social entrepreneurs in order to 

help them leverage the growth of their social enterprises.  

 

However, having in mind that this is a new topic in the Portuguese context, there is a lack of information 

related to the mentoring process to social entrepreneurs. This is the motivation for this dissertation: there is the 

need to study the mentoring process and assess the best practices that actively contribute to the social 

enterprises’ success.  

 

This document adds value through two key characteristics: (1) it is a complete and structured summary of the 

current state of art and (2) it compiles the different perspectives from the main actors of the social 

entrepreneurship ecosystem, both in Portugal and in the world. Through these interactions, the major challenges 

faced by social entrepreneurs and mentors were identified and discussed. Finally, this study provides a list of 

recommendations that will improve the mentoring process to social entrepreneurs.  

 

 

Keywords: social entrepreneurship, social innovation, best practices of mentoring, IES-SBS 

 

 

 

  



iv 

 

Resumo 

 

Ao longo das últimas décadas, o aumento do acesso à informação possibilitou uma maior e melhor exposição 

e perceção dos problemas sociais. A falta de respostas eficazes por parte do Estado e das organizações tradicionais 

abriu espaço para novas formas de encontrar soluções para atacar estes problemas. É neste contexto que, nos 

últimos anos, uma nova tendência tem vindo a ganhar expressão: o empreendedorismo social.  

 

O empreendedorismo social visa encontrar soluções inovadoras para os problemas sociais, com o desafio 

acrescido de tornar estas mesmas soluções autossustentáveis. No seguimento desta tendência, surgiu o Instituto 

de Empreendedorismo Social – Social Business School (IES-SBS), a primeira escola em Portugal que tem como 

principal objetivo apoiar empreendedores sociais. O IES-SBS disponibiliza diversos programas educacionais e 

profissionais com o intuito de auxiliar o desenvolvimento das ideias de negócio dos empreendedores sociais. Um 

destes programas é o “Programa de Acompanhamento”, que consiste no acompanhamento por parte de 

mentores experientes a empreendedores sociais, com o principal objetivo de os apoiar e alavancar o crescimento 

da sua ideia de negócio.  

 

Todavia, tendo em conta que este tema é recente no panorama nacional, existe um défice de informação 

quanto à prática de mentoria a empreendedores sociais. É neste contexto que surge a presente dissertação. É 

necessário analisar o processo de mentoria a iniciativas de Empreendedorismo Social para perceber quais as 

práticas de acompanhamento que efetivamente contribuem para o sucesso das iniciativas de Empreendedorismo 

Social.  

 

A mais-valia do presente estudo reside no facto de ser: (1) um documento sistematizante da literatura em 

empreendedorismo social e (2) uma compilação das diferentes perspetivas das várias entidades envolvidas neste 

ecossistema, em Portugal e no mundo. Desta forma, foi possível fazer um levantamento dos principais desafios 

enfrentados pelos empreendedores sociais e pelos mentores, e desenhar uma lista de recomendações que irão 

permitir melhorar e tornar mais eficiente o processo de mentoria a empreendedores sociais.  

 

 

 

 

Palavras-chave: empreendedorismo social, inovação social, boas práticas de mentoria, IES-SBS 
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1 Introdução 

 

No ano de 2005 a taxa de pobreza em Portugal era de 17,9%. No ano de 2014 situava-se acima dos 24%1. É 

notável que os problemas sociais se tenham vindo a agravar ao longo dos anos. No entanto, também as 

ferramentas de inovação e a motivação para resolver esses mesmos problemas são cada vez mais visíveis. No ano 

2000 nasceram, em Portugal, cerca de 28000 start-ups. Em 2016, foram criadas mais de 37000. É precisamente 

neste contexto que surge a presente dissertação: “Boas práticas de mentoria a iniciativas de Empreendedorismo 

Social em fase de desenvolvimento”. 

 

É pertinente e, acima de tudo, fundamental que, num momento em que o ecossistema do empreendedorismo 

social está a crescer e a desenvolver-se em Portugal, se faça um estudo acerca de um dos pilares que influencia o 

sucesso das iniciativas de Empreendedorismo Social: o processo de mentoria. Pretende-se que o presente 

documento proporcione uma visão global e integrada sobre este processo e que, direta ou indiretamente, 

contribua para que o empreendedorismo social cresça e seja cada vez mais influente, em Portugal e no resto do 

mundo. 

 

O primeiro capítulo da presente dissertação de mestrado tem o intuito de introduzir o tema do 

empreendedorismo social, apresentar as suas principais particularidades, e ainda realçar a sua importância no 

panorama atual. São também apresentadas a metodologia e os objetivos da dissertação e, por fim, a estrutura do 

documento.   

1.1 Contextualização  

“O empreendedorismo, hoje em dia, é fortemente reconhecido, por académicos e profissionais, como um 

fator fundamental para o desenvolvimento económico em todo o mundo” (Toma et al. 2014). 

 

O conceito de empreendedorismo, embora esteja vigorosamente presente nos dias de hoje, não é um 

conceito recente. Retrocedendo ao século XV, é facilmente observável que os navegadores portugueses, e todos 

aqueles que facilitavam os seus empreendimentos, já demonstravam atitudes empreendedoras na época dos 

Descobrimentos. Ambicionavam colocar a cidade de Lisboa como o centro do comércio Europeu, desenvolveram 

técnicas de navegação inovadoras e lançaram-se aos mares na procura de outros países. Esta missão, que foi 

executada tendo por base três pilares fundamentais – visão, competência e coragem – culminou com a descoberta 

de inúmeros países, o que levou a uma época de sucesso para os portugueses que, definitivamente, contribuiu 

para a globalização da Humanidade.  

  

Não obstante, é indiscutível afirmar que, nos últimos anos, existe uma maior motivação para o 

empreendedorismo; o ecossistema empreendedor em Portugal tem tomado proporções cada vez maiores (Daniel 

                                                 
1 Dados retirados do Relatório Económico da OCDE Portugal – Fevereiro de 2017. A linha de pobreza é fixa nos 
60% do rendimento disponível médio em 2009 e corrigida pela inflação e pela dimensão das famílias. 
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et al. 2015). O número de start-ups portuguesas de sucesso e a forma como Lisboa acolheu o evento WebSummit 

são a prova disso mesmo.  

 

Esta motivação para o empreendedoríssimo tradicional – cujo objetivo é explorar um determinado mercado, 

de uma forma inovadora, com vista a criar valor para os acionistas – juntamente com a maior consciencialização 

dos problemas sociais, espoletou a motivação e o crescimento das iniciativas de Empreendedorismo Social. Além 

disso, o facto de o Estado e das organizações tradicionais não terem capacidade para reagir com a rapidez 

necessária a todos os problemas da sociedade reforça ainda mais a importância deste tipo de empreendedorismo. 

Nos dias de hoje, em Portugal, existem mais de 55.000 iniciativas de Empreendedorismo Social que representam 

2,8% do Valor Acrescentado Bruto e 5,5% do emprego remunerado a nível nacional (Serra et al. 2015). 

 

Não obstante, este novo tipo de empreendedorismo nem sempre é claro e compreendido. As iniciativas de 

Empreendedorismo Social não são iniciativas de caridade ou iniciativas de Responsabilidade Social Corporativa 

por parte das empresas, embora possam facilmente ser confundidas com tais. Tratam-se de empresas que têm o 

objetivo de criar projetos financeiramente sustentáveis cujo principal objetivo é promover o bem-estar social 

(Figura 1).  

 

No entanto, verifica-se que, genericamente, os empreendedores sociais têm um mindset pouco dirigido para 

a estruturação do seu negócio, comprometendo a sustentabilidade da empresa. O seu foco é maioritariamente 

direcionado para o desenvolvimento da solução inovadora que pretende resolver o problema social identificado, 

e algumas tarefas importantes do negócio são negligenciadas (Hockerts 2006). 

 

Tendo em conta a missão do empreendedorismo social – criar empresas com impacto social e 

financeiramente sustentáveis – surge a necessidade de colmatar o problema apresentado anteriormente de modo 

a que a sustentabilidade das iniciativas de Empreendedorismo Social não seja ameaçada. O processo de mentoria 

surge precisamente para ajudar os empreendedores sociais a atingirem a sua missão e os objetivos da empresa.  

 

O processo de mentoria a iniciativas de Empreendedorismo Social envolve duas entidades: o mentor e os 

mentorandos. O mentor, mais experiente, acompanha os mentorandos, menos experientes, no sentido de 

Figura 1 - Enquadramento das iniciativas de Empreendedorismo Social 
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promover o crescimento sustentável da sua empresa (Dorsey & Baker 2004). Este processo pode ser complexo, 

porque é evidente que diferentes empresas apresentam diferentes necessidades, o que consequentemente faz 

com que necessitem de diferentes abordagens de acompanhamento. Deste modo, é possível concluir que o 

processo de mentoria deve ser adaptado a cada empresa tendo em conta o contexto em que a mesma se 

encontra.   

 

O Instituto de Empreendedorismo Social – Social Business School (IES-SBS) foi a primeira escola em Portugal 

que surgiu com o intuito de formar, capacitar e acompanhar empreendedores sociais nas várias fases de ciclo de 

vida da sua empresa. Através do processo de acompanhamento, auxilia na criação de negócios sustentáveis com 

base na inovação e no empreendedorismo social. Direciona a sua formação a empreendedores sociais cujos 

negócios se encontram em diferentes contextos e adota diferentes abordagens de mentoria consoante as 

necessidades específicas de cada iniciativa.  

 

Relativamente ao processo de mentoria do IES-SBS, surgem várias questões quanto à sua qualidade e à sua 

eficiência. Uma vez que Portugal é um país onde “empreendedorismo social” é ainda um termo quase 

desconhecido, existe a necessidade de estudar quais as melhores práticas de mentoria que devem ser aplicadas 

de modo a promover o sucesso de iniciativas de Empreendedorismo Social em fase de desenvolvimento no cenário 

português. 

  

É precisamente neste contexto que surge a presente dissertação. Pretende-se obter conclusões qualitativas 

sobre (1) quais as melhores práticas de mentoria que levam ao sucesso dos empreendedores sociais, (2) quais as 

necessidades reais das diferentes empresas de empreendedorismo social e (3) quais os requisitos que os 

investidores valorizam para financiarem uma iniciativa de Empreendedorismo Social. 

1.2 Objetivo 

Como referido anteriormente, é de notar a escassez de trabalhos realizados na área das iniciativas de 

Empreendedorismo Social, principalmente em Portugal. Assim, este documento tem o objetivo de estudar as 

melhores abordagens de mentoria que levam ao sucesso das iniciativas de Empreendedorismo Social e contribuir 

para que em Portugal, e mais concretamente no IES-SBS, o processo de mentoria seja cada vez mais correto, mais 

completo e mais eficiente. 

 

No fim da dissertação deverá ser possível consultar um conjunto de conselhos que permitirão melhorar as 

práticas de mentoria, conselhos estes que apenas foram possível construir após se ter identificado a visão das 

várias entidades envolvidas neste processo. Além disso, a presença no congresso Impact Economy2 foi também 

uma mais-valia para o presente estudo, uma vez que o tema da mentoria foi várias vezes realçado e foi possível 

ter um contacto mais direto com todos os intervenientes no ecossistema do empreendedorismo social.  

                                                 
2 Congresso Impact Economy: Breaking barriers through Social Entrepreneurship, organizado pelo IES-SBS, nos dias 
22 e 23 de Junho de 2017, em Cascais, no qual a autora da presente dissertação tomou parte. 
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Este estudo é motivado pela necessidade de consciencialização para os problemas sociais e pela necessidade 

de capacitação de empreendedores sociais que pretendem encontrar soluções inovadores e, acima de tudo, 

sustentáveis para esses mesmos problemas.  

1.3 Metodologia da dissertação 

A presente secção tem o intuito de apresentar, de uma forma resumida, a metodologia utilizada ao longo da 

dissertação. É de notar que o presente documento foi precedido por um outro documento – projeto de tese – que 

foi a base para o desenvolvimento da dissertação de mestrado.  

 

Na Tabela 1 é possível visualizar quais as etapas percorridas ao longo de estudo, que permitiram retirar 

conclusões qualitativas quanto ao processo de mentoria e ainda fornecer alguns conselhos para que este se torne 

mais correto e eficiente.  

 

O projeto de tese teve como principal objetivo contextualizar o setor das iniciativas de Empreendedorismo 

Social, enquadrar o papel da mentoria nesse mesmo contexto e apresentar o estudo de caso de Portugal, em 

particular o caso do IES-SBS. Este primeiro documento incluiu um estudo da literatura existente sobre esta 

temática. Após se terem efetuado as alterações recomendadas ao projeto de tese, procedeu-se ao processo de 

recolha dos dados necessários para a execução do estudo. Posteriormente, os dados foram tratados e analisados 

de modo a realizar uma discussão fundamentada sobre a temática da mentoria. Por fim, foram desenvolvidos 

conselhos que permitiram completar o processo de mentoria e, além disso, torná-lo mais eficiente.  

 

Tabela 1 - Metodologia da dissertação de mestrado 

Projeto de Tese 1. Contextualizar o setor das iniciativas de Empreendedorismo social em Portugal e 

motivar para a importância da mentoria  

2. Apresentar o IES-SBS e descrição do seu programa de mentoria 

3. Estudar a literatura 

Dissertação 4. Recolher os dados e tratá-los 

5. Analisar os dados e realizar uma discussão dos mesmos 

6. Concluir  

 

1.4 Organização da dissertação 

A presente dissertação encontra-se dividida em seis capítulos que serão expostos de seguida. 

 

Este primeiro capítulo efetuou uma breve apresentação e contextualização do termo “empreendedorismo 

social”, assim como dos objetivos da presente dissertação.  
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O segundo capítulo apresenta uma contextualização do IES-SBS e dos seus objetivos, que serviram de 

impulsionadores para o tema em estudo. 

 

O terceiro capítulo descreve o estado da arte relativo ao tema do setor das iniciativas de Empreendedorismo 

Social, focando as suas particularidades e as suas maiores necessidades.  

 

O quarto capítulo incide sobre a metodologia utilizada no presente estudo, apresentando o tipo de 

metodologia selecionado, quais as técnicas de recolha de dados usados e ainda qual o método de análise utilizado.  

 

O quinto capítulo apresenta os conteúdos mais relevantes da pesquisa realizada e, ainda, uma discussão 

pormenorizada dos mesmos.  

 

O sexto e último capítulo da presente dissertação aparece simultaneamente como uma conclusão dos 

capítulos anteriormente referidos, e como introdução para desenvolvimentos futuros.  
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2 Estudo de caso 

 
O segundo capítulo apresenta, resumidamente, o Instituto de Empreendedorismo Social – Social Business 

School (IES-SBS), o seu percurso, e os seus programas de formação. É também feita uma descrição dos desafios 

futuros do Instituto, que serviram de impulsionadores para o presente trabalho. Toda a informação apresentada 

neste capítulo foi recolhida através de entrevistas com colaboradores do IES-SBS e ainda de relatórios, 

documentos e apresentações disponibilizadas pelos mesmos. 

2.1 IES-SBS 

O número de pessoas que, atualmente, demonstra preocupação com os problemas sociais e os aborda de 

uma maneira inovadora é cada vez maior. Hoje em dia, os empreendedores criam negócios que, além de 

produzirem impacto na sociedade, são também negócios financeiramente sustentáveis. Foi precisamente para 

estimular este ecossistema que, em 2008, nasceu o IES-SBS, uma escola que tem a missão de “Inspirar e Capacitar 

para um mundo melhor, através do empreendedorismo social”. A sua visão é “Ser um centro de referência do 

empreendedorismo social para o mundo lusófono, promovendo a inovação, o conhecimento, a aprendizagem e o 

impacto social”. 

 

Esta organização foi criada em parceria com a Câmara Municipal de Cascais e o INSEAD – Institut Européen 

d’Administration des Affaires, escola de referência internacional na área da Gestão.  

 

Três anos mais tarde, em 2010, a organização criou o programa IES powered by INSEAD. Este programa 

destina-se a empreendedores sociais, independentemente do momento de ciclo de vida em que as suas iniciativas 

se encontrem. O objetivo final deste programa é criar condições para lançar ou escalar iniciativas de 

Empreendedorismo Social, de um modo autossustentável. 

 

O IES powered by INSEAD é constituído por três tipos de formação, tendo em conta a fase em que a empresa 

se encontra: (1) O Boot Camp em empreendedorismo social é destinado a empresas em estado embrionário, tem 

a duração de 48 horas e foca-se essencialmente no problema a resolver e como o resolver; (2) A formação Scaling 

for Impact tem também a duração de 48 horas mas é destinada a empresas já existentes que querem crescer e 

aumentar o seu impacto; (3) Por último, o ISEP Portugal, com a duração de uma semana, foca-se na expansão e 

disseminação da solução, uma vez que é destinado a empresas que já se encontrem na fase de crescimento.  

 

Além das três formações mencionadas anteriormente, o programa IES powered by INSEAD disponibiliza ainda 

um processo de mentoria aos alumni do IES-SBS para que estes, com o devido acompanhamento, sejam capazes 

de dar continuidade à sua empresa e consigam acelerar a evolução da mesma. 

 

No entanto, no ano de 2017 o IES-SBS concluiu que o programa de acompanhamento que fornecia aos alumni 

tinha de sofrer algumas alterações. A organização concluiu que este não estava a ser realizado de uma forma 
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eficiente e estruturada. O programa era altamente customizado: era desenvolvida uma avaliação individual a cada 

iniciativa e elaborado um plano de desenvolvimento diferente para cada uma das iniciativas.  

 

Além disso, o facto de a escola ter perspetivas de crescimento e expansão nacional e internacional, fez com 

que surgisse a necessidade de standardizar e otimizar o processo de acompanhamento. Na próxima subsecção, 

apresenta-se brevemente o plano de expansão do IES-SBS com o intuito de dar um contexto detalhado desta 

organização ao leitor. 

2.1.1 Processo de expansão do IES-SBS 

O processo de expansão do IES-SBS passa por desenvolver um novo conceito de comunidades: as Tribos IES-

SBS. Estas comunidades assentam no pressuposto de que os alunos são capazes de aprender e crescer em 

conjunto, beneficiando da partilha com os seus pares. As Tribos IES-SBS têm o objetivo de promover a consciência 

social, recrutar indivíduos capazes e motivados e, posteriormente, capacitá-los na área das iniciativas de 

Empreendedorismo Social. Cada Tribo deve ser capaz de organizar os seus próprios eventos de formação, sabendo 

que, numa fase inicial, conta com todo o apoio necessário por parte do IES-SBS. A filosofia destas novas 

comunidades é a partilha de conhecimentos entre pessoas que têm a mesma vontade de contribuir para uma 

sociedade mais equilibrada e justa.  

 

Esta expansão traduz-se num aumento do número de alunos do IES-SBS e, consequentemente, um maior 

número de alumni interessados em aceder ao programa de acompanhamento oferecido pela escola. Deste modo, 

e tendo em conta a necessidade de standardização do processo de acompanhamento anteriormente referido, o 

IES-SBS está no presente momento a lançar um novo processo de acompanhamento que entrou em vigor no início 

do mês de março de 2017.  

2.2 Programa de acompanhamento IES-SBS  

A primeira etapa a considerar quando se pretende ingressar no programa de acompanhamento do IES-SBS é 

identificar quem pode usufruir do mesmo, uma vez que este programa não é destinado a todos os ex-alunos desta 

escola. Existem requisitos necessários para que os alumni possam participar como mentorandos no programa do 

IES-SBS. Alguns desses requisitos são o ter frequentado um dos dois primeiros programas de formação IES 

powered by INSEAD descritos anteriormente ou ter frequentado a cadeira de Empreendedorismo Social na Nova 

School of Business and Economics.   

 

Se efetivamente o aluno corresponder aos requisitos exigidos pela escola, o mesmo deve enviar um e-mail 

para o gestor de comunidade a solicitar o programa de acompanhamento. O processo de ingressão fica concluído 

assim que o gestor de comunidade enviar ao aluno um documento com a apresentação do programa e um 

questionário com perguntas fechadas, que tem o intuito de fazer a avaliação inicial da iniciativa de 

Empreendedorismo Social.  

 



8 

 

A avaliação é feita de uma forma automática e informática. As respostas ao questionário são os inputs de um 

software que devolve como output um plano de desenvolvimento de iniciativa (PDI) consoante a fase do ciclo de 

vida em que a mesma se encontre. As cinco dimensões analisadas nesta fase são: (1) o problema a resolver, (2) o 

modelo de negócio, (3) o modelo de gestão, (4) o modelo de impacto, e (5) o modelo de crescimento.  

 

A dimensão “problema a resolver” tem em conta a extensão do problema identificado, a sua gravidade, os 

seus efeitos na sociedade e as consequências da negligência do mesmo. A dimensão “modelo de negócio” avalia 

a coerência do modelo da iniciativa, o equilíbrio existente entre objetivos de impacto e resultados financeiros 

pretendidos, a qualidade da gestão financeira e de informação, entre outros. A terceira dimensão, “modelo de 

gestão”, tem em conta diversas áreas tais como o juízo crítico e o pensamento estratégico da equipa, a eficiência 

na gestão do tempo e as competências da equipa. O “modelo de impacto” avalia a definição da teoria da mudança, 

a complexidade da cadeia de impacto e a perceção que é tida acerca dos benefícios futuras da iniciativa. Por 

último, a dimensão “modelo de crescimento” avalia o grau de envolvimento dos stakeholders, a dimensão da 

procura/mercado e o conhecimento e controlo dos fatores necessários para que a iniciativa possa ter um 

crescimento sustentável. 

 

Um PDI é um documento que se encontra dividido em duas fases: a análise da iniciativa e o plano de 

desenvolvimento. A primeira fase contém uma descrição da fase do ciclo de vida em que a iniciativa se encontra 

– classificadas através da metodologia do IES-SBS que será descrita no seguinte capítulo – assim como uma 

avaliação das cinco dimensões da iniciativa.  

 

Tendo em conta a fase do ciclo de vida em que a iniciativa se encontra, a segunda fase apresenta os objetivos 

principais que a iniciativa deve atingir, as principais competências que o empreendedor deve ter para conseguir 

alcançar os objetivos, os potenciais investidores, e ainda as expetativas que os mesmos têm acerca das iniciativas 

de Empreendedorismo Social.  

 

Além disso, o PDI apresenta ainda uma lista com algumas iniciativas similares à iniciativa de 

Empreendedorismo Social que necessita de acompanhamento. Esta ferramenta possibilita aos alunos fazer um 

benchmark das melhores práticas dessas iniciativas e inspirar-se em exemplos de sucesso. 

 

O passo seguinte do processo de acompanhamento utilizado pelo IES-SBS é a atribuição de um mentor à 

iniciativa de Empreendedorismo Social. Prioritariamente, a atribuição de um mentor a uma iniciativa é feita tendo 

em conta a fase do ciclo de vida em que esta se encontra. Posteriormente, se for possível, é tida em conta a área 

de expertise do mentor e os objetivos de desenvolvimento da iniciativa. 

 

A duração do processo de acompanhamento é de seis meses, e o mentor e a equipa responsável pela iniciativa 

reúnem mensalmente. O objetivo dos seis meses do processo de acompanhamento é que o mentor seja capaz de 

atender às necessidades reais e atuais da iniciativa, podendo utilizar ferramentas e conteúdos disponibilizados 
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pelo IES-SBS. O término do programa é marcado por um momento de avaliação onde a equipa responsável pela 

iniciativa avalia o mentor e o mentor avalia o IES-SBS. Um esquema simplificado do processo de acompanhamento 

é apresentado na Figura 2.  

 

 

 

2.3 Conclusões 

A necessidade que o IES-SBS sentiu quanto à criação de um novo processo de mentoria surgiu de uma vontade 

de fazer crescer o espírito social vivido pela escola de uma forma sustentada. Neste contexto, o novo programa 

de acompanhamento do IES-SBS foi construído tendo por base a standardização e automatização dos diversos 

procedimentos inerentes ao processo de acompanhamento. Os novos procedimentos do “Programa de 

Acompanhamento IES-SBS” impuseram alterações significativas em relação ao método utilizado anteriormente. 

Por exemplo, no novo programa existem três documentos base de PDI’s e os mesmos são personalizados com 

base numa breve descrição da iniciativa em questão.  

 

Em conversa com colaboradores do IES-SBS foi entendido que existe a necessidade de avaliar o novo processo 

de mentoria disponibilizado pela escola. É extremamente relevante apurar se o novo processo de mentoria está a 

ser bem acolhido pelos responsáveis das iniciativas, assim como entender se as abordagens e práticas que os 

mentores utilizam estão a ser as mais corretas e adequadas às necessidades reais das iniciativas de 

Empreendedorismo Social. Neste sentido, a presente dissertação tem como um dos objetivos principais a 

avaliação deste novo programa de acompanhamento. 

 

 

 

Figura 2 - Programa de acompanhamento IES-SBS 
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3 Estado da Arte 

 
O presente capítulo abrange o estado da arte sobre o tema do empreendedorismo com foco no 

empreendedorismo social, nos empreendedores sociais, e ainda nas técnicas e métodos que impulsionam o 

crescimento sustentável das iniciativas de Empreendedorismo Social.  

 

Tendo em conta que a literatura – nomeadamente a nível nacional – referente ao setor das iniciativas de 

Empreendedorismo Social é ainda escassa quando comparada com outras temáticas semelhantes, tornou-se 

também necessário direcionar o estudo para o “terceiro setor” – o setor não lucrativo. 

3.1 Setores que compõem a sociedade e o empreendedorismo social 

É comum admitir-se que o sistema civil das sociedades democráticas está estruturado em três setores chave: 

público, privado e social (Moulaert & Ailenei 2005). 

 

O setor público, também denominado primeiro setor, está assente no conceito de Estado. Este setor é 

representado, por exemplo, pelo Governo, pelos municípios e por muitas outras organizações públicas. 

Caracteriza-se por utilizar recursos públicos com o intuito de servir os cidadãos.  

 

O setor privado, segundo setor, é constituído pelas empresas privadas que utilizam recursos privados para 

fins particulares. O objetivo principal destas organizações é a obtenção de resultados financeiros, ou seja, lucro. 

 

Por último, o setor social, ou terceiro setor, é não-governamental e não lucrativo. Este setor deriva da criação 

de organizações de assistência social, nos anos recentes, ganhou uma maior relevância como forma de expressão 

da sociedade civil num contexto de crise económica.  

 

Devido às interações entre os três setores anteriormente referidos, surge um quarto setor: o setor das 

iniciativas de Empreendedorismo Social (Figura 3). É composto por um novo grupo de organizações e modelos de 

negócio que pretende criar novas relações entre stakeholders e desenvolver atividades que vão ao encontro das 

necessidades sociais e ambientais (Defourny & Borzaga 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3 - Interação entre os setores sociais 



11 

 

3.2 A disseminação do empreendedorismo 

No início do século XXI surgiram vários fenómenos que acabaram por dinamizar e alterar a perspetiva e as 

exigências de cada cidadão perante a sociedade. Por exemplo, a disseminação das redes sociais criou um espaço 

de debate público e de partilha constante. Neste contexto, a presença de iniciativas de Empreendedorismo Social 

tem vindo a emergir de uma forma constante e intensificada (Escobar & Gutiérrez 2011). Porém, antes de se 

perceber a razão deste crescimento, é importante perceber o conceito de empreendedorismo. 

 

A literatura existente tem evidenciado dificuldade em encontrar uma definição unânime para o termo 

“empreendedorismo”.Schumpeter (1947) foi um dos primeiros autores a incluir a palavra inovação na definição 

deste conceito, e a atribuir-lhe o estatuto de um dos maiores impulsionadores da economia. Alan (2012), cita Cole 

(1969), ao afirmar que não é possível chegar a um consenso quanto a este termo, pois cada um tem a sua visão 

do que é efetivamente ser empreendedor. Mais tarde, Hessels (2008) concluiu que empreendedorismo consiste 

na criação de algo novo, e que a criação de algo novo é a criação de uma nova organização. 

 

 Durante grande parte do século XX supunha-se que apenas as grandes empresas possuíam o poder para 

explorar as oportunidades de negócio através da inovação. No entanto, hoje em dia observa-se um movimento 

contrário: vê-se no empreendedorismo (o que surge das pessoas individuais) um dos grandes impulsionadores da 

inovação e do desenvolvimento económico. Em Portugal, esta prática intensificou-se precisamente no período em 

que o país atravessava uma fase de crise económica (Daniel et al. 2015).  

3.3 O empreendedorismo social 

Com o reforço do papel do empreendedorismo na sociedade, surge também a intensificação do 

empreendedorismo social. Segundo Carlsson et al. (2013), o empreendedorismo social faz a ligação entre o 

empreendedorismo tradicional e o bem-estar da sociedade, estimulando a criação de ideias inovadoras e soluções 

sustentáveis. Este modelo assenta no pressuposto de que pode existir uma correlação positiva entre o retorno 

financeiro e o impacto social. Empreendedorismo social é o processo de procura e implementação de soluções 

inovadoras e sustentáveis para problemas importantes e negligenciados da sociedade, o que se traduz em 

Inovação Social sempre que se criam respostas mais efetivas, por comparação às alternativas existentes para o 

problema em questão (Santos, 2009). 

 

Tal como referido na secção anterior, o acesso à informação a uma escala global tem contribuído para uma 

alteração na dinâmica da sociedade. A disseminação da informação tornou visíveis problemas sociais 

anteriormente impercetíveis ou pouco divulgados, o que permitiu uma maior consciencialização sobre os mesmos 

e alertou os agentes económicos no sentido de agirem para a sua resolução (Bornstein, 2004). 

 

 Por outro lado, verificou-se que existe uma recorrente procura do setor não-governamental por parte dos 

mais necessitados, uma concentração de riqueza no setor privado e uma incapacidade do setor público em reagir 

com a rapidez necessária à resolução das necessidades sociais. As condições legais em que o governo opera exigem 
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um conjunto de formalidades e burocracias que retiram a flexibilidade para agir e atrasam os processos de decisão 

(Escobar & Gutiérrez 2011). Assim, o setor das iniciativas de Empreendedorismo Social ganhou uma maior 

importância no contexto atual.  

 

“Os empreendedores sociais são a nova geração de líderes que inventam algo novo, com ligações 

poderosamente produtivas na interseção dos negócios, governo, educação e comunidade” (Henton et al. 1997, 

p.1). Segundo Schuyler (1998), os empreendedores sociais são pessoas que, com o financiamento necessário para 

suportar as suas atividades, conseguem ter ideias inovadoras para resolver os problemas da sociedade, ao mesmo 

tempo que conseguem criar negócios sustentáveis e rentáveis. 

3.4 Distinção entre empreendedorismo social e Responsabilidade Social Corporativa  

As iniciativas de Empreendedorismo Social, como foi referido anteriormente, têm como objetivo resolver os 

problemas sociais através de um plano de negócio sustentável. No entanto, é importante fazer a distinção entre 

estas e as iniciativas de Responsabilidade Social Corporativa (RSC). 

 

Segundo Carroll (2015), o termo RSC surge da nova perspetiva que os stakeholders têm em relação ao mundo 

atual. Espera-se que os novos modelos de negócio tenham outros objetivos para além da geração de retorno 

financeiro ou do cumprimento da legislação. As dimensões ética e filantrópica estão a ganhar uma importância 

que, anteriormente, não era exigida às empresas.  

 

Os empresários têm obrigação de propor políticas, decisões e ações que vão ao encontro das necessidades 

da sociedade (Moulaert & Ailenei 2005). Ao longo das últimas décadas, propagou-se a ideia de que as empresas 

carregam mais responsabilidades para além da satisfação dos seus acionistas (shareholders). A presença crescente 

de movimentos sociais fez com que a imagem que os demais stakeholders (por exemplo, os trabalhadores ou a 

sociedade em geral) têm das empresas passasse a ser um fator crucial para o sucesso das mesmas. Assim, esta 

visão constitui, hoje em dia, um dos principais desafios empresariais. Adicionalmente, foi provado que existe uma 

correlação positiva entre as boas práticas de RSC e a performance financeira da empresa no longo prazo (Flammer 

2013). Deste modo, as iniciativas de RSC permitem e facilitam a entrada em novos negócios, aumentam a 

motivação e consequente retenção dos trabalhadores, melhoram a relação entre clientes e fornecedores, 

reduzem custos e riscos, e promovem uma imagem positiva da empresa. 

 

Tanto as iniciativas de Empreendedorismo Social como as iniciativas de Responsabilidade Social Corporativa 

têm um papel significativo no processo de criação de valor social. No entanto, e como referido ao longo deste 

capítulo, existem diferenças significativas entre as mesmas, as quais se encontram sumariadas na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Empreendedorismo Social VS Responsabilidade Social Corporativa (adaptado de Yildirim & Urper, 

2013) 

 

Iniciativas de Empreendedorismo Social Empresas comerciais com iniciativas de RSC 

Tem como foco da sua atividade a maximização 

do impacto e dos benefícios sociais 

Tem como foco da sua atividade as unidades de 

negócio que maximizam o lucro 

Tende a procurar soluções para os problemas 

sociais que sejam permanentes e sustentáveis 

Tende a encontrar soluções temporárias para os 

problemas sociais, pois envolvem menos custos, o que 

não compromete os negócios da empresa 

Aplica a totalidade dos seus fundos financeiros 

nas atividades de cariz social 

Aplica apenas parte do seu lucro nas atividades 

sociais 

Dedica-se aos projetos sociais a tempo inteiro Dedica-se aos projetos de cariz social a tempo 

parcial 

Não divide o lucro Divide o lucro pelos shareholders 

 

3.5 Os Desafios dos empreendedores sociais 

Devido às diferenças entre os modelos de negócio das empresas comerciais e das iniciativas de 

Empreendedorismo Social, os empreendedores sociais deparam-se com alguns desafios específicos associados à 

criação e manutenção dos seus negócios.  

 

Segundo Tracey & Phillips (2007), existem três principais desafios inerentes a uma iniciativa de 

Empreendedorismo Social. O primeiro prende-se com a gestão de responsabilidades. Quando o foco de uma 

empresa é a maximização do impacto social surge um stakeholder especial: o grupo-alvo de pessoas que irá 

beneficiar do impacto gerado pela iniciativa social. É por isso fundamental manter uma comunicação constante 

com o mesmo, de modo a construir e manter a estratégia de negócio alinhada com as suas necessidades.  

 

O segundo desafio prende-se com a gestão de uma double bottom line. Os empreendedores sociais deparam-

se com um conjunto de objetivos, tanto sociais como comerciais, que, muitas vezes, acabam por ser incompatíveis 

entre si, podendo criar tensões entre os vários stakeholders (por exemplo, entre os acionistas e o grupo-alvo). Por 

este mesmo motivo, é necessário estipular prioridades e estratégias de investimento consistentes.  

 

O último desafio apresentado por estes autores envolve a gestão de identidade. Os empreendedores sociais 

derivam maioritariamente de outros setores da sociedade (governamental, privado ou não-lucrativo). Deste 

modo, a adaptação à nova realidade por parte de empreendedores que não pertençam ao quarto setor nem 

sempre é fácil, e pode resultar numa dificuldade em estipular objetivos concretos ou adequados e definir 

abordagens eficazes e eficientes.  
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Concretizando e especificando os três desafios apresentados anteriormente, segundo vários autores como 

Block (2014), Mulgan (2007) e Rykaszewski (2013), é possível concluir que existem quatro áreas que podem 

originar dificuldades no processo de crescimento de uma iniciativa de Empreendedorismo Social: 

  

 Financiamento e Gestão Financeira: Os empreendedores sociais, por norma, têm dificuldade em 

atrair financiamento através de processos de angariação de fundos e têm uma grande dependência de fundos 

públicos.  

 Construção de um Modelo de Negócio: A estrutura organizacional é frequentemente confusa e 

acaba por existir uma falta de clareza relativamente ao papel desempenhado por cada membro da empresa, 

o que acaba por tornar o modelo de negócio pouco sólido.  

 Planeamento: Recorrentemente, os empreendedores sociais pecam pela falta de sentido de 

oportunidade. Quando surge uma necessidade social, esta deve ser atendida o mais rapidamente possível. 

No entanto, os empreendedores sociais tendem a fazer todos os testes antes de proceder ao lançamento, de 

modo a garantir o serviço ou produto perfeito. Assim, o planeamento demorado pode levar a soluções 

desatualizadas no momento do lançamento do seu serviço ou produto.  

 Recursos Humanos: O recrutamento tem tendência a ser desorientado. A contratação é feita 

através de uma rede de contactos interna, o que não permite a procura da pessoa com as melhores 

competências para o cargo. Além disso, este tipo de negócio apresenta dificuldades em reter as pessoas com 

maiores capacidades, uma vez que o fundador da iniciativa se envolve de tal maneira que acaba por estar 

presente em todo e qualquer processo de decisão – correndo o risco de assumir tarefas de micro gestão.  

 

É precisamente para colmatar estes desafios que surge o termo Capacity Building, uma abordagem que 

permite às iniciativas de Empreendedorismo Social avaliar e melhorar o seu desempenho, de forma a resolver as 

necessidades sociais identificadas. Ou seja, trata-se de formar empresas sociais sustentáveis e mais eficientes, de 

modo a estarem aptas para criar impacto.  

3.6 Capacity Building  

No Relatório “Building the Capacity for Impact” da Impetus Private Equity Foundation (2014), Capacity 

Building é designado como um dos fatores-chave para o sucesso das empresas sociais e comerciais.  

 

Lumley (2011) afirma que, numa fase inicial, Capacity Building auxilia a perceber as necessidades da própria 

empresa, e, numa segunda fase, a gerir a performance, a melhorar o serviço e a delinear a estratégia futura. Ou 

seja, ajuda as organizações a atingir os seus objetivos. Como referido na Tabela 2, o objetivo principal das 

iniciativas de Empreendedorismo Social é a maximização do impacto e dos benefícios sociais. Assim, para que 

estas iniciativas tenham capacidade e estejam aptas para criar impacto, o Capacity Building é requerido para 

capacitar as mesmas.  
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Conforme referido anteriormente, uma vez que a literatura referente ao quarto setor é escassa e a maioria 

das iniciativas de Empreendedorismo Social emergem do terceiro setor (Hockerts 2006), a presente secção 

apresenta literatura referente ao Capacity Building com um foco adicional no terceiro setor.  

 

As Nações Unidas (1998) definem Capacity Building como “…o processo através do qual indivíduos, grupos, 

organizações e comunidades aumentam as suas habilidades para: (1) executar funções essenciais, resolver 

problemas, definir e alcançar objetivos, e (2) perceber e lidar com as suas necessidades de desenvolvimento num 

contexto abrangente e de uma forma sustentável”. 

 

Alguns autores definem Capacity Building como uma ferramenta de treino e assistência técnica que oferece 

capacidades, conhecimentos, recursos e capital humano à empresa para a ajudar a atingir a missão pretendida 

(Sobeck & Agius 2007). Outros referem-se a este termo como um conjunto de atividades, desde estruturação da 

administração, formação de gestores em diversas áreas, planeamento estratégico, até ao desenvolvimento 

tecnológico, que permitem à organização atingir a sua missão e, juntamente com uma gestão eficiente, aumentar 

a performance da mesma (Light 2004). 

 

Tendo em conta que as diferentes visões de Capacity Building englobam diversas atividades – as que têm o 

intuito de auxiliar na criação de impacto ou reforçar a organização para a tornar sustentável – este conceito vai 

ser clarificado e decomposto em várias funções: 

 

 Ajudar as organizações quanto à sua missão, valores, cultura, estratégia, organização, recursos 

humanos, infraestruturas, estrutura organizacional, entre outros. 

 Desenvolver relações internas, relações externas, modelos de liderança, e modelos de gestão. 

 Fortalecer a eficiência, resiliência e velocidade de resposta da organização (Claussen 2011). 

 

Para que este processo seja o mais completo possível, foram criadas várias frameworks que, numa fase 

preliminar, permitem a avaliação da eficiência das organizações sociais e ajudam a ter uma visão comum das 

capacidades, com a função de identificar as características que devem ser melhoradas.  

3.6.1 Frameworks de Capacity Building 

Os elementos de cada framework são muito similares, pois apenas se diferenciam na maneira como as áreas 

são agrupadas (Raymond 2010). Por este mesmo motivo, são apresentados de seguida três modelos que são 

amplamente referenciados na literatura. 

 

O primeiro modelo é a framework de Connolly & York (2003). Esta encontra-se dividida em quatro áreas chave 

- capacidade de liderança, capacidade de gestão, capacidades técnicas, e capacidades de adaptação - que por sua 

vez estão divididas em vários componentes específicos (Figura 4). A capacidade de liderança refere-se à 

capacidade que os líderes da organização têm para inspirar os restantes trabalhadores, priorizar tarefas, tomar 
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decisões, apontar a direção que a organização quer seguir e inovar. A capacidade de gestão prende-se com a 

capacidade que a organização tem para garantir uma utilização eficiente e eficaz dos seus recursos. As capacidades 

técnicas dizem respeito à maneira como as organizações implementam as suas funções. Por último, a capacidade 

de adaptação refere-se à habilidade que a organização tem para monitorizar, avaliar e responder a alterações 

internas e externas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A framework “McKinsey Capacity Assessment” é uma ferramenta em forma piramidal que está desenhada de 

modo a avaliar sete áreas chave. No topo da pirâmide encontra-se a aspiração. Esta área é o ponto de partida para 

a avaliação da empresa, uma vez que são as aspirações (a missão e a visão) que servem como motor para a criação 

da organização. A estratégia aparece depois da aspiração, pois é fundamental ter a capacidade de transformar 

aspirações em objetivos reais e concretos. Depois de delineada a estratégia, é necessário ter em consideração a 

capacidade de organização para definir a implementação da estratégia delineada anteriormente. Na base da 

pirâmide encontram-se os elementos que suportam as áreas anteriormente descritas – os recursos humanos, a 

área dos sistemas e infraestrutura, e a estrutura organizacional. Por último, e presente ao longo de toda a 

pirâmide, encontra-se a área da cultura que conecta todas as outras áreas (Figura 5).  

 

Tem sido comprovado que esta framework ajuda a empresa a identificar as suas próprias capacidades, serve 

como impulsionador para a ação, aumenta o conhecimento que os financiadores têm sobre a capacidade da 

empresa, informa acerca de planos de capacitação, mobiliza novos recursos e é capaz de acompanhar o 

crescimento da empresa ao longo do tempo (Essilfie & Chelladurai 2016). 

Figura 4 - As quatro competências do Capacity Building 
(adaptado da framework de Connolly & York, 2003) 
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Por último, a framework de Tuffin & Bryan (2010), que é baseada na hierarquia das necessidades de Maslow, 

foca-se em cinco necessidades: necessidades básicas, como por exemplo recursos humanos ou monetários; 

necessidades legais, processuais e operacionais; necessidades de interação com o exterior, networking e 

colaborações; necessidade de reconhecer o outro como uma mais-valia; e necessidade de atingir o potencial 

máximo, e informar e influenciar os processos de tomada de decisão (Macmillian & Paine 2014). É importante 

realçar que os autores defendem que não é possível atender as necessidades de nível superior sem que as 

necessidades anteriores estejam satisfeitas.   

 

Apresentadas as frameworks de Capacity Building, é necessário ter em conta que o contexto da organização 

é um dos fatores mais importantes deste processo de capacitação (Raymond 2010). Esta afirmação permite 

concluir que não pode existir uma única abordagem de Capacity Building que se enquadre nas necessidades de 

todo o tipo de organizações.  

 

É por este motivo que as sessões de mentoria e de acompanhamento, como impulsionadoras do Capacity 

Building, são um requisito importante para o desenvolvimento sustentável de qualquer empresa, quer seja uma 

empresa comercial, social ou uma iniciativa de Empreendedorismo Social.  

 

 

Figura 5 - As sete competências do Capacity Building (adaptado da framework 

“McKinsey Capacity Assessment”) 
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3.7 Mentoria como ferramenta de Capacity Building 

O conceito de mentoria teve origem na “Odisseia” de Homero. No ano 1200 a.C., Ulisses pediu à Deusa Atena 

que, através da sua experiência e exemplo, ajudasse o seu filho a ultrapassar a juventude e a tornar-se num 

homem mais maduro. É possível, então, concluir que, no seu sentido amplo, este conceito diz respeito a uma 

relação entre duas pessoas em que o menos experiente – mentorando – aproveita os conhecimentos do mais 

experiente – mentor – para atingir os seus objetivos (Dorsey & Baker 2004). 

 

Hoje em dia, o processo de mentoria é aplicado não só a contextos pessoais, como também a contextos 

empresariais. As empresas de grande dimensão utilizam a mentoria como uma ferramenta de treino, 

desenvolvimento profissional e planeamento constante. Esta ferramenta é utilizada para colmatar as diferenças 

entre a teoria e o mundo real (Allen, Eby & Lentz 2006). 

 

No contexto do empreendedorismo, este processo tem uma especial importância devido aos desafios – 

apresentados anteriormente – inerentes à criação e desenvolvimento de iniciativas de Empreendedorismo Social. 

No entanto, o processo de mentoria é um processo de estrutura transversal a todo o tipo de negócios e atividades, 

como afirmam Ehrich, Tennent & Hansford (2004). 

 

Segundo Cull (2006), o papel de um mentor é alertar o empreendedor para os problemas que possam surgir, 

ajudar a construir soluções para esses mesmo problemas e, além disso, ser um bom ouvinte. O autor defende 

também que o mentor deve ser alguém com uma vasta experiência, dado que é através da experiência que pode 

aconselhar o empreendedor e evitar que este cometa erros que conduzam à destruição ou não crescimento do 

seu negócio.  

 

É importante que o processo de mentoria comece logo no início da conceção do negócio, visto que é no 

estado inicial do desenvolvimento do negócio que a mentoria tem mais impacto (Deakins et al. 1998). 

 

Uma vez que o Capacity Building refere-se precisamente ao aumento das habilidades dos trabalhadores e da 

organização para que seja possível alcançar objetivos de uma forma sustentável, é evidente que o processo de 

mentoria é um pilar da capacitação das iniciativas de Empreendedorismo Social, ou seja, do Capacity Building.  

 

No entanto, como já foi várias vezes referido no presente estudo, o contexto da organização é um dos fatores 

mais importantes para a sua avaliação, estudo ou acompanhamento. Assim, também a mentoria é um processo 

dinâmico em dois níveis distintos: (1) temporalmente – diferentes momentos do ciclo de vida das iniciativas de 

Empreendedorismo Social requerem abordagens distintas por parte do mentor, e (2) contextualmente – 

diferentes contextos exigem distintos procedimentos (por exemplo, contextos geográficos ou políticos).  
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3.7.1 Mentoria para os diferentes contextos das empresas 

Para dar início ao processo de mentoria, o primeiro passo essencial é uma avaliação à organização (Connolly 

& York 2003). Esta avaliação passa por perceber a fase do ciclo de vida e o contexto em que a empresa se encontra. 

Posteriormente, é fundamental perceber as necessidades da organização, o estilo de aprendizagem da equipa, a 

história, cultura e ambiente em que a organização está enquadrada. Naturalmente, é de realçar que todo este 

processo tem de ser executado tendo em conta a relação entre o mentor e o mentorando, que deve ser de 

qualidade, estruturada e baseada na honestidade e respeito (Raymond 2010). 

 

Relativamente à dimensão das empresas, Isserman (2014) apresenta três categorias diferentes. As empresas 

do tipo (1) são as micro organizações que produzem menos de $500 000 em receitas anuais totais. As empresas 

do tipo (2) são as pequenas organizações que produzem entre $500 000 e $2 000 000 em receitas anuais totais. 

Por último, as empresas do tipo (3) são as organizações de média e grande dimensão que produzem mais de $2 

000 000 em receitas anuais totais. 

 

As empresas do tipo (1) têm menor capacidade de criar impacto mas, normalmente, têm o seu objetivo 

organizacional bem definido. Consideram-se demasiado pequenas para procurar atividades de suporte e têm 

dificuldade em encontrar os recursos necessários, como dinheiro ou tempo. Nestes casos, o Capacity Building 

deve focar-se nas atividades de gestão, geração de rendimento e gestão de projetos. É ainda importante assistir 

estas empresas em duas vertentes: na aplicação de fundos monetários da melhor forma possível, e ajudar no 

recrutamento de capital humano e na capacidade de o reter, uma vez que estas organizações dependem de um 

número pequeno de trabalhadores (IVAR, 2010). 

 

As empresas do tipo (2), embora ainda tenham algumas falhas em termos organizacionais, são aquelas onde 

os resultados do Capacity Building são mais rápidos e visíveis (Isserman 2014). A melhoria organizacional deveria 

passar pela transformação e melhoria contínua da estrutura organizacional e dos processos já existentes. 

 

Por último, as empresas do tipo (3) são as que têm maior capacidade para criar impacto e as que, 

normalmente, têm mais capacidades (Isserman 2014). No entanto, melhorias incrementais têm potencial para 

ajudar estas empresas a aumentar o seu impacto. 

 

Além de se poder segmentar as empresas tendo em conta a sua dimensão, existe também a possibilidade de 

as mesmas serem segmentadas tendo em conta a fase do ciclo de vida em que se encontram. A Young 

Foundation/NESTA (Shanmugalingam & Graham 2011) divide as organizações em três segmentos. O estado inicial 

representa o início da vida da organização; o momento em que foi fundada mas ainda está em processo de 

identificar a necessidade social que vai atender e a missão da própria organização. O estado intermédio representa 

o momento em que a organização está a definir as fronteiras do mercado que vai servir e já tem as capacidades 

para o servir a uma escala razoável. Por último, o estado de desenvolvimento representa o momento em que a 

organização já se encontra estável e tem as capacidades para escalar e atingir um grande número de beneficiários. 
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Cada um destes estados implica a execução de diferentes atividades, pois cada um tem o seu tipo de necessidades 

que requerem diferentes tipos de ação (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Diferentes necessidades e tipos de ação consoante o estado da organização 

 
Estado Inicial Estado Intermédio Estado de Desenvolvimento 

Atividades 

 Desenhar o modelo 
de negócio 
 Desenvolver pesquisa 
social 
 Promover a 
incorporação 
 Desenhar os serviços 

 Aperfeiçoar o modelo de 
negócios 
 Iniciar a expansão do 
negócio   
 Desenvolver os sistemas 
operacionais 

 Estabelecer parcerias 
 Expandir a nível 
nacional 

 

 
Possíveis 

Necessidades 

 Desenvolver noções 
básicas de negócio 
 Gerir os stakeholders 
 Obter capital inicial  
 Avaliar o impacto 
 Adquirir perceções do 
mercado  
 Obter conselhos 
legais e de governação 
 Encontrar um espaço 
de trabalho com baixos 
custos 
 Conseguir 
credibilidade inicial 

 Recrutar recursos 
humanos qualificados 
 Obter conselhos ao nível 
do marketing e das vendas 
 Adquirir capital para 
desenvolvimento 
 Gerir o ativo corrente 
 Construir uma rede de 
contactos sólida 
 Obter perceção do 
mercado 
 Construir uma política 
organizacional influente 

 Desenvolver 
competências de gestão 
estratégica 
 Capacitar ao nível das 
influências da política 
organizacional  
 Obter capital para 
crescer a larga escala 
 Reter recursos 
humanos com 
capacidades 
 Gerir o ativo corrente 
 

Papel do Mentor 

 Treinar as 
capacidades básicas de 
gestão e desenvolver 
competências de liderança  
 Ajudar a encontrar 
capital inicial de alto risco  
 Ajudar a encontrar 
espaço de incubadora 
 Aconselhar 
legalmente 
 Ajudar a desenhar o 
serviço e o modelo de 
negócios 

Aconselhar ao nível de: 
 Recursos Humanos 
 Marketing e das vendas 
 Mercado 
 Diversificação dos 
serviços e aumentar a quota 
de mercado 
 Dos sistemas 
operacionais  
 Rede de política 
organizacional  

 

 Ajudar a delinear uma 
estratégia de 
escalonamento  
 Executar consultoria 
estratégica 
 Aconselhar ao nível 
das fusões e aquisições no 
setor social  
 Ajudar no 
recrutamento para 
indivíduos altamente 
qualificados 

 

Existem outros modelos de segmentação das empresas tendo em conta a fase de ciclo da vida, como é o caso 

do modelo apresentado pelo Laboratório de Investimento Social. Na sua nota de investigação “Aptidão para o 

Investimento Social” (2014), refere-se que as iniciativas de Empreendedorismo Social percorrem um caminho 

composto por quatro fases, de I a IV (Figura 6). 
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A primeira fase – Foco no Problema e Solução – necessita de uma forte dedicação para determinar o problema 

social a resolver e a metodologia inovadora a aplicar. Esta fase engloba ainda a definição do público-alvo que irá 

ser servido. As expetativas dos investidores debruçam-se sobre a importância do problema social e sobre os 

conhecimentos do mesmo, o nível de inovação da solução apresentada, e no compromisso do empreendedor para 

com o projeto. Os potenciais investidores são as fundações, departamentos de RSC e ainda business angels da 

área social. O capital financeiro provém de donativos, angariação de fundos e concursos de empreendedorismo.  

 

A segunda fase – Modelo de Negócio – inicia-se após a solução inicialmente proposta ter sido testada. Tem 

como foco desenhar o modelo de negócios que permita à empresa atingir o que definiu na primeira fase, de uma 

forma sustentável. Os financiadores têm as suas expectativas direcionadas para a validação da solução e o 

respetivo nível de sustentabilidade, para o nível de perceção do impacto causado e ainda para a articulação do 

modelo lógico. Nesta fase, as fundações e os business angels sociais são os potenciais investidores e os 

instrumentos financeiros provêm da filantropia estratégica e dos títulos de impacto social. 

 

A terceira fase – Crescimento – foca-se em capacitar a organização, desenvolver o plano de crescimento que 

permita criar o máximo valor possível e ainda expandir a área de atuação da organização. É uma fase em que, 

normalmente, os projetos bloqueiam e não conseguem ver as suas perspetivas de desenvolvimento 

correspondidas. O financiamento provém maioritariamente de fundos de investimento social e de títulos de 

impacto social e, nesta fase, os investidores depositam todas as suas expectativas no plano de expansão e nas 

estruturas de suporte ao crescimento dos recursos humanos do projeto.  

 

Por último, a quarta fase – Disseminação – tem como objetivo a institucionalização da organização e a 

alteração de comportamentos da população que ajudem na minimização do problema que está a ser resolvido. 

Nesta fase, a iniciativa já tem potencial para que o investimento provenha de investidores tradicionais 

(instrumentos de crédito tradicionais) e de financiamento público. Espera-se que as iniciativas da fase IV consigam 
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Figura 6 - Ciclo de Vida de uma iniciativa de Empreendedorismo Social (retirada da 
nota de investigação “Aptidão para o Investimento Social” do LIS, 2014) 
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ter um impacto social que estimule a mudança de comportamentos, e que sejam efetivamente institucionalizadas 

através dos mercados tradicionais ou como serviço público.  

 

De modo a concluir esta secção, faria sentido afirmar que todas as iniciativas de Empreendedorismo Social, 

devido ao conjunto de desafios apresentados na secção 3.5, recorreriam ao Capacity Building. No entanto, 

Isserman (2014) aponta um conjunto de barreiras que impedem as empresas sociais de utilizarem esta 

ferramenta. O autor apresenta as barreiras em forma de pirâmide, em que a base representa o total 

desconhecimento acerca deste tipo de atividades de suporte. O segundo nível da barreira é o facto das empresas 

sociais não saberem da existência deste tipo de ferramentas concretamente para o seu setor. De seguida está 

representada a incapacidade de aceder aos fornecedores das atividades de suporte e, por último, a 

impossibilidade de pagar por este tipo de apoio.  

 

É por este mesmo motivo que as sessões de mentoria e de acompanhamento, como impulsionadores do 

Capacity Building, são um requisito importante para o desenvolvimento sustentável de qualquer empresa, quer 

seja uma empresa comercial, social ou uma iniciativa de Empreendedorismo Social.  

3.7.2 Boas práticas no processo de mentoria 

Foi evidenciado na secção anterior que o processo de mentoria deve ser adaptado ao contexto das 

organizações. No entanto, existe um conjunto de boas práticas que é transversal a todas as fases do ciclo de vida 

de qualquer organização e que deve ser aplicado por qualquer mentor ou agente de capacity building (Connolly 

& York 2003). Essas boas práticas encontram-se divididas por áreas – consultoria, formação, partilha entre pares, 

referências, e pesquisa (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Boas práticas de mentoria 

 

 

Consultoria 

 

 

 Todos os stakeholders devem ser envolvidos no momento em que se está a definir 

as principais necessidades da organização  

 Tanto o processo de contratação, os critérios para avaliar o sucesso do processo de 

mentoria e os mecanismos de feedback devem ser o mais claros possível 

 Deve haver consenso nas questões confidenciais  

 É importante fornecer ferramentas à equipa da organização para que este seja capaz 

de continuar o processo de Capacity Building quando o processo de mentoria acabar 

 A abordagem do mentoria deve ser ambiciosa mas realista, e com alta probabilidade 

de sucesso 

 A equipa de consultores deve ser de alta qualidade e deve ter experiência em 

Capacity Building 

 

Formação 

 Deve ser desenvolvido um plano formal do processo de mentoria  

 Devem ser disponibilizados materiais que ajudem os participantes a aplicar o que 

lhes foi ensinado  

 Deve haver formação regular 

 As formações devem ser adaptadas às necessidades da organização 

 Deve existir tempo para partilha de conhecimentos e de contactos relevantes 
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 Deve existir acesso a outras ferramentas que promovam diferentes tipos de 

aprendizagens relacionadas com o tema 

 Devem ser oferecidos programas de acompanhamento aos mentorandos 

 

Partilha entre 

pares 

 Devem ser planeadas discussões coletivas, círculos de aprendizagem e estudo de 

casos em grupo 

 É importante garantir que os mentores tratam do planeamento e da implementação 

 Os indivíduos com motivações semelhantes devem ser agrupados e devem ter o 

mesmo mentor ao longo do processo de mentoria  

 É importante reservar tempo de partilha informal 

Referências 

 É uma mais-valia o mentor referenciar outros workshops, seminários e formações 

a que o mesmo não tenha acesso 

 O mentor deve aconselhar os participantes a lerem notícias, estudos e publicações 

de relevância 

 É importante perceber se organizações que aplicaram as sugestões dos seus 

mentores receberam a assistência de que necessitavam  

Pesquisa 

 Perceber a relação entre os vários processos de Capacity Building e os resultados 

 Colaborar com investigadores experientes na área  

 Evitar focar-se no estudo da mesma temática mais do que uma vez 

 Desenvolver práticas que melhorem as intervenções de Capacity Building 

 Disseminar o resultado em todo o campo de atuação 

 

Tendo em conta as boas práticas mencionadas na Tabela 4, o número de empresas que se especializa em 

aplicar estas práticas ao acompanhar e ajudar o setor social a criar mais impacto é cada vez maior, como é o caso 

do IES-SBS, apresentado no capítulo 2 do presente documento.  

 

No entanto, existem outras empresas e escolas que se focam em capacitar e acompanhar empreendedores 

sociais de modo a contribuírem para o sucesso e crescimento sustentável das suas iniciativas. De seguida, vão ser 

apresentados três exemplos de acompanhamentos disponibilizados por diversas empresas.  

 

O exemplo de uma dessas empresas é o TCC Group. O processo de mentoria deste grupo começa com uma 

avaliação inicial à organização social. Esta avaliação é feita através de um questionário que incide sobre as quatro 

áreas da framework de Connolly e York, apresenta na secção 3.6.1, e ajuda as organizações a determinar os seus 

pontos fortes e as suas oportunidades de melhoria. Mas, como o próprio grupo defende, estes dados não são 

suficientes para o desenvolvimento da organização. Neste sentido, a informação é encaminhada para os 

consultores do TCC Group que a analisam e a interpretam. Posteriormente, é apresentada uma lista de 

necessidades urgentes da organização e um plano de ação.  

 

No entanto, o que torna esta abordagem de mentoria especial é o facto de o grupo também fornecer à 

organização um plano de capacitação personalizado para cada momento do ciclo de vida, o que permite orientar 

e organizar a estratégia futura, evitando a estagnação e o declínio (Connolly & Campbell 2007). 
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O segundo exemplo de mentoria disponibilizado a empreendedores sociais é o acompanhamento da 

associação Reseau d’Entreprendre, que nasceu com a premissa de “para criar emprego, é necessário criar 

empregadores”. Esta associação oferece apoio apenas a empreendedores franceses, que necessitem de ajuda 

para lançar e fazer crescer a sua própria iniciativa de Empreendedorismo Social. As iniciativas com prioridade no 

acompanhamento são as iniciativas com o objetivo de criar emprego ou iniciativas que tenham um impacto social 

elevado.  

 

O programa de mentoria disponibilizado pela associação Reseau d’Entreprendre oferece cinco tipos de apoio. 

Os novos empreendedores sociais beneficiam de uma vasta lista de conselhos disponibilizados por empresários 

de sucesso, de modo a que possam melhorar o seu projeto. Cada iniciativa tem atribuído um mentor que, 

semanalmente, oferece serviços de consultoria, apoio operacional e apoio ao nível da sua própria rede de 

contactos. O requisito para ser um mentor desta associação é ser um líder de negócio que se disponibilize, 

voluntariamente, para partilhar a sua experiência em prol do sucesso do projeto do seu mentorando.  

 

A associação possibilita também aos seus empreendedores um acesso imediato e fácil a financiamento 

bancário. Os empreendedores recebem um empréstimo, por parte da associação, que varia entre quinze a 

cinquenta mil euros, o qual os empreendedores reembolsam ao longo de 5 anos, sem juros nem garantias. Este 

tipo de apoio facilita a obtenção de outro financiamento bancário e está provado que, em média, cada euro 

emprestado pela associação permite a concessão de treze euros por parte de outro financiamento bancário.  

 

Os empreendedores sociais que ingressam neste programa de mentoria têm acesso a um intercâmbio mensal 

de ideias e conselhos sobre o tema do empreendedorismo social. Esta etapa tem como objetivo principal 

promover o contacto entre empreendedores sociais para que estes não se isolem, tendo em conta o caráter 

recente do empreendedorismo social. Por último, a associação abre toda a sua rede de contactos aos novos 

empreendedores, de modo a facilitar a integração dos mesmos.  

 

Por último, a Innoweave é uma ferramenta canadiana que, através de uma plataforma online, tem como 

objetivo formar organizações mais inovadoras e com capacidade para criar mais impacto. Esta plataforma é 

semelhante a um curso online e está organizada em dez módulos. Cada um destes módulos é baseado numa área 

relevante para o sucesso de uma organização (por exemplo: finanças, recursos humanos, conselhos legais). Ainda 

que cada módulo tenha conteúdos distintos, existe uma linha condutora entre os módulos com três fases 

estipuladas para a apreensão do conhecimento ser facilitada. 

 

A primeira fase é a disponibilização de informação relevante mas sumariada acerca do presente módulo, para 

que o participante possa perceber o conteúdo do mesmo e mais tarde fazer a sua própria autoavaliação 

(ferramenta disponibilizada pelo Innoweave). Esta fase permite concluir se efetivamente é necessário explorar o 

módulo, mas não deve ocupar mais do que uma hora de dedicação por parte do empreendedor. 
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A segunda fase, denominada fase da ação, deve durar até 6 meses. Esta fase consiste na formação através de 

workshops, que são considerados o passo mais importante. Estes são realizados através da apresentação de 

materiais, estudos de caso, pequenos vídeos com visões e práticas de especialistas e vários exercícios. Têm o 

objetivo de clarificar a abordagem a adotar e delinear os passos seguintes a percorrer.  

 

A terceira e última fase consiste na contratação – paga – de um mentor por parte do empreendedor. A 

Innoweave disponibiliza uma base de dados com possíveis mentores que podem ser escolhidos pelos 

participantes, tendo em conta as suas necessidades, e ainda permite o acesso a angariação de fundos para o 

participante contratar o mentor escolhido (Huddart, 2012). 

3.8 Conclusões do Estado da Arte 

O estado da arte apresentado no presente capítulo permitiu fazer uma análise sobre o tema abordado neste 

estudo para que se possa dar continuidade ao estudo de uma forma mais sólida, consciente e estruturada.  

 

Através da pesquisa que originou o conteúdo reproduzido neste capítulo, foi possível obter uma perceção 

clara acerca do setor das iniciativas de Empreendedorismo Social: resultante da interação entre os setores público, 

social e privado. Este setor, também denominado de quarto setor, é composto por empreendedores sociais que 

são capazes de impulsionar a inovação e o desenvolvimento económico, através da criação de negócios 

sustentáveis que promovam, de uma forma inovadora, o bem-estar social.   

 

No entanto, o foco dos empreendedores sociais é a maximização do impacto social. Este facto faz com que 

existam alguns desafios inerentes à criação de um negócio sustentável. A falta de dedicação à área da gestão 

financeira e dos recursos humanos, à estruturação do modelo de negócio e à planificação do mesmo implica a 

necessidade de ferramentas externas e mecanismos de apoio que promovam estas competências.  

 

Capacity Building é um processo que promove as competências acima referidas e que se foca em várias áreas 

das organizações, desde a definição da missão até ao aumento da velocidade de adaptação a novas circunstâncias 

externas. Numa fase preliminar, este processo utiliza frameworks para avaliar o estado atual da empresa, e 

identificar as áreas em que esta precisa de investir. Em complementaridade ao Capacity Building surge o processo 

de mentoria, que consiste na transmissão de conhecimentos de uma pessoa mais experiente – mentor – para uma 

menos experiente – mentorando.  

 

O processo de mentoria está altamente dependente do ciclo de vida e do contexto em que a empresa se 

encontra. Assim, foram apresentadas as diferentes necessidades e tipos de ação consoante o estado da 

organização, na perspetiva de vários autores, assim como as boas práticas de mentoria.  
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4 Metodologia 

 

A presente dissertação pretende contribuir para uma maior eficiência do processo de acompanhamento por 

mentores a iniciativas de Empreendedorismo Social. Mais concretamente, pretende-se utilizar como caso de 

estudo o ecossistema do “Programa de Acompanhamento” do IES-SBS, a escola de referência do 

Empreendedorismo Social em Portugal.  

 

Com este intuito, e tendo sempre presente o estado da arte apresentado no capítulo anterior, será realizada 

uma análise com três objetivos distintos: (1) perceber quais são as melhores práticas de mentoria que levam ao 

sucesso das iniciativas de Empreendedorismo Social, (2) identificar quais as práticas de mentoria atualmente 

aplicadas em Portugal, e (3) entender a visão, objetivos e expectativas que os investidores têm ao investir em 

iniciativas de Empreendedorismo Social. Estes três objetivos, complementares e interligados, permitirão 

identificar as medidas de melhoria a aplicar no processo de mentoria, com o objetivo final de proporcionar às 

iniciativas de Empreendedorismo Social uma melhor preparação, seja qual for a fase do ciclo de vida em que se 

encontrem. 

 

As próximas secções incidirão sobre a metodologia utilizada para o presente estudo. Na secção 4.1 apresenta-

se o tipo de metodologia selecionada para o estudo, tendo em conta o objetivo da dissertação e os dados 

disponíveis para recolha. Na secção 4.2 apresentam-se as técnicas de recolha de dados referentes ao tipo de 

metodologia selecionado. Por último, na secção 4.3 descreve-se o procedimento de análise utilizado para tratar 

os dados recolhidos.  

4.1 Tipo de metodologia selecionada 

Para facilitar a decisão de escolha da metodologia indicada para conduzir o presente estudo – tendo sempre 

em conta o objetivo do mesmo – serão seguidamente apresentados os pressupostos e as diferentes perspetivas 

metodológicas no campo das ciências sociais. 

 

Segundo Park e Park (2016), existem duas metodologias que podem ser aplicadas na área das ciências sociais: 

a quantitativa e a qualitativa. Os autores defendem que a escolha de uma destas duas metodologias depende 

apenas do tipo de estudo e do objetivo que se pretende alcançar. 

 

O método quantitativo envolve o tratamento de dados numéricos com o intuito de comprovar um modelo ou 

uma hipótese previamente estabelecida. É um método que utiliza medidas padronizadas e, por esse mesmo 

motivo, pode ser escalado a amostras de grande dimensão. No entanto, dado que o contacto direto entre os 

participantes não é uma condição para a elaboração do estudo, na maioria dos casos este não é estabelecido 

(Leppink 2017). 
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Existem várias características e limitações inerentes ao método quantitativo, extensamente identificadas na 

literatura. Algumas destas limitações – como a obrigatoriedade de medir e avaliar variáveis através de método 

numéricos – criaram a necessidade de encontrar uma alternativa que permitisse a recolha e tratamento de dados 

relacionados com o comportamento dos indivíduos. Estes dados não são regidos por leis determinísticas e não 

são mensuráveis (Flick 2009). Com o intuito de ultrapassar algumas limitações do método quantitativo, surge o 

método qualitativo. 

 

O método qualitativo é um método que se foca precisamente em avaliar as opiniões, as experiências e as 

atitudes de indivíduos. É de caráter mais pessoal, comparativamente ao método quantitativo, o que faz com que 

o tamanho da amostra estudada seja substancialmente menor (Twining et al. 2017). Este método é um método 

indutivo, uma vez que analisa casos particulares para definir uma hipótese geral, e é utilizado quando o objetivo 

é explorar um caso específico ou um certo contexto. As críticas residem na sua validade e confiança, uma vez que 

toda a pesquisa qualitativa acaba por ser de caráter interpretativo, estando sujeito à subjetividade de quem 

conduz o estudo (Vass et al. 2017).  

 

Como apresentado nos capítulos anteriores, o processo de mentoria é um processo holístico que abrange um 

conjunto de práticas, na maior parte dos casos não mensuráveis. Por exemplo, o papel do mentor enquanto 

facilitador de contactos entre os mentorandos e terceiros é uma atividade que pode aportar valor para a iniciativa 

de Empreendedorismo Social, mas não direta ou facilmente quantificada. 

 

Assim, tendo em conta o objetivo da presente dissertação, optou-se por utilizar uma metodologia qualitativa, 

uma vez que se pretende explorar e analisar a perspetiva de várias entidades – mentor, mentorando e investidor 

– quanto ao processo de mentoria a iniciativas de Empreendedorismo Social. 

4.2 Recolha de dados 

A metodologia selecionada na secção anterior pode ser conduzida por inúmeras técnicas, das quais se 

destacam as entrevistas, discussões de grupo, e pesquisa documental. No entanto, a natureza do estudo e o 

objetivo que se pretende alcançar é o fator chave para decidir qual das técnicas deve ser selecionada. Tendo em 

conta que a pesquisa documental já foi exposta no Capítulo 3 (Estado da arte), as próximas subsecções têm o 

objetivo de apresentar as técnicas utilizadas para a realização deste estudo: (1) a entrevista, e (2) a discussão de 

grupo.  

4.2.1 Entrevista 

Segundo Ritchie e Lewis (2014), a entrevista é a única forma de recolha de dados que permite extrair a 

perspetiva individual de cada indivíduo, dentro do contexto em que o mesmo se encontra. É uma técnica que, por 

ser de caráter pessoal, é utilizada para clarificar e detalhar um determinado processo. Além disso, quando o 

público-alvo está geograficamente disperso e não tem disponibilidade para se deslocar do seu local de trabalho, 

a entrevista é a técnica mais eficiente, comparativamente com o método da discussão de grupo.  
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A entrevista é uma técnica extremamente flexível, que se adapta a vários modelos de estudo uma vez que 

existem vários tipos de entrevista. As entrevistas podem-se dividir em três tipos distintos. Em primeiro lugar, as 

entrevistas estruturadas são conversas previamente preparadas que contêm um guião formal, de estrutura 

idêntica para todos os entrevistados. As entrevistas semiestruturadas fazem uso de um guião que contém 

perguntas e tópicos que devem ser abordados, mas a entrevista flui de acordo com o ritmo da conversa. Por 

último, existem as entrevistas não estruturadas, que se baseiam numa conversa informal sem ordem fixa de 

pontos a abordar.  

 

Para o presente estudo, as entrevistas foram utilizadas para dar resposta a dois dos três objetivos 

apresentados no início deste capítulo: (1) perceber quais são as melhores práticas de mentoria que levam ao 

sucesso das iniciativas de Empreendedorismo Social, e (2) entender a visão, objetivos e expectativas que os 

investidores têm ao investir em iniciativas de Empreendedorismo Social. Para dar resposta ao primeiro objetivo, 

foram entrevistados mentores experientes de iniciativas de Empreendedorismo Social. Para atingir o segundo 

objetivo, foram entrevistados investidores ligados à área da inovação e do empreendedorismo social. 

 

Tendo em conta as características apresentadas acima e os objetivos das entrevistas a realizar, na presente 

dissertação optou-se por utilizar entrevistas semiestruturadas. Nas duas subsecções seguintes, serão 

apresentados o método de desenho da entrevista – utilizado para preparar as entrevistas – e um resumo de como 

foram conduzidas as entrevistas no presente estudo – com o intuito de introduzir os entrevistados e explanar os 

motivos pelos quais foram selecionados. 

 

4.2.1.1 Desenho da entrevista 

Antes de iniciar o processo de construção dos dois guiões-base para as entrevistas – a mentores (Anexo 1) e 

a investidores (Anexo 2) – foi necessário realizar um estudo da literatura sobre esta temática. Para cumprir o 

objetivo de desenvolver boas entrevistas – completas e, acima de tudo, eficazes – foi necessário percorrer um 

processo de sete etapas, as quais vão ser apresentadas de seguida (Hague 2006). 

 

Os dois primeiros passos baseiam-se num processo semelhante ao brainstorming. Em primeiro lugar, 

desenvolveu-se uma lista com todos os objetivos que se pretendiam alcançar com a entrevista, assim como toda 

a informação necessária que se desejava obter com a mesma. Em segundo lugar, escreveram-se todas as questões 

inicialmente necessárias para incluir no guião, sem ter em conta a construção frásica das mesmas. Apenas no 

terceiro passo é que se teve em conta a estruturação das frases, com o objetivo de tornar o guião o mais claro e 

sucinto possível.  

 

Seguem-se os passos fundamentais que transformam um conjunto de questões desordenadas numa 

entrevista organizada e verdadeiramente eficiente. O quarto passo consiste em decidir o formato da resposta 

pretendida. Por exemplo, foram colocadas perguntas com o objetivo de obter uma resposta binária (“sim” ou 

“não”) e outras de caráter aberto. Isto permitiu que, quando necessário, as questões fossem ajustadas de modo 
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a promover uma maior uniformização entre as respostas dos vários entrevistados. O quinto passo tem o intuito 

de ordenar as perguntas, previamente concluídas, para que a entrevista tenha o seguimento desejado. 

 

O sexto passo tem o intuito de finalizar a entrevista, concluindo as formatações do guião. Um guião de 

entrevista pode ser dividido em várias secções, consoante o que faça sentido para o entrevistador e para o 

entrevistado. Neste caso, surgiu a necessidade de acrescentar, antes das perguntas (definidas no quinto passo 

acima referido), uma primeira secção com uma breve contextualização do estudo, com o objetivo de situar o 

entrevistado. 

 

O sétimo e último passo consiste em testar o guião. Esta fase é importante para avaliar se o guião está a ter 

o efeito que o entrevistador pretende, e se o tempo de entrevista não é exagerado (é aconselhável que a duração 

máxima da entrevista seja de quarenta e cinco minutos). Após se ter testado o guião, algumas perguntas foram 

acrescentadas e outras foram eliminadas. É de realçar que, mesmo depois de se testar o guião, entrevista após 

entrevista, houve necessidade de alterar a forma como se colocavam algumas das questões e a forma como se 

abordava o entrevistado. 

 

Concluídos os sete passos acima referidos, e embora não estivesse contido nos mesmos, as perguntas foram 

ainda categorizadas para que a conversa decorresse de um modo fluente e organizado. Assim, uma vez que as 

entrevistas foram de caráter semiestruturado, houve abertura para que o entrevistado abordasse temas que 

inicialmente estavam planeados para outros momentos das entrevistas, o que levou a que nem sempre existisse 

a necessidade de colocar todas as questões contidas nos guiões.  

 

4.2.1.2 Entrevistas realizadas 

Esta secção permite fazer uma abordagem preliminar às entrevistas realizadas, caracterizando a forma como 

as mesmas foram conduzidas e identificando os entrevistados.  

 

Com o propósito de perceber quais as práticas que mais influenciam positivamente o sucesso de uma iniciativa 

de Empreendedorismo Social, foram realizadas quatro entrevistas com profissionais de renome na área. Neste 

momento, o IES-SBS tem ao seu dispor uma rede de aproximadamente 30 mentores. A amostra foi escolhida 

tendo em conta a diversidade de iniciativas que cada mentor já entrevistou. Ainda que quatro entrevistas não seja 

um número elevado (em absoluto), as quatro entrevistas foram representativas do ecossistema do 

empreendedorismo social. Os mentores entrevistados têm uma vasta experiência nesta temática e já 

acompanharam iniciativas nas mais variadas áreas, contribuindo assim para uma recolha de informação fidedigna 

e relevante.  

 

Em primeiro lugar foi necessário assegurar que os possíveis entrevistados estavam disponíveis para colaborar 

com a presente dissertação. Com este intuito foram enviados e-mails para averiguar a disponibilidade dos 

mentores em agendar uma conversa estruturada sobre a temática da mentoria a empreendedores sociais. Os e-
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mails continham uma breve apresentação do estudo, os seus objetivos e, por fim, o motivo de os entrevistados 

terem sido escolhido para realizar a entrevista - a vasta experiência no mundo do empreendedorismo social e o 

grande número de iniciativas que já acompanharam. 

 

Após receber uma resposta positiva por parte dos possíveis entrevistados, o passo seguinte consistiu em 

enviar um segundo e-mail com o guião da entrevista. Embora o envio prévio das questões possa comprometer o 

fator genuíno das respostas, permite que os entrevistados possam preparar melhor o tópico a ser discutido e, 

consequentemente, que dêem respostas mais detalhadas. Desta forma, e tendo em conta a natureza do estudo 

e o facto de os entrevistados serem profissionais extremamente ocupados, optou-se por enviar o guião da 

entrevista, privilegiando a eficiência do encontro. Além disso, foi ainda solicitada a permissão para gravar as 

entrevistas para que, mais tarde, se pudesse proceder à sua análise de uma forma mais fidedigna.  

 

De seguida irão ser apresentados os quatro mentores entrevistados. A primeira entrevista foi realizada a 

Romain Joly, um analista de uma associação sem fins lucrativos francesa cujo objetivo é promover o contacto 

entre empreendedores experientes e empreendedores menos experientes. O entrevistado tem experiência tanto 

como empreendedor social, como a acompanhar iniciativas que estejam em fase de crescimento. Tendo em conta 

a nacionalidade do entrevistado, esta foi a única entrevista realizada em inglês.   

 

A segunda entrevista foi realizada ao mentor Tiago Ferreira, o fundador de uma consultora de inovação 

aplicada à resolução de desafios de alto impacto, que é um dos principais mentores de empreendedores sociais 

em Portugal, principalmente na região Norte. Estas primeiras duas entrevistas, por questões geográficas, foram 

realizadas via Skype.   

 

A terceira e quarta entrevistas foram realizadas pessoalmente, no local de trabalho dos próprios 

entrevistados. Ambos os entrevistados são cofundadores de uma das maiores incubadoras e aceleradoras de 

impacto em Lisboa. O primeiro, Filipe Portela, trabalha numa das plataformas de equity crowdfunding de maior 

crescimento a nível europeu, tendo ajudado a estruturar várias iniciativas. A segunda, Ana Portela, era a antiga 

responsável pela gestão dos mentores dessa mesma incubadora.  

 

Para dar resposta ao segundo objetivo - entender a visão, objetivos e expectativas que os investidores têm ao 

investir em iniciativas de Empreendedorismo Social – foram realizadas duas entrevistas a profissionais de renome 

no ecossistema do financiamento a iniciativas de Empreendedorismo Social, em Portugal. A seleção dos dois 

entrevistados foi baseada na sua vasta e internacional experiência neste ecossistema, tanto a nível profissional 

como a nível académico. Não irá ser detalhado o processo de contacto e preparação dos dois entrevistados uma 

vez que foi semelhante ao utilizado nas entrevistas a mentores.  
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O primeiro entrevistado é o Professor Filipe Santos, o anterior diretor do Portugal Inovação Social, uma 

iniciativa que “pretende apoiar Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social”, que “canaliza fundos 

estruturais europeus para a promoção da inovação social”. 

O segundo entrevistado é o Professor António Miguel, responsável pela estratégia do Laboratório de 

Investimento Social, um projeto que é suportado pela fundação Calouste Gulbenkian e pelo IES-SBS, e “pretende 

ser um centro de conhecimento na área do investimento social procurando difundir as melhores práticas 

internacionais e instrumentos financeiros inovadores, estudando a sua aplicabilidade à realidade portuguesa”.  

 

De seguida, a Tabela 5 aparece como um resumo da informação anteriormente descrita.  

 

Tabela 5 - Informação mentores entrevistados 

Nome Organização Cargo Informação sobre a organização Data da 

Entrevista 

Localização 

da Entrevista 

Romain 

Joly 

Reseau 

d’Entreprendre 

Portfolio Manager Promover o contacto entre 

empreendedores experientes e 

empreendedores menos 

experientes 

 

06 Mar 

‘17 

Skype 

Tiago 

Ferreira 

InvestAmarante Diretor Executivo Uma iniciativa que pretende 

captar o investimento privado e 

apoiar novos negócios, através de 

projetos inovadores. 

13 Mar 

‘17 

Skype 

Filipe 

Portela 

ImpactHub Lead Entrepreneur Comunidade de 

empreendedores sociais que 

atua como uma aceleradora de 

negócios 

24 Mar 

‘17 

ImpactHub 

Lisboa 

Ana Afonso ImpactHub Antiga responsável 

pela gestão das 

comunidades e 

mentores 

Comunidade de 

empreendedores sociais que 

atua como uma aceleradora de 

negócios 

24 Mar 

‘17 

ImpactHub 

Lisboa 

Filipe 

Santos 

Portugal 

Inovação Social 

Antigo diretor Iniciativa que promove a 

inovação social 

04 Jul 

‘17 

Universidade 

Católica 

António 

Miguel 

Laboratório de 

Investimento 

Social 

Responsável pela 

estratégia 

Um centro que procura 

disseminar as melhores práticas 

internacionais e instrumentos 

financeiros inovadores, 

estudando a sua aplicabilidade à 

realidade portuguesa. 

06 Set 

‘17 

Gulbenkian 
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É de referir que, independentemente da circunstância, todas as entrevistas foram gravadas com o devido 

consentimento dos participantes, tendo a duração das conversas variado entre os vinte e cinco e os quarenta 

minutos.  

4.2.2 Discussões de grupo 

Além das entrevistas, anteriormente apresentadas, existe outro método vastamente utilizado na pesquisa 

qualitativa: a discussão de grupo (focus group). Este método consiste numa discussão aberta onde participam: (1) 

um grupo pequeno de aproximadamente cinco pessoas; e (2) um moderador, que tem o objetivo de conduzir a 

discussão. 

 

 O objetivo é que o entrevistador consiga criar uma atmosfera de discussão de modo a extrair o máximo de 

opiniões e ideias diferentes. No entanto, embora se trate de uma discussão aberta, é imperativo que o 

entrevistador estruture, previamente, as questões. Os grupos devem ser minimamente homogéneos, uma vez 

que está provado que a homogeneidade reduz a inibição, e é importante que todos os participantes se sintam 

confortáveis para partilhar as suas experiências e opiniões (Eliot & Associates, 2005). 

 

Tendo em conta que, como explicado anteriormente, este método promove a partilha e a discussão, as 

discussões de grupo são muito utilizadas quando se pretende estudar atitudes de várias pessoas, interações e 

comportamentos coletivos. Através deste método é ainda possível extrair informação relativa a ideias e 

sentimentos que os indivíduos possam ter acerca de certas temáticas e, através da discussão, é possível perceber 

a origem das diferenças de perspetivas entre os indivíduos (Rabiee 2004).  

 

Contudo, é fundamental para o sucesso do estudo assegurar que todos os elementos do grupo estão inseridos 

no mesmo contexto para que seja possível retirar conclusões gerais a partir da amostra escolhida (Flick 2009).  

Na presente dissertação foram utilizadas discussões de grupo para recolher os dados referentes à perspetiva 

dos empreendedores sociais quanto ao processo de mentoria que experienciaram. Foi considerado vantajoso 

agrupar os empreendedores sociais quanto à sua experiência como mentorandos e, através da discussão, 

dinâmicas e partilhas, seria possível concluir qual a perspetiva que os mesmos têm quanto ao processo de 

acompanhamento.  

 

4.2.2.1 Desenho da discussão de grupo 

À semelhança do processo de desenhar uma entrevista explicado anteriormente, planear uma discussão de 

grupo também implica realizar alguma pesquisa prévia na literatura para que seja possível construir perguntas e 

dinâmicas sólidas de modo a atingir o objetivo pretendido.  

 

Em primeiro lugar, é importante perceber que uma discussão de grupo deve ter uma duração mais longa do 

que uma entrevista, uma vez que envolve a participação de um maior número de indivíduos. Por esse mesmo 

motivo, o número de questões não deve ser exagerado – embora, segundo a literatura estudada, o limite sejam 
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doze questões, oito é o número ideal (Eliot & Associates 2005). A discussão de grupo desenhada na presente 

dissertação contém seis perguntas uma vez que, como pode ser observado em anexo (Anexo 3), a primeira 

pergunta é de caráter reflexivo e, consequentemente e conforme previsto, demorou mais tempo a ser respondida 

do que todas as questões seguintes.  

 

As questões devem ser sucintas e diretas, devem ter como foco apenas um tema e não podem conter palavras 

ambíguas. Além disso, é necessário acautelar para que a resposta não seja binária – “sim” ou “não”. O objetivo 

das questões é que provoquem momentos de discussão e desenvolvimento de raciocínio.  

 

Existem três tipos de perguntas que devem ser feitas nas discussões de grupo. Em primeiro lugar, as perguntas 

de compromisso, que devem servir para introduzir os participantes e criar um ambiente confortável e propício à 

discussão. De seguida devem ser feitas as perguntas exploratórias, que são as fundamentais para o conteúdo da 

discussão. Serão estas as perguntas que irão permitir recolher a informação necessária para responder às questões 

de pesquisa inicialmente definidas. Por último, as perguntas de fecho, que servem para confirmar que não faltou 

discutir nenhuma temática importante para o estudo que está as ser feito (Eliot & Associates 2005). 

 

De seguida, irá ser detalhada a forma como a discussão de grupo foi conduzida no presente estudo. 

 

4.2.2.2 Discussão de grupo realizada 

Foi precisamente a estrutura apresentada anteriormente que foi a utilizada na discussão de grupo desenhada 

no presente estudo. As duas perguntas iniciais tinham o intuito de estimular a reflexão dos empreendedores 

quanto à sua experiência como empreendedores sociais e introduzi-los à temática do processo de mentoria. As 

restantes perguntas incidiram sobre o próprio processo de mentoria, para que todas as questões de relevância 

para o estudo fossem mencionadas. Por último, foi decidido fazer uma pergunta de caráter mais aberto, para que 

os participantes pudessem mencionar algum tópico que ainda não tivesse sido mencionado, e que considerassem 

relevante para o presente estudo.  

 

Todo o processo antecedente à discussão de grupo foi similar ao processo que antecedeu as entrevista e, 

neste caso, também foi pedida a permissão para gravar a discussão. Além disso, foi pedida autorização para 

fotografar alguns momentos de modo a captar a dinâmica inerente a este encontro. As fotografias podem ser 

consultadas em anexo (Anexo 4). 

 

A discussão de grupo teve lugar numa sala do Instituto Superior Técnico, e teve a duração de uma hora e 

trinta minutos. Para que toda a discussão de grupo fosse realizada sob um ambiente de descontração e 

dinamismo, todas as perguntas foram respondidas e discutidas tendo por base a utilização de post-its por parte 

dos participantes.  
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A amostra selecionada foi da responsabilidade do IES-SBS, uma vez que foi a escola que disponibilizou o 

contacto dos empreendedores. Foi referido que o número ótimo de participantes numa discussão de grupo era 

de aproximadamente 5 elementos e, a partir desse momento, o IES-SBS decidiu quem seriam os potenciais 

participantes. Alguns dos empreendedores estavam a iniciar o programa de acompanhamento disponibilizado 

pelo IES-SB, outros já tinham participado em alguma formação da escola e passado por um processo de mentoria 

– menos estruturado que o atual.  

 

O conceito inicial para a recolha de dados dos empreendedores tinha como base a condução de duas 

discussões de grupo: uma com empreendedores que estavam no início do seu processo de acompanhamento, e 

que estavam na fase I do ciclo de vida – fase embrionária – da sua empresa; outra com os empreendedores que 

já tinham sido mentorandos e que neste momento têm as suas iniciativas numa fase de ciclo de vida mais 

avançada.  

 

No entanto, os empreendedores experientes contactados não se encontravam todos em Lisboa, o que 

impossibilitou a realização de uma das discussões de grupo. Sendo assim, optou-se por utilizar dois métodos 

distintos para recolher os dados dos empreendedores. Os representantes das iniciativas que estão numa fase do 

ciclo de vida mais avançada foram entrevistados individualmente, via Skype, tendo por base a estrutura descrita 

na secção 4.2.1.1. Os restantes empreendedores realizaram uma discussão de grupo, inicialmente prevista. 

 

Embora o número ótimo de participantes para a discussão de grupo fosse de cinco empreendedores, por 

questões de agenda apenas foi possível reunir três empreendedores no mesmo dia. No entanto, o inferior número 

de participantes permitiu que houvesse uma discussão mais aberta e foi possível dar mais profundidade ao ponto 

de vista de cada um dos presentes (Kitzinger 1995) Os restantes empreendedores que não puderam participar 

receberam uma entrevista – adaptada da discussão de grupo – para que se pudesse recolher o maior número de 

dados possível. Para facilitar a análise dos dados, as respostas dos cinco empreendedores vão ser todas 

consideradas como originárias da discussão de grupo realizada. Além disso, estes dados vão ser aglomerados, não 

sendo possível distinguir qual dos participantes foi responsável por cada informação – ou seja, será como se a 

informação fosse toda proveniente de uma única pessoa.  

 

Após realizadas as entrevistas e a discussão de grupo, procedeu-se ao tratamento dos dados recolhidos para 

que, posteriormente, se efetuasse a análise dos mesmos e se extraíssem conclusões. Deste modo, na seguinte 

secção irá ser detalhado o método mais indicado e, consequentemente o selecionado para analisar os dados 

provenientes das entrevistas semiestruturadas e da discussão de grupo realizadas ao longo da presente 

dissertação.  
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4.3 Análise 

O principal objetivo da análise de dados é conseguir encontrar conclusões realistas através dos dados 

recolhidos (Bengtsson 2016). Deste modo, depois de conduzidas todas as entrevistas e a discussão de grupo, foi 

necessário transcrever as respostas dos participantes para que se pudesse dar início à análise dos resultados. 

Tendo em conta a natureza dos dados recolhidos, os mesmos vão ser tratados através de uma análise de conteúdo 

qualitativo, ou seja, de uma análise qualitativa. Este tipo de análise é o mais utilizado para estudar dados 

provenientes de conteúdo verbal e escrito (Elo & Kyngäs 2008). De seguida serão apresentados mais detalhes 

sobre a mesma, assim como a forma de a aplicar. 

4.3.1 Análise de Conteúdo Qualitativo 

A análise de conteúdo é definida como o estudo das gravações da comunicação e a subsequente 

uniformização dessa mesma informação (Kohlbacher 2006). É um método de interpretação subjetiva dos dados 

de texto em que, através da codificação e subsequente classificação sistemática da informação, é possível 

identificar padrões e retirar conclusões acerca do significada da informação conseguida (Zhang & Wildemuth 

2009). 

 

Para que seja possível proceder à análise de conteúdo qualitativo, é necessário que seja feita uma definição 

prévia sobre quem foram os entrevistados, como foi escolhida a amostra do estudo, quais foram as condições 

necessárias para ser um participante e como foi gerado o texto a ser analisado (Mayring 2003). Todas estas 

informações e detalhes importantes para a execução da análise foram disponibilizados nas secções anteriores do 

presente capítulo.  

 

Adicionalmente, Mayring (2003) acrescenta que é necessário estabelecer, de forma concreta, o objetivo da 

análise. Deste modo, será possível interpretar o material de uma forma mais realista e correta. É necessário definir 

a questão de pesquisa em que o presente estudo se baseia e é também necessário explicar, de forma detalhada, 

o contexto teórico em que o tema se insere. Na presente dissertação, estes dois passos foram executados nos 

capítulos anteriores – capítulo 2 e capítulo 3.   

 

Depois de realizar todas as tarefas prévias ao tratamento dos dados, deu-se início ao processo de análise de 

conteúdo qualitativo. Como referido anteriormente, esta análise baseia-se na codificação e categorização da 

informação. A utilização de categorias é um mecanismo utilizado para agrupar o conteúdo das entrevistas por 

temas pertinentes. É de extrema importância que, ao longo do processo, se definam cuidadosamente as 

categorias existentes, para evitar dúvidas quanto ao conteúdo que cada categoria deve suportar.  

 

Por fim, e se necessário, as categorias são divididas em subcategorias para estudar com mais profundidade e 

especificidade cada tema. De modo a assegurar a consistência da análise, também as subcategorias devem ser 

definidas cuidadosamente. Além disso, ainda com o intuito de certificar a solidez do estudo, é aconselhável que 

todas as categorias sejam suportadas por exemplos e regras de codificação. Em anexo (Anexo 5) é apresentado 
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sob a forma de tabela todo o conjunto de informação sobre as várias categorias e subcategorias – denominado 

esquema de código. 

 

A análise de conteúdo qualitativo realizada na presente dissertação baseou-se nos estudos de vários autores 

– Bengtsson (2016), Campos (2004), Burla (2008) – para que se percebesse a fundo quais as etapas a seguir quando 

se pretende realizar uma análise desta natureza. De seguida, vão ser apresentadas as etapas utilizadas na presente 

dissertação, que são precisamente uma compilação da perspetiva dos vários autores anteriormente referidos.  

4.3.2 Codificação e análise de conteúdo 

Através do estudo da literatura foi possível concluir que existe unanimidade quanto à primeira etapa a ser 

realizada na análise de conteúdo qualitativo. A transformação do conteúdo áudio das entrevistas e da discussão 

de grupo em texto é crucial para exibir os dados recolhidos num formato adequado para ser analisado. 

 

Esta etapa – transcrever o conteúdo áudio em texto – pode envolver três procedimentos distintos, 

procedimentos estes que podem ser utilizados de forma independente ou combinada. O “sumário” tem o objetivo 

de resumir o material previamente recolhido, preservando apenas o conteúdo essencial para o estudo. A 

“explicação” tem precisamente o intuito de explicar e clarificar a informação recolhida. Por último, a 

“estruturação” envolve filtrar e organizar a informação para que a mesma fique pronta para ser analisada.  

 

Tendo em conta a natureza da discussão de grupo e o carácter semiestruturado das entrevistas, achou-se 

pertinente sumariar a informação, uma vez que houve momentos em que a conversa se desviou do assunto 

principal do estudo. Além disso, foi necessário estruturar o conteúdo da conversa de modo a facilitar o processo 

de categorização. Como conclusão da primeira etapa, foi criado um documento individual para cada uma das 

entrevistas e um documento para a discussão de grupo.  

 

É de realçar que as próximas etapas do processo de análise foram realizadas sequencialmente em cada um 

dos documentos. Ou seja, apenas após estarem finalizadas todas as etapas num documento é que se procedeu à 

análise no documento seguinte.  

 

 A segunda etapa do processo de análise é relativamente simples mas muito importante. Reler o texto 

transcrito, do início ao fim, é fundamental para relembrar o conteúdo da entrevista (ou a discussão de grupo) e, 

consequentemente ter uma perspetiva global das ideias partilhadas pelo entrevistado. A terceira etapa consiste 

em sublinhar as afirmações, expressões, ideias ou palavras contidas nesse mesmo texto que aparentem ser de 

relevância para o estudo – cada porção sublinhada tem o nome de unidade de análise.  

 

A quarta etapa, ou a etapa da codificação, atribui um código de cores às unidades de análise criadas 

anteriormente. As unidades que aparentam ser da mesma temática são sublinhadas da mesma cor, de modo a 
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facilitar a etapa seguinte, a etapa da categorização. Cada cor irá corresponder a uma categoria, que por sua vez 

corresponde a um tópico relevante para o estudo. 

 

Uma vez que foi realizada uma pesquisa prévia sobre o processo de mentoria, as categorias poderiam ter sido 

desenvolvidas de forma dedutiva, antes de se proceder ao processo de codificação. No entanto, e tendo em conta 

o vasto número de vezes que este processo de análise foi revisto e consequentemente alterado, optou-se por 

desenvolver as categorias de uma forma indutiva, à medida que se realizou o tratamento dos dados.  

 

A sexta etapa consiste em percorrer o documento uma vez mais, com o intuito de confirmar que não se 

perderam dados importantes para o estudo. As partes do texto não codificadas podem não ser relevantes para o 

estudo, devendo, deste modo, ser desprezadas, ou podem ser um contributo essencial que tenha passado 

despercebido, devendo deste modo ser inseridas numa categoria existente ou, porventura, servir de base para a 

criação de uma nova categoria.  

 

Por fim, a última etapa consiste em expor os dados, já tratados, de uma forma clara. Deste modo, os mesmos 

podem ser mais facilmente interpretados pelo autor e consequentemente analisados. Com este propósito, foi 

construída uma tabela com o nome das categorias, subcategorias e as respetivas unidades de análise, denominada 

de Codificação das Entrevistas. 

 

No capítulo seguinte, irão ser apresentadas as ideias mais significativas provenientes das entrevistas e da 

discussão de grupo para que, posteriormente, seja possível realizar uma análise e uma discussão de resultados 

consistente.  
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5 Análise dos Resultados 

 

No presente capítulo, os conteúdos mais relevantes da pesquisa qualitativa realizada – entrevistas e discussão 

de grupo – irão ser apresentados. 

 

Como mencionado no capítulo anterior, a primeira etapa do tratamento de dados consistiu em transformar 

o conteúdo áudio em texto. De seguida, o texto foi resumido a unidades de análise que, posteriormente, foram 

agrupadas consoante as categorias a que pertenciam. Por último, foi desenvolvida uma tabela que continha o 

nome das categorias, as suas subcategorias e as respetivas unidades de análise, que pode ser consultada em anexo 

(Anexo 6) nas tabelas A.6.1 e A.6.2.   

 

Foi precisamente a tabela Categorização das Entrevistas, que contém as unidades de análise agrupadas, que 

serviu de mote para a análise de resultados apresentada em seguida. Os conteúdos referentes a cada subcategoria 

irão ser apresentados, analisados e discutidos, tendo por base a revisão da literatura efetuada previamente e os 

conhecimentos adquiridos ao longo do estudo.  

 

Quanto à estruturação do presente capítulo, uma vez que o objetivo da dissertação consiste em encontrar 

respostas para as três questões inicialmente definidas e que, por esse mesmo motivo, os dados foram recolhidos 

de três entidades distintas, considerou-se pertinente criar três secções: (1) Entrevistas a mentores: análise e 

discussão; (2) Entrevistas e discussão de grupo a mentorandos: análise e discussão; e, por fim, (3) Entrevistas a 

financiadores: análise e discussão. Além das três secções mencionadas, foi necessário acrescentar uma quarta 

secção com o intuito de desenvolver uma discussão dos temas apresentados. 

5.1 Entrevistas a mentores: análise e discussão 

Esta primeira secção do capítulo da Análise de Resultados apresenta, como o próprio nome indica, a visão 

que os mentores têm quanto ao processo de mentoria. Ao longo desta secção irá ser possível compreender qual 

a importância da mentoria, irão ser expostas algumas das melhores práticas que os mentores consideram 

potenciar o sucesso das iniciativas de Empreendedorismo Social, e serão mencionadas algumas características 

inerentes a este processo.  

 

De modo a estruturar a análise de resultados, após terem sido conduzidas as entrevistas e a discussão de 

grupo e após o tratamento de dados, identificaram-se cinco ideias centrais que constituíram o fio condutor da 

presente análise e discussão. Estas ideias estão assentes nas categorias definidas durante o processo de 

codificação realizado previamente – “Mentoria”, “Primeiro encontro”, “Os desafios de mentorar uma iniciativa de 

Empreendedorismo Social”, “Práticas de mentoria” e “O mentor”. 
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Neste seguimento, as próximas subsecções estão relacionadas com as categorias previamente definidas, e a 

análise será conduzida tendo em conta todas as subcategorias inerentes a cada categoria, apresentadas na figura 

acima – Figura 7. 

 

É de realçar que, segundo a literatura, a sobreposição de conteúdos entre categorias deve ser minimizada. 

No entanto, e tendo em conta que as categorias estão relacionadas entre si, é impossível dissociar todas as 

temáticas e os conteúdos das categorias tendem a complementar-se (Hsieh & Shannon 2005).  

5.1.1 Mentoria 

Tendo em conta que o objetivo central do presente estudo incide sobre a temática do processo de mentoria, 

é pertinente identificar qual a visão que os entrevistados têm quanto ao processo de mentoria a empreendedores 

sociais, quanto aos objetivos principais do processo e ainda quais os pressupostos e restrições que os mesmos 

atribuem a esta temática.  

 

A leitura atenta e pormenorizada da categoria “Mentoria” apresentada na tabela de tratamento de dados 

destacou três tópicos que são de relevância para este momento da análise: (1) papel da mentoria; (2) 

especificidades quanto ao mentor; (3) estrutura do processo de mentoria.  

 

Figura 7 - Organização da análise e discussão dos dados provenientes dos mentores 
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O papel da mentoria é, dos três tópicos apresentados acima, o que gera mais discórdia entre os entrevistados. 

Foi possível distinguir duas visões distintas quanto a este tópico, que serão apresentadas de seguida. 

 

A primeira visão deriva de duas características que o entrevistado considera inerentes ao empreendedorismo 

social. A primeira característica está relacionada com a grande quantidade de recursos – temporais, financeiros, 

entre outros – que o empreendedor dedica em prol do sucesso da sua iniciativa. Frequentemente, o investimento 

realizado pelo empreendedor não se traduz, numa fase inicial, em resultados ou recompensas (por exemplo, 

resultados financeiros). A segunda característica está relacionada com a natureza das causas apoiadas pelo 

empreendedorismo social. Tendo em conta que os empreendedores sociais lidam com problemas sociais, é 

normal que exista uma maior componente emocional associada a este tipo de iniciativas, quando comparado com 

qualquer outro tipo de negócio.   

 

Deste modo, a primeira visão referente ao papel da mentoria apresenta este processo como um conjunto de 

ações que deve focar-se, maioritariamente, em prestar apoio na superação de desafios relacionados com a 

dimensão humana, pessoal e emocional do empreendedor.  

 

“Ajudar o empreendedor na dimensão humana” 

 

A segunda visão é bastante mais pragmática. Os entrevistados defendem que o processo de mentoria tem o 

objetivo de preparar os empreendedores e as suas iniciativas para um conjunto de desafios inerentes a questões 

relacionadas com o negócio. Esta visão defende que, independentemente do ciclo de vida, a mentoria tem o 

intuito de orientar o empreendedor quanto ao rumo da sua iniciativa.  

 

“Questionar o mentorando, mapear o percurso e levar a que o empreendedor tome decisões” 

“É um processo que tem o objetivo de desafiar e questionar a equipa empreendedora” 

“Desconstruir” 

 

O segundo tópico realçado na categoria “Mentoria” está relacionado com as especificidades relativas ao 

mentor. Este foi um tema em que todos os mentores entrevistados exprimiram exatamente a mesma opinião. O 

facto de o mentor ser um profissional com experiência e de ter passado por todo o processo de desenvolvimento 

de uma iniciativa, preferencialmente social, influencia diretamente o sucesso do processo de mentoria. Segundo 

os entrevistados, esta característica relativa aos mentores aumenta o entendimento que os mesmos têm em 

relação às dificuldades dos mentorandos, o que, consequentemente, facilita o processo de mentoria.   

 

“O mentor tem de ser/ter sido um empreendedor” 

“O mentor deve ter entre 15 a 20 anos de experiência” 

“Mentores devem ser empreendedores experientes” 
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O último tópico relacionado com a primeira categoria relaciona-se com a estrutura do processo de mentoria. 

Foi unânime entre os quatro entrevistados que o processo de mentoria deve ser pouco estruturado e altamente 

adaptável a qualquer área de negócio. Segundo os mentores, este contexto possibilita que a mentoria seja 

realizada a iniciativas que estejam em desenvolvimento – a mudar de estado de ciclo de vida – e iniciativas que se 

encontrem em diversas indústrias.  

 

“A abordagem deve ser pouco estruturada” 

“Tem uma metodologia que se mantém, mas que se adapta” 

“É igual para todo o tipo de negócios” 

  

5.1.2 Primeiro Encontro 

A segunda categoria definida durante o processo de codificação foi o “Primeiro Encontro”. O momento em 

que o par mentor-mentorando se conhecem (presencialmente ou não) é, naturalmente, o momento que dá início 

ao processo de mentoria. Deste modo, torno-se pertinente aprofundar as particularidades deste encontro. 

 

Foi pedido aos entrevistados que enumerassem, consoante a sua experiência, algumas características 

fundamentais deste encontro, assim como alguns dos tópicos que achassem que faria sentido debater.  

 

A análise desta categoria permitiu distinguir quatro tópicos que os mentores consideram ser críticos no 

primeiro encontro e, consequentemente, têm impacto no sucesso do processo de mentoria: (1) objetivo do 

primeiro encontro; (2) participantes; (3) tópicos a abordar; e (4) o contexto psicológico deste primeiro momento.  

 

 O objetivo do primeiro encontro foi um tema totalmente consensual entre todos os entrevistados: 

conhecimento mútuo. O processo de mentoria é um processo longo e que, como identificado anteriormente, 

implica que exista uma relação entre um mentor e um mentorando. Obviamente, as relações só se estabelecem 

quando se dedica tempo para o par se conhecer e, posteriormente, existir uma ligação que, além de profissional, 

seja também uma relação de confiança. Além disso, é necessário que o empreendedor dê a conhecer, em detalhe, 

a sua iniciativa ao mentor. Caso contrário, o mesmo não terá oportunidade de concluir se se identifica com a 

mesma ou não.  

 

“Perceber se existe um match entre o par” 

“Permitir que haja conhecimento mútuo entre as partes” 

“Criar confiança entre o par” 

 

O segundo tópico inerente à categoria “Primeiro encontro” é apresentado como uma consequência do tópico 

anterior. Tendo em conta que o objetivo do primeiro encontro passa pelo conhecimento mútuo, é obrigatória a 

presença de todos os elementos da iniciativa de Empreendedorismo Social no primeiro encontro do par mentor-
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mentorando. Esta premissa foi consensual entre todos os entrevistados uma vez que os quatro concordaram que 

são as pessoas que trabalham numa iniciativa (ou empresa) que fazem dela um sucesso ou não. Deste modo, o 

mentor só tem a possibilidade de conhecer verdadeiramente o projeto que vai mentorar e concluir se se identifica 

com ele se tiver oportunidade de conhecer toda a sua equipa chave. 

 

“Mentor e a equipa empreendedora” 

 

O próximo tópico desta categoria é referente aos temas que devem ser abordados durante o primeiro 

encontro mentor-mentorando. O primeiro tema identificado, e o que mais vezes foi referido durante as 

entrevistas, foi o tema das expectativas. Foi possível concluir que é necessário existir um momento em que tanto 

mentor como mentorando possam partilhar as suas expectativas. Quando os mentores se referem a expectativas, 

referem-se às que o mentor tem do mentorando e vice-versa, e referem-se ainda às expectativas que ambos têm 

em relação à evolução da iniciativa e ao próprio processo de mentoria que estão a iniciar. Além disso, foi realçada 

a importância de, no primeiro encontro, se definirem alguns aspetos de carácter mais estrutural do processo.  

 

 “Expectativas de ambas as partes” 

“Esclarecer qual é a definição de sucesso” 

“Definir quantas vezes se encontram e como se encontram” 

 

Por último, o tema do contexto psicológico surge também como uma consequência dos três tópicos 

apresentados acima. Tendo em conta o objetivo de conhecimento mútuo entre os participantes e os temas a 

abordar durante o primeiro contacto mentor-mentorando, foi consensual que um encontro desta natureza deva 

ser um encontro com um ambiente descontraído e informal. 

 

“Discussão informal” 

 

Identificados os tópicos mais relevantes quanto ao primeiro encontro do par mentor-mentorando, o próximo 

tópico a ser estudado é referente aos desafios que os mentores enfrentam, após iniciarem o processo de mentoria 

a empreendedores sociais. 

5.1.3 Os desafios de mentorar uma iniciativa de Empreendedorismo Social  

A categoria “Os desafios de mentorar uma iniciativa de Empreendedorismo Social” surge com o intuito de 

perceber quais as dificuldades que os mentores enfrentam durante o processo de mentoria a empreendedores 

socias. Espera-se que, depois de identificadas as maiores dificuldades inerentes a este processo, num futuro 

próximo, se possa trabalhar para que estas sejam colmatadas.     
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Após o tratamento dos dados considerou-se que seria adequado dividir esta categoria em (1) desafios internos 

– relacionados com o próprio mentor – e (2) desafios relacionados com as particularidades de cada iniciativa e 

com o mentorando.  

 

Durante a análise foi possível concluir que os mentores podem sentir uma certa insegurança relativamente 

ao seu papel. Por vezes, não sabem como devem interagir com os mentorandos, quais as práticas que devem 

evitar, e o que efetivamente é esperado deles. Além disso, os mentores realçam a grande dificuldade em gerir as 

suas próprias emoções. É aconselhável que, para o sucesso do processo, os mentores se relacionem e se 

identifiquem com o projeto que estão a mentorar mas, ao mesmo tempo não se podem envolver diretamente nas 

tomadas de decisão e nos pormenores das operações do quotidiano. 

 

“Quais as competências fundamentais que os mentores necessitam de desenvolver! 

“O que é ser um mentor” 

“Deixar de lado competências estratégicas e focar-se apenas na missão” 

 

Além dos desafios internos, os mentores entrevistados realçaram também um conjunto de desafios 

relacionados com as particularidades de cada iniciativa. Por um lado, existem os desafios inerentes aos múltiplos 

contextos em que este tipo de iniciativas podem estar inseridas. É extremamente difícil que um mentor tenha 

conhecimento de todos os mercados, o que dificulta a perceção das necessidades reais das iniciativas. Por outro 

lado, existem os desafios relacionados com a dimensão relacional com o mentorando. É difícil gerir as expectativas 

dos empreendedores sem adotar uma posição derrotista – o que pode destruir a motivação do empreendedor, 

ou extremamente positiva – que pode culminar num excesso de segurança excessiva e pouco dinamismo.   

 

“Perceber o conceito de sucesso” 

“Gerir as expetativas do mentorando” 

“Compreender e concretizar as necessidades reais que a iniciativa enfrenta” 

 

Após identificar quais os maiores desafios que os mentores enfrentam durante o processo de mentoria a 

empreendedores sociais, procurou-se identificar quais as práticas que mais potenciam o crescimento e o sucesso 

das iniciativas.  

5.1.4 Práticas de mentoria 

Independentemente da fase do ciclo de vida de uma iniciativa, a literatura evidencia que existe um conjunto 

de boas práticas que podem contribuir para o sucesso do processo de acompanhamento. Neste seguimento, 

concluiu-se que faria todo o sentido criar uma categoria para esta temática: “Práticas de mentoria”.  
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Desde modo, foi pedido aos mentores que, de acordo com a sua vasta experiência em acompanhar 

empreendedores sociais, identificassem quais as atitudes ou atividades que consideravam mais relevantes adotar 

durante um processo de mentoria a iniciativas de Empreendedorismo Social.  

 

Durante o processo de tratamento dos dados foi possível identificar três subcategorias de práticas, que 

estariam divididas consoante o seu conteúdo e objetivo. As práticas de (1) dimensão emocional pretendem afetar 

positivamente o estado psicológico dos empreendedores. As práticas de (2) dimensão técnica pretendem ajudar 

os empreendedores a ultrapassar os desafios relacionados com competências técnicas. As práticas de (3) 

dimensão facilitadora pretendem potenciar o aumento da rede de contactos do empreendedor, para que estes 

consigam criar mais oportunidades.  

 

Quanto às práticas de dimensão emocional, é importante realçar dois aspetos. O primeiro está relacionado 

com a visão que o mentorando tem do mentor. Como explicado na primeira categoria, os mentores devem ser 

profissionais experientes e que já tenham sido (ou ainda sejam) empreendedores sociais. Deste modo, é frequente 

que o mentorando encare o seu mentor como um exemplo a seguir. O segundo aspeto também já foi referido na 

primeira categoria e está relacionado com a quantidade de recursos que o empreendedor aposta na sua iniciativa 

e com a natureza das causas apoiadas pelo empreendedorismo social. 

 

Desta forma, o mentor deve ser alguém que esteja presente sempre que o empreendedor necessite e que 

tenha a capacidade de incentivar a equipa empreendedora a vários níveis (pessoais, profissionais, entre outros) e 

durante todo o processo de mentoria. Adicionalmente, foi várias vezes referido como uma boa prática de 

dimensão emocional o facto de o mentor poder reservar momentos de conversa com os mentorandos com o 

intuito de partilhar com os mesmos momentos de dificuldade por que tenha passado. Deste modo, os 

empreendedores podem não só identificar-se com as situações descritas, como também aproveitar para melhor 

se prepararem para os desafios futuros – ou até mesmo, se possível, evitar que esses erros aconteçam com eles. 

Como uma última prática de dimensão emocional, foi realçado que o mentor deve promover o desenvolvimento 

de algumas competências interpessoais que os mentorandos tenham menos desenvolvidas e que sejam 

importantes no momento em questão.  

 

“Apoiar a equipa” 

“Aconselhar os novos empreendedores quanto aos erros que devem evitar” 

“Desenvolver soft skills” 

 

A segunda subcategoria de “Práticas de mentoria” é relativa às práticas de dimensão técnica, tendo sido 

unânime entre os entrevistados que não é esperado que um mentor tenha um impacto direto na capacitação 

técnica dos empreendedores. Não se pode esperar que um mentor tenha conhecimentos em todas as áreas 

cruciais para a criação de um negócio – área financeira, área legal, comercial entre outras. No entanto, se uma 
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das maiores dificuldades do mentorando disser respeito à área de expertise do seu mentor, este pode ajudar o 

empreendedor a ultrapassar esse desafio.  

 

De outro modo, o que é aconselhável que o mentor faça é, em primeiro lugar, identificar quais as áreas 

técnicas que precisam de mais desenvolvimento por parte do empreendedor ou da equipa empreendedora. Esta 

prática pode ser facilmente conduzida através das frameworks de Capacity Building apresentadas anteriormente 

no capítulo 3. Em segundo lugar, o mentor deve recomendar e aconselhar ferramentas a que o empreendedor 

consiga ter acesso e que o ajudem a adquirir um melhor conhecimento quanto à área em questão, de modo a 

colmatar as dificuldades encontradas.  

 

“Recomendar leituras para que o empreender possa aprofundar conhecimentos” 

“Identificar as falhas de hard skills” 

“Aconselhar como aprender as hard skills” 

 

Por último, a subcategoria das práticas de dimensão facilitadora foi um tema em que houve divergência 

quanto ao facto de ser aconselhável que o mentor as pratique ou não, embora tenha havido unanimidade quanto 

à sua utilidade. Todos os entrevistados concordaram em que, se o mentor utilizar práticas de facilitação de 

contactos – networking – terá uma maior rede que lhe permitirá ultrapassar barreiras mais facilmente. No entanto, 

uma das visões realçadas durante a entrevista é que os empreendedores não devem estar à espera desse tipo de 

práticas por parte do mentor. Uma vez que estas práticas envolvem que o mentor utilize os seus próprios 

contactos para ajudar a iniciativa de Empreendedorismo Social, dependendo da sua relação com a equipa 

empreendedora e das características da mesma, está inteiramente ao critério do mentor utilizar estas práticas ou 

não.   

 

“Facilitar contactos” 

“Desbloquear situações complicadas e inesperadas” 

“Promover processos de colaboração” 

 

As práticas identificadas acima, embora com algumas diferenças das apresentadas no capítulo do Estado da 

Arte, podem ser consideradas como um conjunto de boas práticas que os mentores devem ter em consideração 

quando estão a mentorar uma iniciativa de Empreendedorismo Social.  

5.1.5 O mentor 

Como referido ao longo deste capítulo, o processo de mentoria envolve uma relação entre o mentor e o seu 

mentorando. Deste modo, foram estudadas as características desta relação para perceber o impacto que estas 

teriam no sucesso da iniciativa.  
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Durante o processo de análise à categoria “O Mentor” foi possível distinguir dois tópicos que devem ser 

considerados quando se está a estudar esta temática: (1) relação com o empreendedor e (2) a atitude do mentor.  

 

O primeiro tópico está relacionado com duas das categorias apresentadas anteriormente. A intensidade da 

relação está diretamente relacionada com o conceito do papel da mentoria e, além disso, é também um dos 

desafios enfrentados pelos mentores. Uma das funções de um mentor, como apresentado ao longo do capítulo, 

deve ser ajudar a equipa empreendedora a ultrapassar desafios e a orientar o rumo da iniciativa. Deste modo, se 

o mentor estiver demasiado envolvido na iniciativa, acaba por perder a visão externa, transparente e holística que 

lhe permite analisar os problemas de forma distinta dos empreendedores. No entanto, o mentor tem de se 

identificar com o projeto, para que o processo de mentoria resulte. 

 

“Tem de haver distância para o mentor poder ser crítico” 

“Altamente comprometido com a empresa” 

 

Em relação à atitude que o mentor deve adotar perante a iniciativa que está a mentorar, é de realçar que os 

mentores são, normalmente, profissionais de renome e, consequentemente, profissionais com uma agenda muito 

preenchida. Esta característica implica que os empreendedores têm de mostrar uma forte iniciativa e devem ser 

os próprios ir ao encontro dos mentores. No entanto, estes devem demonstrar uma completa disponibilidade para 

todas as questões dos empreendedores, sempre que estes o contactem, e devem transmitir que são alguém em 

quem os mentorandos podem confiar.  

 

“Postura passiva” 

“Disponível para qualquer conselho” 

 

Uma vez que a categoria “O Mentor” foi a última categoria que se considerou relevante criar durante o 

processo de tratamento de dados das entrevistas a mentores, o próximo passo consiste em analisar os conteúdos 

provenientes das entrevistas e da discussão de grupo a mentorandos.  

5.2 Entrevistas e discussão de grupo a mentorandos: análise e discussão  

 Esta secção pretende apresentar a visão dos empreendedores em relação ao processo de mentoria. Como 

referido anteriormente, todos os entrevistados têm uma relação com o processo de mentoria: uns experienciaram 

um processo de mentoria no passado, outros estão a experienciá-lo neste momento. Ao longo da presente secção 

irá ser possível compreender o que os mentorandos esperam do processo de mentoria e do seu mentor, quais os 

desafios com que se deparam enquanto empreendedores sociais e, ainda, quais as práticas que estes consideram 

que os mentores deveriam utilizar enquanto mentores de uma iniciativa de Empreendedorismo Social.  
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 A análise dos conteúdos provenientes das entrevistas e da discussão de grupo realizadas aos 

empreendedores irá decorrer segundo a estrutura utilizada na secção anterior. A informação irá ser analisada 

tendo em conta as categorias previamente identificadas durante o processo de tratamento de dados, definido no 

capítulo anterior – “Mentoria”, “Primeiro encontro”, “Os desafios dos empreendedores sociais”, “Práticas de 

mentoria”, “O mentor”.  

 

Considerou-se que faria sentido utilizar, sempre que possível, categorias e subcategorias semelhantes às 

utilizadas na análise dos dados provenientes dos mentores. É uma mais-valia para o estudo comparar as visões 

que as duas entidades principais do processo de mentoria – mentores e mentorandos – têm em relação às 

temáticas relacionadas com o mesmo. No entanto, nem sempre fez sentido realçar os mesmos tópicos, uma vez 

que os conhecimentos e as experiências de ambas as entidades são bastante diversas. Na Figura 8 está 

esquematizada a organização das próximas secções.  

5.2.1 Mentoria 

Uma vez que o objetivo central da presente dissertação é, como referido inúmeras vezes ao longo do 

documento, estudar o processo de mentoria, a primeira categoria a ser analisada é novamente a “Mentoria”.  

 

Neste seguimento, no decorrer das entrevistas e da discussão de grupo realizadas, foi possível retirar algumas 

conclusões relativamente a quatro tópicos importantes para perceber a visão dos empreendedores quanto ao 

Figura 8 – Organização da análise e discussão dos dados provenientes dos mentorandos 
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processo de mentoria: (1) Especificidades quanto ao mentor, (2) Atividades que deviam ser incluídas no processo, 

(3) Benefícios pessoais e (4) Benefícios profissionais. 

 

O primeiro tópico indica que os empreendedores sociais sentem que, ao serem mentorados por profissionais 

experientes, tal constitui uma grande vantagem para o sucesso do processo de mentoria. No entanto, ao contrário 

da visão dos mentores, os entrevistados realçaram que a experiência dos mentores não implica que estes tenham 

sido empreendedores sociais. A grande vantagem assenta no facto de os mentores serem profissionais com 

experiência no contexto empresarial e, preferencialmente, com experiência na indústria da iniciativa. 

Adicionalmente, foi ainda referida a importância de não existir apenas um mentor por iniciativa. O facto de poder 

beneficiar de múltiplas opiniões constitui uma mais-valia para a iniciativa.  

 

“Arranjar mentores que tenham experiência no terreno” 

“Mentor mais experiente que o empreendedor” 

“O empreendedor não deve ter só um mentor” 

 

O segundo tópico realça duas atividades que os empreendedores sociais pensam que faz falta incluir nos 

processos de mentoria. A primeira atividade deriva da vulnerabilidade dos empreendedores sociais a nível pessoal 

e profissional, várias vezes referida ao longo do presente capítulo. Os empreendedores sociais demonstraram o 

interesse e, acima de tudo, a necessidade, em poder contactar com diversos empreendedores, que lideram 

iniciativas de Empreendedorismo Social no mesmo ciclo de vida que a deles ou não. Desta forma, os 

empreendedores poderiam não só aumentar a sua rede de contactos como, ao mesmo tempo, partilhar 

experiências e sentimentos com pessoas que conhecessem a sua realidade e, assim, os compreendessem. A 

segunda atividade está relacionada com a necessidade de medir o potencial impacto social da iniciativa, desde o 

início da conceção da mesma. Os entrevistados realçaram a importância de desenvolver, logo desde o início do 

processo de mentoria, uma comunicação constante com a população alvo para se conseguir a perceção de quem 

beneficia do impacto. Desta forma, irá ser possível concluir se a missão e os objetivos da iniciativa estão a ser 

conseguidos e, consequentemente, será possível direcionar o processo de mentoria consoante as reais 

necessidades da mesma.  

 

“Incluir momentos de partilha de experiências entre os vários empreendedores” 

“Incluir momentos para receber o feedback da população alvo” 

 

Os últimos dois tópicos referentes à categoria “Mentoria” estão relacionados com os benefícios que advêm 

deste mesmo processo. Quando se pretende estudar o processo de mentoria, fazer um levantamento dos 

benefícios inerentes à mesma contribui para que seja possível avaliar o impacto nos seus intervenientes. Neste 

caso, e após o tratamento dos dados, concluiu-se que seria pertinente dividir os benefícios dos empreendedores 

em pessoais e profissionais. 
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Quanto aos benefícios profissionais, os empreendedores referiram que as maiores vantagens do processo de 

mentoria estão relacionadas com dois fatores: o aumento de conhecimentos e ferramentas de gestão, e o facto 

de existir uma visão nova e externa. O primeiro fator irá auxiliar os empreendedores sociais a ultrapassar o 

conjunto de desafios identificados durante o estudo da literatura, durante o Capítulo 3 do presente documento – 

Financiamento e Gestão Financeira, Construção de um Modelo de Negócio, Planeamento, Recursos Humanos.  

 

“Mais capacidade para gerir equipas” 

“Mais noções acerca da criação de um modelo de negócios” 

 

O segundo fator, além de potenciar a exploração de novas componentes sociais que possam derivar do 

impacto da iniciativa, permite ao empreendedor aumentar a sua rede de contactos, cujos benefícios já foram 

vastamente enumerados ao longo do presente documento.  

 

“Mais componentes sociais” 

“Mais contactos relevantes” 

 

Consequentemente, o conjunto de benefícios profissionais referidos acima influenciam significativamente os 

benefícios pessoais, que serão apresentados de seguida.  

 

Os benefícios pessoais derivados do processo de mentoria estão relacionados com os fatores tranquilidade e 

confiança. Por um lado, o facto de os empreendedores estarem acompanhados por alguém que, além de ter mais 

experiência do que eles próprios, os ajude e os prepare para lidar com os desafios futuros, permite que estes se 

sintam mais tranquilos durante o desenvolvimento da sua iniciativa.  

 

“Mais segurança” 

“Mais sucesso” 

 

Por outro lado, uma vez que a mentoria potencia novos contactos dentro do contexto do empreendedorismo 

social, os empreendedores sentem-se mais confiantes ao concluir que existem mais pessoas com os mesmos 

objetivos e dificuldades. Além disso, outro fator que potencia a confiança dos empreendedores é o facto de 

estarem a ser acompanhados durante o momento de construção de um negócio que foi concebido por eles 

próprios.  

 

“Mais realização” 

“Perceber que havia pessoas com interesses comuns com projetos não relacionados com o lucro” 
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5.2.2 Primeiro Encontro 

Após se ter codificado os resultados das entrevistas e da discussão de grupo dos empreendedores, concluiu-

se que a categoria “Primeiro Encontro” não foi um tema vastamente explorado por estes. No entanto, durante as 

conversas foi possível entender qual a visão dos empreendedores quanto a este assunto, mais concretamente 

sobre dois tópicos: (1) Objetivo e (2) Participantes.  

 

Quanto ao primeiro tópico, durante as conversas com os empreendedores foi possível concluir que, para 

todos os entrevistados, o primeiro encontro tem o objetivo de promover o conhecimento mútuo. No entanto, e 

tendo em conta que os empreendedores consideram que o primeiro passo para o sucesso do programa de 

mentoria é o facto de o mentor se identificar com a iniciativa que está a mentorar, a prioridade do primeiro 

encontro é apresentar a iniciativa de Empreendedorismo Social ao respetivo mentor.  

 

 “Permitir que os pares se conheçam mutuamente” 

 

Quanto ao segundo tópico da presente categoria, foi também unânime entre os entrevistados que todos os 

elementos da iniciativa devem estar presentes no primeiro contacto mentor-mentorando. De acordo com a 

experiência dos entrevistados, no momento em que iniciaram o processo de mentoria os colaborados da iniciativa 

eram também os seus fundadores, e todos eles estiveram presentes no primeiro encontro com o seu mentor.  

 

“Toda a equipa fundadora” 

 

5.2.3 Os desafios dos empreendedores sociais 

A terceira categoria – “Os desafios dos empreendedores sociais” – tem o objetivo de enumerar os principais 

desafios com que os entrevistados se depararam e continuam a deparar enquanto empreendedores sociais. Após 

identificadas as maiores dificuldades inerentes ao processo de criar e desenvolver uma iniciativa de 

Empreendedorismo Social, espera-se que, no futuro, os mentores possam focar-se em colmatar esses mesmos 

desafios enfrentados pelos mentorandos. Além disso, espera-se que também todos os envolventes do 

ecossistema de empreendedorismo social (por exemplo os investidores e o estado) se adaptem de forma a receber 

melhor este tipo de empreendedores.  

 

Com este intuito, depois de tratados e analisados os dados referentes a esta categoria foi possível dividir os 

desafios identificados pelos entrevistados em cinco áreas distintas: (1) Questões financeiras, (2) Escassez de 

recursos, (3) Natureza jurídica e (4) Facilitação de dados e contactos.   

 

A primeira área de desafios inclui todos os desafios inerentes a questões financeiras. Durante o processo de 

recolha de dados, todos os participantes salientaram a dificuldade que existe, neste momento e em Portugal, em 

aceder a financiamento. A dificuldade reside em conseguir provar o impacto social da iniciativa, tendo em conta 
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que não é possível dedicar o tempo necessário ao projeto, dado que não existe um salário associado ao tempo 

despendido. Consequentemente, a falta de financiamento acaba por se traduzir noutros desafios, como a 

dificuldade em reter recursos humanos qualificados.  

 

“Desbloquear verbas necessárias à criação de sustentabilidade da iniciativa” 

“Provar impacto social sem conseguir lançar primeiro a iniciativa” 

“Captação de recursos humanos técnicos qualificados e adequados às necessidades dos projetos” 

 

Tendo em conta que durante o processo de recolha de dados os empreendedores demonstraram uma forte 

preocupação relativamente à temática das questões financeiras, a necessidade de entrevistar os financiadores foi 

reforçada. Além de focar as entrevistas nos requisitos que os investidores valorizam para financiarem uma 

iniciativa de Empreendedorismo Social, como estava inicialmente definido, procurou-se também perceber o 

porquê das barreiras inerentes ao financiamento e qual o papel que os mentores podem desempenhar para ajudar 

os empreendedores a ultrapassar este desafio.  

 

A área relacionada com a escassez de recursos acaba por derivar dos desafios relacionados com questões 

financeiras. Os entrevistados realçaram a dificuldade enfrentada em alcançar a sustentabilidade do negócio sem 

existir uma dedicação total na implementação do mesmo e sem os recursos humanos necessários. No entanto, e 

como dito anteriormente, uma vez que não existe um salário associado ao tempo despendido, os empreendedores 

têm de conseguir um excelente equilibro entre a sustentabilidade do seu negócio, sem consumir recursos em 

excesso, e entre a vida profissional e a vida pessoal – work-life balance. 

 

“Necessidade de polivalência” 

“Requer muito trabalho, e por vezes, o tempo é escasso” 

 

A terceira área da categoria “Desafios dos empreendedores sociais” está relacionada com todas as questões 

de natureza jurídica inerentes ao processo de criação de uma iniciativa de Empreendedorismo Social. Durante a 

discussão de grupo e durante as entrevistas foi possível perceber que existe, em Portugal, uma falta de clareza 

entre a distinção dos conceitos negócio social, empresa ou associação. Aliado a esta realidade, o grande número 

de documentos burocráticos faz com que o processo de institucionalizar uma iniciativa de Empreendedorismo 

Social seja complexo e demorado.  

 

“Questões burocráticas inerentes à criação da iniciativa” 

“Classificação clara do conceito nos vários domínios” 

“Comparação à intervenção social puramente assistencialista” 

 

A última área desta categoria diz respeito à facilitação de dados e de contactos. Os próprios entrevistados 

assumem que, tendencialmente, os empreendedores sociais apresentam uma grande dificuldade em estabelecer 
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contacto com clientes ou investidores. No entanto, foi salientado que o facto de o mentor, quando opta por 

potenciar novos contactos, não o fazer de uma forma correta, acaba por aumentar este obstáculo. Outro desafio 

inerente a esta área é a falta de partilha de recursos e informação entes as várias entidades já existentes, que 

dificulta a criação de impacto social sustentável.   

 

“Não têm a capacidade de sair da sua zona de conforto” 

“Falta de comprometimento por parte dos mentores” 

“Acesso a dados primários de confiança” 

“Acesso a rede de contactos” 

 

  

5.2.4 Práticas de mentoria 

De modo a perceber quais as práticas que os empreendedores mais valorizam por parte de um mentor, foi 

pedido aos entrevistados que, consoante a sua experiência como mentorandos e consoante as suas maiores 

dificuldades, identificassem atividades que consideravam essenciais para o desenvolvimento e sucesso de uma 

iniciativa de Empreendedorismo Social.  

 

A categoria “Práticas de mentoria” vai ser analisada tendo em conta as atividades que os entrevistados 

consideram influenciar positivamente (1) o estado psicológico do empreendedor – dimensão emocional – (2) as 

competências técnicas do empreendedor – dimensão técnica – (3) a forma como o empreendedor estrutura a sua 

iniciativa – dimensão estrutural – e (4) a qualidade e a utilização da rede de contactos do empreendedor – 

dimensão facilitadora.  

 

A primeira dimensão a ser analisada é a dimensão emocional. Embora na categoria “Desafios dos 

empreendedores sociais” não tenham sido referidos desafios relacionados com o estado psicológico, as práticas 

que afetam positivamente a dimensão emocional dos empreendedores foram bastante enfatizadas, 

principalmente pelos participantes da discussão de grupo. 

 

Segundos os empreendedores entrevistados, o facto de o mentor dedicar algum tempo do processo de 

mentoria para os ouvir é uma prática muito valorizada pelos mesmos. Na ótica dos mentorando, se, de facto, os 

mentores proporcionarem estes momentos, além de compreenderem mais facilmente quais as reais dificuldades 

da iniciativa, os mentorandos podem partilhar as suas incertezas e algumas das suas frustrações. Além disso, o 

mentor pode também partilhar algumas experiências passadas que irão certamente reconfortar o mentorando. A 

segunda prática enfatizada referente à dimensão emocional diz respeito ao modo de comunicação mentor-

mentorando. Os entrevistados partilharam que se sentem mais confiantes quando o mentor comunica com eles 

de forma regular e simpática. Por último, foi possível concluir que os mentorandos veem o mentor como um 

profissional que os pode ajudar a focar nas ideias relevantes para o negócio sem dispersar muito.  
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“Apoiar nos momentos negativos e vibrar nos positivos” 

“Mostrar que pode ser um ombro amigo” 

“Partilhar os erros do passado” 

“Manter o foco”  

“Contactar corretamente o empreendedor” 

 

A segunda dimensão a ser avaliada na categoria “Práticas de mentoria” é a dimensão técnica, que foi realçada 

por todos os participantes. As práticas mais valorizadas referentes a esta dimensão só se podem realizar se o 

mentor dedicar tempo para ouvir os mentorandos – uma das práticas de dimensão emocional apresentada 

anteriormente. É expectado que os mentores, após perceberem quais as reais dificuldades do mentorando, ajam 

na direção de os ajudar a superá-las.  

 

No entanto, foi possível identificar duas visões quanto à abordagem que o mentor deve seguir quando o 

empreendedor tem uma dificuldade. A primeira, e a menos popular tendo em conta a amostra utilizada, afirma 

que o mentor deve resolver os problemas e as dificuldades com que o empreendedor se depara.  

 

“Resolver os problemas e as dificuldades” 

“Fazer a iniciativa tornar-se real” 

 

A segunda visão valoriza o facto de o mentor ajudar os empreendedores a ultrapassar os seus desafios de 

uma forma indireta. Segundo esta visão, o mentor deve fornecer estudos baseados em opiniões do terreno, 

importantes para o negócio, de forma a promover a capacitação do empreendedor e a preparar a iniciativa para 

o mercado.  

 

 “Não ditar o caminho, mas ensinar a fazer” 

“Ajudar a encontrar ferramentas certas” 

 

O terceiro conjunto de práticas diz respeito a questões relacionadas com a dimensão estrutural da iniciativa. 

Ao analisar os dados referentes a esta temática, foi possível concluir que os entrevistados consideram ser 

fundamental para o sucesso do processo de mentoria que o seu mentor os ajude a organizar as ideias e, 

posteriormente, a cumprir os objetivos de forma exigente. Deste modo, os empreendedores irão definir um plano 

de trabalho ambicioso e irão desenvolver métodos de trabalho rigorosos. Consequentemente, o mentor deve 

também dar o exemplo e também ele cumprir com os prazos que estabeleceu com o empreendedor que está a 

mentorar.  

 

“Pedir prazos e métricas” 

“Organizar e estruturar as ideias” 
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“Estabelecer linhas de ação” 

 

Por último, a dimensão facilitadora encerra a categoria das “Práticas de mentoria”. Foi realçado que os 

empreendedores estão à espera que os seus mentores possam influenciar na obtenção de conhecimentos e 

recursos de relevância para o sucesso da iniciativa que estão a mentorar. No entanto, um dos entrevistados 

destacou que a qualidade da facilitação é muito importante. É necessário que o mentor encaminhe corretamente 

o empreendedor para a pessoa certa e que seja o mesmo a fazer a ponte entre os dois indivíduos.  

 

“Partilhar a sua rede de contactos” 

 

5.2.5 O mentor 

A última categoria da presente análise tem a designação “O Mentor”. Tendo em conta que se está a analisar 

a visão que os empreendedores têm quanto ao processo de mentoria que recebem por parte do seu mentor, 

achou-se que faria sentido estudar algumas características que os empreendedores valorizam nos 

empreendedores, assim como a forma como estes vêem a relação mentor-mentorando. Deste modo, foram 

criadas quatro subcategorias que permitiram caracterizar esta categoria: (1) Características técnicas, (2) 

Características pessoais, (3) Relação com o empreendedor e (4) Motivação.  

 

Quanto às características técnicas do mentor, durante a análise das entrevistas e da discussão de grupo foi 

possível concluir que todos os entrevistados privilegiam mentores com conhecimentos na área da criação de 

negócios. Além disso, foi também unânime que, embora o mentor não possa ter conhecimento em todas as áreas 

e indústrias, deve ter um conhecimento profundo sobre a área de negócio da iniciativa que está a mentorar.  

 

“Estar muito por dentro do contexto do problema social que a iniciativa pretende resolver” 

 “Ter conhecimentos na área da criação do negócio” 

 

A segunda subcategoria da categoria “O mentor” foi aquela que os entrevistados consideram mais relevante 

para o sucesso do processo de mentoria. Os empreendedores enunciaram que um mentor não precisa de ser 

dotado em conhecimentos técnicos, mas sim uma pessoa com um forte conjunto de capacidades interpessoais 

uma vez que os primeiros são de fácil aquisição e as segundas são mais difíceis de construir. Após a análise, foi 

possível concluir que o mentor deve ser uma pessoa que tenha a capacidade de transmitir confiança ao seu 

mentorando, deve estar disponível para o projeto, deve ser empático e ter a capacidade de realizar uma 

comunicação aberta e constante. Além das características salientadas, existem outras que, embora não tenham 

sido tão enfatizadas durante as conversas com os empreendedores, podem ser consultadas em anexo (Anexo 6). 

 

“Acessível” 

“Ter capacidade para criar empatia” 
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“Comunicação aberta e constante” 

 

A relação que o mentor deve ter com o empreendedor foi um tema bastante mais explorado durante as 

entrevistas comparativamente com a discussão de grupo. Os participantes da discussão de grupo estão numa fase 

inicial do seu processo de mentoria e, por esse motivo, não têm ainda experiência quanto a esta temática. Deste 

modo, segundo os entrevistados, a relação entre o par deve ir crescendo ao longo do processo de mentoria e, 

mesmo após o término do programa, o contacto deve continuar para que o mentor seja sempre um apoio para o 

empreendedor. No entanto, é importante realçar que, mesmo que a relação entre o mentor e o mentorando seja 

forte, se o mentor não se identificar com o projeto o programa de mentoria não irá ser bem-sucedido.  

 

“Amigo ou professor” 

“Uma reação que se vá tornando mais intensa” 

“Seja sempre um apoio para o empreendedor” 

 

O último aspeto relacionado com a categoria “O mentor” diz respeito à motivação que leva o mentor a 

mentorar uma iniciativa de Empreendedorismo Social. Os mentores têm, acima de tudo, de se motivar pelo facto 

de estarem a ajudar uma iniciativa que terá um impacto social positivo. Em segundo lugar, é fundamental que a 

motivação venha da afinidade para com o projeto.  

 

“Tenha vontade de ajudar” 

“Afinidade para com o projeto” 

5.3 Entrevistas a financiadores: análise e discussão 

Relativamente à informação proveniente das entrevistas a financiadores, optou-se por não utilizar a 

codificação como método de tratamento dos dados uma vez que as conversas entre os dois profissionais incidiram 

sobre temáticas ligeiramente diferentes. Apresentam-se de seguida os hightlights das entrevistas realizadas aos 

expertises da área do financiamento a iniciativas de Empreendedorismo Social, com o intuito de perceber a sua 

visão quanto a este tópico. 

 

 A primeira entrevista foi realizada ao Professor Filipe Santos. Antes de dar início à entrevista previamente 

planeada, o Professor optou por diferenciar os três tipos de financiamento existentes. O entrevistado utilizou o 

modelo “Social Investment Continuum” (Oostlander 2010), apresentado na Figura 9, para situar os financiadores 

que investem nas iniciativas de Empreendedorismo Social.  

 

Analisando a figura é possível concluir que existem financiadores mais preocupados com o impacto social das 

iniciativas e outros que apenas estão dispostos a investir se a mesma for economicamente viável e se a quantidade 

de recursos que a iniciativa utiliza face ao impacto que gera for muito atrativa. 
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Após estar esclarecida a questão do tipo de financiadores que investem em empreendedorismo social, iniciou-

se a entrevista previamente desenhada. O primeiro tópico a ser abordado está relacionado com a definição do 

conceito de sustentabilidade financeira, um conceito várias vezes mencionado quando se define iniciativa de 

Empreendedorismo Social.  

 

Segundo o entrevistado, uma iniciativa de Empreendedorismo Social pode ser considerada financeiramente 

sustentável por duas vias. A primeira está relacionada com a relação existente entre os custos e as receitas. Se o 

empreendedor social desenvolver um modelo capaz de gera retorno financeiro superior aos custos utilizados para 

gerar o impacto pretendido, a iniciativa é lucrativa e é capaz de se sustentar financeiramente. A segunda via está 

relacionada com uma estrutura de donativos. Se a iniciativa receber donativos de uma forma constante, esta “gera 

dinheiro de uma forma de financiamento filantrópico sustentável regular”.  

 

O segundo tópico abordado durante a entrevista diz respeito às características que os investidores privilegiam 

quando pretendem investir numa iniciativa de Empreendedorismo Social. O entrevistado realçou que os 

financiadores estão à procura de líderes empreendedores que sejam dedicados, que tenham excelente visão, que 

tenham ambição de crescer e, acima de tudo, que sejam altamente comprometidos com a iniciativa. Além disso, 

os investidores privilegiam as iniciativas que apresentem soluções inovadoras, “claramente diferentes das que 

existem”, e que “possam ter um grande impacto ao crescer”. 

Figura 9 - Modelo "Social Investment Continuum" desenhado por Pieter Oostlander 

(2010) 
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Por último, o entrevistado foi questionado sobre a sua visão quanto à mentoria, e qual a influência que este 

processo pode ter junto dos financiadores.  

 

Segundo o entrevistado o mentor tem um papel importante a três níveis. Em primeiro lugar, a nível 

psicológico. “O empreendedor muitas vezes sente-se sozinho porque pensa de forma diferente da sociedade, tem 

de ultrapassar muitos desafios mas tem de ter uma face confiante para com a equipa e financiadores”. Em segundo 

lugar, a nível das competências de gestão, mais particularmente “em questões relacionadas com processos 

específicos que têm de ser montados”. Por último, a nível da rede de contactos, uma vez que essa rede “pode vir 

a apoiar o projeto”. 

 

No fim da entrevista o Professor realçou que o mentor pode ter um papel crucial em capacitar e preparar os 

empreendedores para falar com investidores de modo a atrair novos financiamentos. No entanto, o entrevistado 

afirmou que, “dependendo do tipo e do grau de formalismo da mentoria, este processo acaba por influenciar 

diretamente a decisão de investimento”. Se o mentor for um profissional conhecido, de referência e de sucesso, e 

se os empreendedores formalizarem essa mentoria – por exemplo, se esse profissional fizer parte do conselho 

administrativo da iniciativa – a iniciativa é mais credível e os financiadores têm mais confiança no sucesso da 

mesma. No entanto, se o mentor for “mais genérico, não acrescenta grande valor para os investidores”. 

 

A segunda, e última entrevista a financiadores, foi realizada ao Professor António Miguel. É de notar que, 

tendo em conta as características das entrevistas semiestruturadas, as conversas com os dois financiadores 

seguiram rumos diferentes, consoante as temáticas que os mesmos acharam mais relevantes. O primeiro tema 

abordado foi relativo ao estado do ecossistema de empreendedorismo social em Portugal, e o porquê do seu 

crescimento. Segundo o entrevistado, o principal estímulo para o desenvolvimento deste setor é o facto de o 

montante financeiro disponível para financiar as organizações sociais se manter estável ao longo dos anos e a 

incidência de problemas sociais estar a aumentar. Esta realidade “motiva as organizações sociais a desenvolver 

projetos de empreendedorismo social para responder às necessidades das populações que servem e a gerarem 

novas receitas”. No entanto, existe ainda escassez de casos de sucesso de projetos completamente sustentáveis, 

lucrativos, rentáveis e com impacto e, existe uma dificuldade em escalar iniciativas de modo a que possam atuar 

a nível nacional e a nível internacional.  

 

O segundo tema abordado incidiu sobre a temática do financiamento. Segundo o entrevistado, as 

características que uma iniciativa de Empreendedorismo Social tem de apresentar, de modo a atrair investimento, 

são praticamente as mesmas como se de uma start-up tradicional se tratasse. A equipa empreendedora deve ter 

competências para: (1) se for necessário, “alterar o modelo de negócios e ainda assim o projeto ser bem-sucedido”; 

(2) implementar o projeto e (3) continuar motivada mesmo após o falhanço – deve ser resiliente. Relativamente 

ao projeto, este deve ter um grande potencial de mercado, deve ser escalável e deve ser capaz de gerar receitas, 

de forma não volátil. Por fim, e a única característica que é apenas relevante para investidores de impacto, o facto 
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de existir uma correlação positiva entre a geração de receitas e a criação de impacto. Ou seja, “se os critérios 

sociais ambientais e de governance estão integrados no modelo de forma natural e não como uma externalidade”.  

 

Quanto ao risco de investimento, existem diferenças entre investir numa iniciativa de empreendedorismo 

social e numa start-up tradicional. Por um lado, o risco financeiro é maior, uma vez que o estado de 

desenvolvimento de uma iniciativa de empreendedorismo social é sempre mais embrionário do que qualquer 

outro negócio. O tempo e o tipo de capital paciente que tem de ser investido é sempre maior. No entanto, existem 

outras oportunidades uma vez que “se o impacto fizer parte do modelo de negócio, o risco é menos uma vez que 

os todos os stakeholders estão mais alinhados com a empresa”. 

 

A entrevista terminou com a temática do papel e da influência que o mentor tem em capacitar uma iniciativa 

de empreendedorismo social. Segundo o entrevistado “aquilo que normalmente falta ao empreendedor são 

competências de gestão” e “uma iniciativa está tão mais bem preparada para o investimento quanto melhor estiver 

em todas as dimensões de gestão”. Deste modo, o mentor tem um papel muito importante na capacitação do 

empreendedor, que, consequentemente se traduz em capacitação para o investimento. Além disso, o facto de a 

iniciativa ter um mentor acaba por impactar diretamente a decisão do financiador em investir nessa iniciativa ou 

não. No entanto, é necessário ter em consideração que quanto maior o reconhecimento do mentor maior esse 

impacto. Ou seja, se o mentor for uma pessoa extremamente influente, a iniciativa fica muito mais credível. Se, 

por outro lado, o mentor não for um expertise, apenas o facto de a iniciativa ter capacidade para contratar um 

mentor dá mais credibilidade do que se não tivesse essa capacidade. 

 

Uma vez terminada a análise dos dados provenientes dos mentores, dos empreendedores e dos 

financiadores, a próxima secção surge como uma discussão das temáticas apresentadas, com o objetivo de 

apresentar alguns conselhos que permitirão melhorar o processo de mentoria a empreendedores sociais.  

5.4 Discussão 

Tendo em conta o objetivo principal do presente documento, várias vezes já mencionado, esta secção surge 

com o intuito de apresentar uma discussão dos resultados, fundamenta na literatura estudada.  

 

A Tabela 6 apresenta, de forma resumida e organizada, os resultados provenientes dos mentores e dos 

empreendedores entrevistados. Desta forma é possível obter uma visualização mais clara destes mesmos 

resultados e fazer uma comparação direta entre as visões das duas entidades – mentores e empreendedores – 

relativamente às cinco temáticas estudadas. 
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Tabela 6 – Comparação visão mentor-mentorando 

Categorias Subcategorias Mentor Mentorando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentoria 

Papel da Mentoria Ajudar a superar:  

 Desafios de dimensão humana e 
pessoal  

 Desafios inerentes a questões 
relacionadas com o negócio 

Ajudar a superar: 

 Desafios inerentes a 
questões relacionadas com o 
negócio 

 Desafios de dimensão 
facilitadora 

Especificidades quanto ao 
mentor 

O mentor deve: 

 Ter experiência como 
empreendedor 

O mentor deve: 

 Ter experiência no contexto 
empresarial  

 Ter experiência na indústria 
da iniciativa 

Deviam existir vários mentores por 
iniciativa 

Estrutura do processo  Adaptável  

 Pouco estruturado 

 

Benefícios Pessoais 
 

 Mais tranquilidade  

 Mais confiança 

Benefícios Profissionais 
 

 Mais conhecimentos e 
ferramentas de gestão 

 Uma visão nova e externa 

Atividades que deviam ser 
incluídas 

 
 Partilha entre diversos 
empreendedores 

 Comunicação constante com 
a população alvo 

Primeiro 
Encontro 

Objetivo  Conhecimento mútuo  Conhecimento mútuo 

Participantes  Toda a equipa empreendedora  Toda a equipa 
empreendedora 

Tópicos a abordar  Expectativas  

 Assuntos de carácter estrutural  

 

Contexto Psicológico  Encontro informal 
 

Desafios Internos  Definir o papel do mentor 

 Gerir as suas próprias emoções 

 

Relacionados com as 

particularidades de cada 

iniciativa e com o mentorando 

 Conhecer as diversas indústrias 

 Gerir as expetativas dos 
empreendedores 

 

Relacionados com questões 
financeiras 

 
 Aceder a financiamento 

Relacionados com a facilitação 
de dados e contactos 

  Estabelecer novos contactos 

 Aceder a dados de confiança 

Relacionados com a escassez de 
recursos 

 
Alcançar a sustentabilidade sem: 

 Dedicação total na 
implementação do negócio 

 Recursos humanos 
necessários 
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A discussão irá ser conduzida tendo por base a categoria “Desafios”. O motivo para esta utilização advém do 

facto de, após identificadas as reais dificuldades e necessidades dos intervenientes no processo de mentoria – 

através da literatura estudada, dos inputs dos participantes do estudo e, também, de todo o conhecimento 

apreendido ao longo deste estudo – ser possível extrair conclusões que se traduzirão em recomendações que 

permitirão tornar o processo de mentoria mais completo e eficiente.  

  

Relacionados com a natureza 
jurídica 

 
 Falta de clareza na definição 
do conceito de 
empreendedorismo social 

 Muita burocracia durante o 
processo de institucionalização  

Práticas de 
mentoria 

Dimensão Emocional  Estar presente 

 Incentivar a equipa  

 Dedicar momentos para ouvir 
os empreendedores 

 Dedicar momento para ouvir 
os empreendedores 

 Comunicar de forma regular e 
simpática 

Dimensão Técnica  Identificar as áreas técnicas 
que precisam de mais 
desenvolvimento 

 Recomendar e aconselhar 
ferramentas  

 Resolver os problemas dos 
empreendedores – se possível 

 Fornecer estudos baseados 
em opiniões do terreno 

Dimensão Facilitadora  Facilitar contactos (se fizer 
sentido) 

 Facilitar contactos – de forma 
correta 

Dimensão Estrutural 
 

 Organizar ideias  

 Cumprir objetivos 

O mentor Características Técnicas 
 

 Conhecimentos na área da 
criação de negócios 

 Conhecimento na área de 
negócio da iniciativa que está a 
mentorar 

Características Pessoais/Atitude 
do mentor 

 Disponível 

 Transmitir confiança 

 Capacidade de transmitir 
confiança 

 Disponível 

 Empático 

 Capacidade de realizar 
comunicação aberta e constante 

Relação com o empreendedor  Tem de se identificar com o 
projeto 

 Não se pode envolver 
demasiado 

 Vai crescendo ao longo do 
processo 

Motivação 
 

 Ajudar uma iniciativa que terá 
um impacto social positivo 

 Afinidade para com o projeto 
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5.4.1 Desafios de mentorar uma iniciativa de Empreendedorismo Social 

O primeiro conjunto de desafios que servirá de mote para a presente secção são os desafios apresentados 

pelos mentores, “Desafios de mentorar uma iniciativa de Empreendedorismo Social”. É possível verificar que todos 

os mentores entrevistados mencionaram que existe um conjunto de desafios internos com que se deparam.  

 

Segundo um estudo realizado na área da saúde, por Johnson & Gahandi (2015), os mentores que tenham 

passado por uma formação sobre (1) matérias gerais do processo de mentoria – definição, estratégias de 

comunicação com o mentorando, entre outros – e (2) conteúdos direcionados com a indústria em questão, 

tornaram-se mentores mais capazes e com mais competências fundamentais que impactam o sucesso do processo 

de mentoria.  

 

Desta forma, e tendo em conta o carácter transversal do processo de mentoria referido no capítulo 3.7, é 

possível concluir que é fundamental que, antes de iniciarem o processo de mentoria a empreendedores sociais, 

os mentores tenham acesso a um momento de formação. Essa formação tem de abordar tópicos de carácter geral 

sobre o processo de mentoria, como por exemplo qual o papel do mentor, o que é esperado de um mentor, quais 

as competências que necessitam de desenvolver e ainda o que devem fazer e não fazer como mentores de uma 

iniciativa de Empreendedorismo Social. Desta forma, os mentores ficam mais preparados para o processo de 

mentoria, sabem lidar melhor com os desafios que surjam e, consequentemente o processo de mentoria tem mais 

probabilidade de ser bem-sucedido.  

 

5.4.2 Desafios relacionados com as particularidades de cada iniciativa e com o mentorando 

Quanto aos desafios com que os mentores se deparam “Relacionados com as particularidades de cada 

iniciativa e com o mentorando”, é possível concluir que estes podem ser colmatados com uma boa alocação dos 

mentores que irão mentorar cada iniciativa.  

 

É importante realçar, mais uma vez, que uma iniciativa de Empreendedorismo Social é um negócio que pode 

estar inserido nos mais variados contextos e nas mais variadas indústrias, como por exemplo saúde, alimentação, 

ambiente ou educação. No entanto, e embora os mentores devam ser profissionais com uma vasta experiência 

profissional – como defende Cull (2006) e todos os participantes do presente estudo – é impossível que os 

mentores tenham conhecimentos em todas essas indústrias. Desta forma, é importante que a alocação dos 

mentores às iniciativas seja um processo rigoroso e cuidadoso. A entidade mais experiente deve ter 

conhecimentos e experiência em negócios da mesma indústria da iniciativa que vai mentorar.  

 

Além disso, é de referir a importância da temática da motivação do próprio mentor. Durante o processo de 

recolha de dados foi possível concluir que a mentoria foi mais bem-sucedida quando o mentor se encontrava 

motivado com o projeto. Estar motivado é uma consequência do facto de o mentor se identificar com o projeto e 

com a causa social que serve de impulso para o mesmo. Assim, era importante que também o mentor estivesse 
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envolvido no processo de alocação do par mentor-mentorando. Ou seja, era vantajoso que o mentor tivesse 

acesso prévio aos vários projetos que necessitam de mentoria. Dentro do conjunto de projetos que o mentor tinha 

potencial para ajudar, o próprio poderia selecionar o projeto com que mais se identificasse.   

 

Por último, embora motivado e comprometido com a iniciativa que está a acompanhar, o mentor é, por 

norma, um profissional muito ocupado devido à sua vasta experiência e conhecimento. Esta realidade referente 

aos mentores deve impactar diretamente a atitude e o comportamento dos empreendedores. Quanto à atitude, 

os mentorandos devem mostrar iniciativa em contactar o mentor e devem mostrar entusiasmo e compromisso 

com o projeto. Tendo em conta a realidade apresentada na frase anterior, os mentores não têm incentivo em 

utilizar o seu tempo em prol de uma iniciativa se os próprios empreendedores não mostrarem que estão 

totalmente empenhados. Quanto ao comportamento, os mentorandos devem ser sucintos e diretos quando 

pretendem contatar o seu mentor. De modo a minimizar a dispersão dos encontros mentor-mentorando era 

relevante desenvolver agendas standardizadas para cada reunião entre o par de modo a garantir que os objetivos 

são atingidos. Além disto, esta prática permitiria às organizações como o IES-SBS reunir um conjunto de dados que 

lhes possibilite ir avaliando o estado de cada iniciativa.  

5.4.3 Desafios relacionados com questões financeiras 

O próximo desafio que servirá de mote para discussão diz respeito a questões de financiamento. Tanto os 

participantes envolvidos no estudo como a literatura estudada – secção 3.5 – indicam que um dos maiores 

desafios experienciados pelos empreendedores sociais tem a ver com o financiamento e a gestão financeira.  

 

Durante a entrevista ao Professor Filipe Santos, anterior diretor do Portugal Inovação Social, pretendeu-se 

encontrar as causas desta barreira e, além disso, perceber qual o papel dos mentores na minimização e potencial 

eliminação dessas mesmas barreiras.  

 

Segundo o Professor Filipe Santos, os empreendedores sociais têm capacidades sociais e profissionais que 

lhes permitem captar donativos com elevada eficácia. No entanto, quando é necessário captar investimento e têm 

de ser os próprios empreendedores a falar com business angels, fundos de capital de risco e instituições bancárias, 

apercebem-se de que não estão dotados da linguagem correta nem detêem os conhecimentos para se 

aperceberem inteiramente do que lhes está a ser pedido pela contraparte.  

 

Face a esta falta de experiência dos empreendedores sociais, os mentores devem focar-se em colmatar os 

desafios relacionados com questões de financiamento. Em primeiro lugar, os mentores podem procurar 

estabelecer o contacto entre o empreendedor e o financiador. Em segundo lugar, e muito importante, devem 

preparar os empreendedores para o encontro entre as duas entidades. Desta forma, os empreendedores ficarão 

mais capacitados e consequentemente mais confiantes. Neste seguimento, é importante referir que a confiança 

demonstrada pelo empreendedor é um fator crucial para a tomada de decisão do investidor. Segundo o Professor 

Filipe Santos, os investidores procuram líderes empreendedores carismáticos e, frequentemente, a tomada de 
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decisão relativa ao financiamento de uma determinada iniciativa de Empreendedorismo Social depende 

precisamente da atitude do próprio empreendedor.  

 

Retomando as práticas que potenciam a redução dos desafios relacionados com o financiamento, seria 

vantajoso que os mentores desenvolvessem uma formação intensiva cujo principal objetivo seria preparar os 

empreendedores para o pitch a financiadores. No caso do IES-SBS, e de todos os programas de mentoria que 

possuíssem uma rede de mentores, esta atividade seria um êxito na perspetiva de que um workshop, uma vez que 

esta formação realizada com um grupo de pessoas produz melhores resultados do que conversa direta apenas 

entre mentor-mentorando (Dornyei 1997). 

 

Esta prática, além de capacitar os empreendedores, proporciona um momento em que todos os 

empreendedores que estão a iniciar a sua própria iniciativa se possam conhecer, permitindo que exista um 

momento de partilha entre todos cujos benefícios serão expostos mais abaixo. 

 

5.4.4 Desafios relacionados com a facilitação de dados e contactos 

Relativamente ao facto do antigo diretor do Portugal Inovação Social ter referido que o mentor pode procurar 

estabelecer contacto entre o empreendedor e o financiador, é possível concluir que tanto os mentores como os 

empreendedores compreendem que a partilha da rede de contactos do mentor é uma mais-valia para o sucesso 

da iniciativa de Empreendedorismo Social. Como tal, seria vantajoso que o mentor pudesse estabelecer e 

promover novos contactos ao seu mentorando.  

 

No entanto, alguns empreendedores entrevistados referiram que a forma como esses contactos são 

estabelecidos tem uma grande influência no sucesso dessa nova parceria. Desta forma, é importante que os 

mentores, quando decidem abrir a sua rede aos mentorandos, o façam de uma forma correta. Além de 

partilharem o contacto com o empreendedor, o mentor deve estabelecer a ponte entre as duas partes e fazer 

uma apresentação formal entre as mesmas. Assim, a contraparte recebe o empreendedor de forma mais aberta 

e mais confiante.  

 

Além da temática da facilitação de contactos, foi também várias vezes mencionada durante a discussão de 

grupo realizada a dificuldade em obter dados fiáveis por parte das diversas entidades e em criar parcerias com 

outras instituições. Esta realidade permite concluir que existe ainda um ambiente muito fechada, que impede que 

as diferentes entidades se ajudem mutuamente e interajam como um só para o bem comum. Embora este desafio 

não possa ser colmatado através do processo de mentoria, é importante alertar a sociedade que são necessárias 

soluções multidimensionais apoiadas por sistemtas interligados (p.ex. momentos de networking  entre as 

diferentes entidades presentes no ecossistema, assim como aconteceu na conferêcia Imapct Economy). 
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5.4.5 Desafios relacionados com a escassez de recursos 

Retomando o desafio relacionado com o financiamento, é de notar que este acaba por ter um impacto direto 

no desafio relacionado com a escassez de recursos, também este mencionado pelos entrevistados e pela literatura 

estudada. Todos os participantes realçaram que os empreendedores sociais dedicam muito do seu tempo em prol 

da sua iniciativa de Empreendedorismo Social que, num estado embrionário, necessita de muito tempo 

despendido.  

 

No entanto, e uma vez que no estado inicial da criação da iniciativa não é ainda possível obter retorno 

financeiro a partir da mesma, os empreendedores não têm capacidade para recrutar colaboradores, o que implica 

que tenham de conciliar o seu emprego com o novo projeto, prescindindo do tempo dedicado à vida pessoal e, 

frequentemente, trabalhar muito isolados. Este desafio enfrentado pelos empreendedores pode ser colmatado 

com o workshop referido anteriormente (secção 5.4.3.). Além de proporcionar um momento de formação, o 

workshop pode também ser um encontro de partilha entre empreendedores, que percebem as dificuldades uns 

dos outros. Desta forma, estes sentem que não estão isolados do resto dos trabalhadores e que as dificuldades 

que enfrentam são comuns, podendo muitas vezes beneficiar da partilha de conselhos de empreendedores que 

já tenham superado esses mesmos desafios.  

 

Ao contrário do que defendem Allen, Eby & Lentz (2006) – que a mentoria é uma ferramenta de treino, 

desenvolvimento profissional e planeamento contante – existe uma grande componente de dimensão humana 

que impacta o sucesso de uma iniciativa. É precisamente neste contexto que surgem as práticas de dimensão 

emocional, práticas vastamente enunciadas pelos participantes durante as entrevistas. 

 

O mentor deve ser capaz de tranquilizar o empreendedor e ajudá-lo a ultrapassar as questões de dimensão 

humana com que este se possa deparar. Deste modo, é necessário que o mentor preencha um conjunto de 

requisitos relacionados com características pessoais, características essas que podem ser consultadas na tabela 

apresentada no início da secção.  

 

Embora alguns autores afirmem que as características pessoais são inatas, existem outros autores que 

defendem que esta teoria é um mito e que as características pessoais podem e devem ser treinadas (Brill et al. 

2014). Deste modo, é vantajoso que a formação que deve ser dada aos mentores, antes de exercerem a mentoria, 

contenha também temáticas relacionadas com as relações humanas.  

5.4.6 Desafios relacionados com a natureza jurídica 

O próximo desafio a ser analisado diz respeito à dificuldade que os empreendedores demonstraram em 

institucionalizar uma iniciativa de Empreendedorismo Social. Existe uma grande quantidade de burocracia 

inerente a este processo e, aliado a este facto, existe uma falta de clareza jurídica quanto ao termo iniciativa de 

Empreendedorismo Social. Não existe ainda a designação para os sistemas híbridos, que pretendem promover o 

bem social, ao mesmo tempo que recebem retorno e são financeiramente sustentáveis. No entanto, este é um 
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problema legal que é regulado pela assembleia da república, não podendo os mentores ter um impacto direto na 

sua resolução. Neste seguimento, seria vantajoso, para o empreendedor, que o mentor fosse um profissional com 

uma forte experiência na área da criação de negócios, de modo a ajudar a iniciativa a posicionar-se da melhor 

forma tendo em conta o enquadramento legal em vigor. Além disso, os mentores podem ter um papel importante 

em mostrar aos empreendedores que nem sempre o governo tem de ser o cliente dos seus projetos: é possível 

vender os produtos ou serviços diretamente aos utilizadores, ultrapassando as barreiras legais de vender a 

entidades governamentais.  

5.4.7 Outros desafios 

A última recomendação que pode permitir melhorar o processo de mentoria, diz respeito a questões técnicas. 

Embora os participantes não tenham referido diretamente desafios relacionados com a área das competências 

técnicas, os autores Block (2014), Mulgan (2007) e Rykaszewski (2013) afirmam que uma das grandes dificuldades 

dos empreendedores sociais é a construção de um modelo de negócios e o planeamento. É neste seguimento que 

surgem as práticas de dimensão técnica  e estruturais, que são fundamentais durante o processo de mentoria.  

 

Durante o capítulo “Estado da Arte” foi possível concluir que existe uma ferramenta que ajuda os 

empreendedores a ultrapassar estes desafios técnicos: Capacity Building. Como explicado no capítulo 3, esta 

ferramenta facilita a perceção das necessidades reais da empresa (Lumley et al. 2011) e apoia no desenvolvimento 

de capacidades e conhecimentos que suportam o cumprimento dos objetivos pretendidos (Sobeck & Agius 2007).  

 

Neste seguimento, os mentores, numa primeira fase, podem utilizar as ferramentas de Capacity Building 

apresentadas na secção 3.6.1 para identificar as áreas que necessitam de maior desenvolvimento dentro da 

iniciativa que estão a mentorar. Em segundo lugar, devem indicar estudos e ferramentas a que os 

empreendedores possam aceder para os ajudar a desenvolver essas áreas.  

 

Uma vez que foram desenvolvidas recomendações para superar todos os desafios enunciados pelos mentores 

e mentorandos entrevistados, o próximo capítulo surge como uma conclusão do estudo realizado. Pretende-se 

ainda que o Capítulo 6 seja uma motivação para próximos estudos, que permitirão continuar a potenciar o sucesso 

das iniciativas de Empreendedorismo Social.  
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6 Conclusão e desenvolvimentos futuros 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal analisar o processo de mentoria a iniciativas de 

Empreendedorismo Social, com especial enfoque no caso do IES-SBS, em Portugal. Grande parte do valor 

acrescentado deste trabalho reside no facto de ser um documento sistematizante da literatura e das perspetivas 

das várias entidades envolvidas no ecossistema do empreendedorismo social em Portugal e no mundo. É um 

trabalho inovador e um ponto de partida para uma abordagem pragmática e cientificamente suportada ao 

desenho de programas de mentoria a empreendedores sociais, que se deseja e é necessário.  

 

Ao longo do presente estudo foi possível contactar e aprender com os vários stakeholders que compõem o 

ecossistema de empreendedorismo social. Uma vez atingidos os objetivos da presente dissertação, considerou-se 

pertinente redefinir o conceito de empreendedorismo social à luz dos contributos dados por todos os envolvidos 

na mesma. O termo empreendedorismo social tem por base a atitude que os indivíduos têm perante um problema 

da sociedade com que se confrontam. Vários entrevistados referiram que os empreendedores socias são pessoas 

que, além de não se acomodarem, pensam em soluções inovadoras para colmatar as causas dos problemas. A sua 

maior motivação é solucionar os problemas e, para isso, desenvolvem protótipos, validam as suas soluções e fazem 

crescer em escala a sua iniciativa de Empreendedorismo Social. Esta atitude inerente aos empreendedores sociais, 

aliada ao facto de almejarem criar soluções económica e financeiramente sustentáveis, é precisamente o que 

define o conceito de empreendedorismo social. Numa frase, empreendedorismo social é o processo de 

desenvolvimento de negócios inovadores e economicamente sustentáveis que visam dar resposta a desafios 

sociais, partindo de motivações de insatisfação com o status quo. 

 

O ecossistema do empreendedorismo social, embora seja recente no panorama nacional, tem vindo a 

desenvolver-se com alguma velocidade. Nos últimos anos surgiram algumas entidades que, em teoria, preenchem 

alguns dos diferentes papéis necessários para um ecossistema completo e funcional. A formação de 

empreendedores sociais e a sua capacitação está assegurada pelo IES-SBS. A promoção de financiamento é 

assegurada pelo Laboratório de Investimento Social. Já existem iniciativas de política pública que tentam criar um 

enquadramento de financiamento e institucional para promover a inovação e empreendedorismo social, como é 

o caso do Portugal Inovação Social. E, por último, existem alguns financiadores de maior dimensão, como é o caso 

da Fundação Calouste Gulbenkian e da EDP. Ainda assim, não existe um conjunto suficientemente alargado de 

projetos de sucesso para refletir a importância deste setor. 

 

Durante o congresso Impact Economy: Breaking barriers through Social Entrepreneurship organizado pelo IES-

SBS, em que um dos tópicos centrais foi a mentoria a empreendedores sociais, a importância deste processo foi 

várias vezes reforçada. O mentor é a entidade que tem a capacidade de preparar os empreendedores sociais para 

lidar com as entidades referidas no parágrafo anterior, de modo a que estes usufruam, na totalidade, desta 

infraestrutura já existente em Portugal.  
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O papel do mentor é precisamente o papel de um facilitador da mudança. É necessário ter a consciência de 

que a mentoria não é a solução para todos os problemas dos empreendedores sociais. O mentor facilita a 

superação dos desafios existentes, fornece ferramentas necessárias ao empreendedor e evita que este cometa 

certos erros – tipicamente, erros que o próprio mentor cometeu anteriormente. É de notar que, embora no 

capítulo anterior tenham sido desenvolvidas algumas recomendações para melhorar o processo de mentoria, é 

necessário não transformar este processo num processo mecânico. A mentoria tem como base a interação entre 

duas entidades, o que implica que seja um processo pessoal, emocional e subjetivo. Tendo em conta as 

características e a importância deste processo, continua a ser necessário investir no estudo desta temática. O 

processo de mentoria a empreendedores sociais em Portugal é, atualmente, pouco estruturado e os programas 

que existem de apoio a empreendedores sociais são escassos.  

 

Além deste desafio, existe um conjunto de outros a ser superados para que o ecossistema do 

empreendedorismo social liberte todo o potencial de crescimento em Portugal. Partindo desta dissertação, 

poderiam ser realizados trabalhos em várias áreas, dos quais se destacam: (1) estudar e desenvolver uma 

metodologia de adaptação do processo de mentoria às características pessoais e profissionais dos mentorandos, 

(2) estimar a contribuição de cada um dos fatores impactantes do sucesso de uma iniciativa de Empreendedorismo 

Social (ex: formação profissional do empreendedor, contexto pessoal, mentoria recebida, entre outros) para uma 

amostra significativa de iniciativas, com o intuito de inferir quais as condições que potenciam o sucesso do 

processo de mentoria e, por último, (3) criar uma metodologia de alocação mentor-mentorando baseada num 

conjunto de características de cada um dos envolvidos e no histórico de processos de mentoria na organização 

responsável, utilizando um conjunto de dados selecionados para, iterativa e progressivamente, melhorar esta 

metodologia de alocação. 

 

Concluindo, a presente dissertação permitiu ver não só um processo, mas também um mundo real. Um 

mundo em que as pessoas se preocupam verdadeiramente com os problemas sociais e onde o lucro não é objetivo 

único. Ao longo deste estudo pretendeu-se colocar o ensinamento de Engenharia e Gestão Industrial ao serviço 

deste ecossistema, na medida em que se tentou estudar, estruturar e analisar um processo que, como referido 

acima, é altamente subjetivo e pessoal. Durante a conferência Impact Economy: Breaking barriers through Social 

Entrepreneurship o antigo diretor do IES-SBS, Miguel Alves Martins, referiu: “No ecossistema do 

empreendedorismo social não se caminha sozinho! São necessários menos movimentos e mais movimento.” A 

interação de todos os stakeholders – os empreendedores, os mentores, a academia, as instituições 

governamentais e legais, as organizações tradicionais – é uma condição necessária para o sucesso do 

empreendedorismo social. Esta rede heterogénea irá criar um ecossistema único que, a longo prazo, se traduzirá 

em benefícios para todos os intervenientes e, por último, para toda a sociedade. 
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7 Anexos 

Anexo 1 – Guião das entrevistas semi-estruturadas a mentores experientes  
 
(Português) 

 
Contextualização 
 
O meu nome é Inês Thomaz e estou a terminar o mestrado em Engenharia e Gestão Industrial no Instituto 

Superior Técnico. Estou a fazer a minha tese de mestrado sobre “ Boas práticas de mentoria a iniciativas de 
Empreendedorismo Social em fase de desenvolvimento”. O principal objetivo deste estudo é analisar as melhores 
práticas do processo de mentoria e fazer uma análise entre as práticas utilizadas pelos mentores e as necessidades 
reais dos mentorandos. Para recolher os dados para este estudo vou entrevistar mentores e mentorandos.  

 
Questões 

Abordagem de mentoria 

 
1. Qual pensa ser o grande desafio para as iniciativas de empreendedorismo social crescerem e 

tornarem-se sustentáveis? 
2. Qual o papel das iniciativas de empreendedorismo social no mundo, hoje em dia? E em 

Portugal? 
3. Quais são as principais falhas deste ecossistema em Portugal? 
4. Qual a principal característica que faz com que invistam numa determinada iniciativa de 

empreendedorismo social e não noutra?  
5. O processo de mentoria deve ser o mesmo para empreendedores sociais e “tradicionais”? ´ 
6. Na sua opinião, qual é a função principal de um mentor, durante o processo de mentoria?  
7. Quais são os principais desafios de um mentor quando está a acompanhar uma iniciativa de 

Empreendedorismo Social?  
 
Início do processo de mentoria 
 
8. De acordo com a sua experiência, acha que antes de se tornarem mentores, as pessoas devem 

passar por uma formação específica sobre o processo de mentoria?  
9. Os processos de mentoria iniciam-se após o primeiro contacto mentor-mentorando. Na sua 

opinião, em que deve consistir esse primeiro encontro?  
10. De acordo com a sua experiência, acha que as abordagens de mentoria são as mesmas para 

todos os tipos de iniciativas de Empreendedorismo Social? As áreas de capacitação dependem do 
contexto da iniciativa? De que maneira? 

 
Práticas de mentoria – práticas de capacity building  

 
11. Na sua opinião, quais as práticas de mentoria que mais contribuem para o sucesso das 

iniciativas?  
12. Quando o processo de mentoria termina, é importante fornecer algumas ferramentas aos 

empreendedores para que possam continuar o processo de capacitação sozinhos? 
13. Acha que é importante o mentor verificar se o mentorando está realmente a aprender e a 

implementar o que lhe está a ser ensinado? Como se verifica isso?  
 
Relação mentor-mentorando 
 
14. Uma vez que o processo de mentoria é um processo longo, é normal que se crie uma relação 

entre o mentor e o mentorando. É possível identificar diferentes fases nessa relação?  
15. Na sua opinião, qual a regularidade com que o mentor e o mentorando devem reunir? Acha 

que o envolvimento do mentor influencia o resultado final?  
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 (Inglês) 
 
Context                                 
 
My name is Inês Thomaz and I am an Industrial Engineering and Management student in Lisbon. I am doing 

my Master Thesis about “Best practices on mentoring processes in social enterprises in a developing stage”. The 
main goal of this work is to assess the best practices of mentoring processes are and make a gap analysis 
concerning (1) what mentors do and (2) what mentees really need from them. I will interview both mentors and 
mentees to collect data for this study.  

 
Questions 
Mentoring approach 

 
1. Should mentoring processes be the same for social and “traditional” entrepreneurs? 

2. In your opinion, which is the mentor’s main function in the mentoring processes?  

3. Which are the main challenges of being a mentor as far as social enterprises are concerned?  

 
Initiative mapping – mentoring process beginning 
 
4. According to your experience, do you think that in order to become a mentor it is important to 

have a specific training on mentoring process?  

5. Mentoring processes start with a first contact mentor-mentee. In your opinion, what should it 

consist of?  

6. According to your experience, do you think mentoring approaches are the same for all types of 

social enterprises alike? Do the areas of capacity building depend on the context of the enterprises? In 

what way?  

 

Mentoring practices – Capacity Building practices 
 

7. In your opinion, which are the mentoring practices that contribute the most to the success of 

social enterprises?  

8. When mentoring process is finished, is it important to provide social entrepreneurs with some 

tools so they can continue the capacity building process by themselves? 

9. Do you think it is necessary to measure if the mentees are really learning and implementing 

the changes required in their organization? How do you measure that?  

 
Relationship mentor-mentee 
 
10. Since the mentoring process takes a long period of time, a relationship between the mentor 

and the mentee may be created. Is it possible to identify distinct stages in this relationship? 

11. In your opinion, how often should mentor and mentee meet? Do you think the mentor’s 

involvement in the whole process highly influences the final result?  
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Anexo 2 – Guião das entrevistas semi-estruturadas a financiadores  
 

Questões 

 

Ecossistema do Empreendedorismo Social 
 

1. Na sua ótica, o que é Empreendedorismo Social? E uma iniciativa de Empreendedorismo Social? 

De que forma o Empreendedorismo Social pode influenciar um país/sociedade? 

2. Como vê o Empreendedorismo Social em Portugal? No panorama nacional, quais são os passos 

que faltam dar para as iniciativas de Empreendedorismo Social crescerem e tornarem-se sustentáveis? E 

para o ecossistema do Empreendedorismo Social se disseminar em Portugal? 

 
Perfil de Investimento 

 
3. Em que tipo de iniciativas investe? 

4. Quais os critérios que utiliza para selecionar as iniciativas em que investe? Exemplos: 

a. Antiguidade 

b. Fase do ciclo de vida da iniciativa 

c. Equipa 

d. Magnitude do impacto social 

e. Retorno financeiro 

5. Qual a principal característica que faz com que invista numa determinada iniciativa de 

Empreendedorismo Social e não noutra?  

6. Qual é a importância da medição de impacto? Como se pode desenvolver esta área? 

7. Quais os principais riscos de investir numa iniciativa de Empreendedorismo Social? Em que 

diferem dos investimentos tradicionais? 

 
Visão sobre o ecossistema de investimento em iniciativas de Empreendedorismo Social 
 

8. Na sua ótica, qual é o perfil típico de um investidor social? 

9. Achas que, tipicamente, os investidores sociais valorizam mais o impacto social ou o retorno 

financeiro? 

10. Quais os obstáculos existentes para atrair mais capital para o investimento de impacto? A 

mudança tem de partir do lado dos investidores (por exemplo, mais tolerantes ao risco) ou do lado dos 

empreendedores? Ou dos dois? 

Mentoria 

11. Qual é o papel do mentor numa iniciativa de Empreendedorismo Social? 

12. Acha que a mentoria tem um papel importante na capacitação para o investimento social? De 

que forma? 

13. O facto de existir um mentor influencia na tomada de decisão para investir numa iniciativa? 
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Anexo 3 – Discussões de grupo com empreendedores sociais que tenham sido mentorandos 

 
Parte I – Desafios Empreendedores Sociais 

1. Desenvolver o business model canvas da vossa iniciativa, para iniciar este encontro com uma 

pequena reflexão individual.  

 
 
2. Em post-its, vão escrever quais os principais desafios com que se deparam enquanto 

empreendedores sociais que estão a tentar fazer crescer a vossa iniciativa.  

a. Depois a ideia é agruparem os post-its por tópicos parecidos, de modo que seja possível 

encontrar categorias de desafios. 

 
Parte II – O mentoring 

1. Para mim, ser um mentor é … (o primeiro escreve, depois os restantes têm de ir ao quadro para 

completar a frase) 

2. Quais as características que o mentor deveria ter, para ajudar a iniciativa a crescer? 

 

Em termos de hard skills () 
- 
- 

Outros 
- 
- 

Em termo de soft skills () 
- 
- 

3. Quais os benefícios que esperam vir a ter com o programa de mentoria que estão a iniciar?  

A nível das aprendizagens profissionais A nível das aprendizagens através da relação 
com o mentor 

 
4. Na vossa opinião, quais as boas e más práticas de mentoria que necessitam para o sucesso da 

vossa iniciativa? 

 

Post it verde (melhores) Post it encarnado (piores) 

 
5. A nível pessoal, como idealizam a relação mentor-mentorando? 

5.1 Em que medida é que o envolvimento do mentor irá contribuir para o sucesso e 

crescimento da iniciativa que estão a criar? 
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Anexo 4 – Fotografias da discussão de grupo  
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Anexo 5 – Esquema de código 
 
Tabela A.5.1. – Esquema de código das entrevistas a mentores 
 

Categorias Definição das Categorias Subcategorias Definição das Subcategorias Regras de código Exemplo 

Mentoria 
Definir o conceito e o 
processo de mentoria 

1. Definição                                            
2. Objetivos                                                                                  
3. Pressupostos e restrições 

1. Definir o conceito de mentoria                                                                               
2. Definir qual o papel da mentoria                                                                            
 3. Encontrar especificidades da mentoria 

Todas as unidades que 
se refiram à definição 
e objetivos do 
processo de mentoria 

É um processo que tem 
o objetivo de desafiar e 
questionar a equipa 
empreendedora 

Primeiro encontro  

Caracterizar o primeiro 
encontro (presencial ou 
não) do mentor com o 
mentorando  

1. Objetivos                                                                           
2. Participantes                                                                             
3. Tópicos a abordar 
 4. Contexto psicológico                                                                 

1. Definir qual o objetivo do encontro                                                                                   
2. Definir quem deve estar presente do encontro 
3. Definir quais as temáticas do encontro  
4. Definir o modo como deve decorrer o encontro                                                            

Todas as unidades que 
se refiram ao primeiro 
encontro mentor 
mentorando 

Fazer com que a equipa 
e o mentor se 
conheçam 

Os desafios de 
mentorar uma 
iniciativa de 
empreendedorismo 
social 

Esta categoria tem o 
intuito de perceber quais 
os desafios enfrentados 
por um mentor, que 
acompanha uma iniciativa 
de empreendedorismo 
social 

1. Dimensão interna                                                                    
2. Dimensão relacional com o 
mentorando 

1. Definir os desafios relacionados com próprio 
mentor 
2. Definir os desafios relacionados com as 
iniciativas 

Todas as unidades que 
se referem a desafios 
encontrados pelos 
mentores, durante o 
processo de mentoria 

Gerir as expetativas do 
mentorando 

Práticas de 
mentoria 

Esta categoria tem o 
intuito de perceber quais 
as práticas e qual o papel 
de um mentor no processo 
de mentoria 

1. Dimensão emocional  
2. Dimensão técnica 
3. Dimensão facilitadora                                                            

1. Perceber quais as práticas que mais afetam, 
positivamente, o estado psicológico do 
empreendedor  
2. Perceber quais as práticas que mais ajudam os 
empreendedores relativamente às limitações nas 
competências técnicas                                                              
3. Perceber quais as atitudes que potenciam o 
aumento da rede de contatos do empreendedor 

Todas as unidades que 
se referem a práticas 
que o mentor faz 
durante o processo de 
mentoria  

Recomendar leituras 
para que o 
empreendedor possa 
aprofundar os 
conhecimentos 

A relação mentor 
mentorando 

Esta categoria tem o 
intuito de perceber como 
deve ser a relação entre o 
mentor e o mentorando 

1. Intensidade  
2. Postura do mentor                                                    

1. Perceber se a intensidade do envolvimento do 
mentor tem influência no sucesso do processo de 
mentoria e qual é o grau de intensidade desejável 
2. Perceber como deve ser a postura do mentor 
face à iniciativa                                                   

Todas as unidades que 
se referem à relação 
entre o mentor e o 
mentorando 

Tem de haver distância 
para o mentor poder 
ser crítico 
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Tabela A.5.2. – Esquema de código das entrevistas e discussão de grupo a mentorandos 

Categorias Definição das Categorias Subcategorias Definição das Subcategorias Regras de código Exemplo 

Mentoria 

Definir o processo de mentoria e 
algumas das atividades que os 
empreendedores incorporariam no 
mesmo 

1. Pressupostos e restrições 
2. Atividades que deviam incluir      
3. Benefícios Pessoais 
4. Benefícios Profissionais 

1. Encontrar especificidades da mentoria 
2. Definir quais as atividades que o empreendedores 
gostaria de ver presentes na mentoria 
3. Concluir quais os benefícios pessoais da mentoria 
4. Concluir quais os benefícios profissionais da mentoria 

Todas as unidades que 
se refiram às 
características do 
processo de mentoria 
e os seus benefícios 

Arranjar 
mentores que 
tenham 
experiência no 
terreno 

Primeiro 
encontro 

Caracterizar o primeiro encontro 
(presencial ou não) do mentor 
com o mentorando 

1. Objetivos 
2. Participantes 

1. Definir qual o objetivo do encontro 
2. Definir quem deve estar presente do encontro 

Todas as unidades que 
se refiram ao primeiro 
encontro mentor 
mentorando 

Toda a equipa 
fundadora 

Desafios dos 
empreendedores 
sociais 

Esta categoria tem o intuito de 
perceber quais os desafios 
enfrentados por empreendedor 
social quando pretende construir, 
lançar e manter a sua iniciativa 

1. Relacionadas com questões 
financeiras 
2. Relacionados com a escassez de 
recursos 
3. Relacionados com a natureza 
jurídica 
4. Relacionado com a facilitação 
de dados e de contactos 

1. Enumerar os desafios relacionados com o investimento 
2. Enumerar os desafios relacionados com a escassez de 
recursos 
3. Enumerar os desafios relacionados com questões jurídicas 
4. Enumerar os desafios relacionados com a facilitação de 
dados e contactos 

Todas as unidades que 
se referem aos 
desafios que os 
empreendedores 
sociais sentem 

Acesso a 
candidaturas 
de 
financiamento 

Práticas de 
mentoria 

Perceber quais as práticas que os 
empreendedores mais valorizam 
por parte de um mentor 

1. Dimensão emocional 
2. Dimensão técnica    
3. Dimensão estrutural 
4. Dimensão facilitadora 

1. Perceber quais as práticas que mais afetam, 
positivamente, o estado psicológico do empreendedor 
2. Perceber quais as práticas que mais ajudam os 
empreendedores relativamente às limitações técnicas 
3. Perceber quais as práticas que ajudam na estruturação do 
negócio 
4. Perceber quais as atitudes que potenciam o aumento da 
rede de contactos do empreendedor 

Todas as unidades que 
se referem várias 
atitudes que o mentor 
deve ter durante o 
processo de mentoria 

Fornecer 
estudos 
baseados em 
opiniões do 
terreno 

O Mentor 

Encontrar as características que os 
empreendedores mais privilegiam 
num mentor, assim como as suas 
expectativas quanto à sua posição 
face os empreendedores 

1. Características Técnicas 
2. Características Pessoas 
3. Relação com o empreendedor 
4. Motivação 

1. Definir quais as características técnicas desejadas para um 
mentor 
2. Definir quais as características pessoais desejadas para um 
mentor 
3. Definir a relação mentor mentorando 
4. Definir a motivação do mentor 

Todas as unidades que 
se referem às 
características do 
mentor assim como 
da sua relação com o 
mentorando 

Amigo ou 
professor 
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Anexo 6 – Categorização das entrevistas 
 
Tabela A.6.1. – Categorização das entrevistas a mentores 
 

Categorias Subcategorias AA FP RJ TF 

Mentoria 

Definição "É um processo que tem objetivos 
e uma utilidade" 

   

Objetivos 
 

É um processo que tem o 
objetivo de desafiar e 
questionar a equipa 
empreendedora 
"Desconstruir" 
"Fazer a equipa questionar as 
suas confirmações ou 
pressupostos" 

Ajudar o empreendedor na 
parte humana 
"Ajudar a superar desafios" 

"Questionar o mentorando, 
mapear o percurso e levar a que 
o empreendedor tome 
decisões" 
"Ajudar a dar forma à iniciativa" 
"Mapear as opções" 

Pressupostos 
e restrições 

"É independente da área" 
"Tem uma metodologia que se 
mantêm, mas que se adapta" 
"Passa muito pela relação que se 
cria entre o mentor e o mentee" 
"A abordagem deve ser pouco 
estruturada" 
O mentor também deve ser/ter 
sido um empreendedor 

"É igual para todo o tipo de 
negócios" 
"O mentor deve ter entre 15 a 
20 anos de experiência" 

Deve ser adaptado ao tipo 
de gestão ou de negócio em 
causa 
"Mentores devem ser 
empreendedores 
experientes" 

 

Primeiro encontro 

Objetivos Perceber se existe um match 
entre o par 

Fazer com que a equipa e o 
mentor se conheçam 

Permitir que haja 
conhecimento mútuo entre 
as partes 
"Criar confiança entre o par" 

"Conhecimento mútuo" 

Participantes "Toda a equipa" "Toda a equipa" 
Deve ser apenas entre a equipa 
e o mentor 

 
"Mentor e a equipa 
empreendedora" 
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Tópicos a 
abordar 

 
"Expectativas" 
"Quantas vezes se encontram, e 
como se encontram" 

"Expectativas de ambas as 
partes" 
"Perceber o porque de o 
mentorando ter criado a sua 
iniciativa" 
"Perceber se as partes estão 
no processo de 
acompanhamento por 
escolha própria" 

"Esclarecer qual é a definição de 
sucesso" 

Contexto 
psicológico 

 
"Descontraído" "Discussão informal" 

 

Os desafios de 
mentorar uma 
iniciativa de 
Empreendedorismo 
Social 

Dimensão 
Interna 

"Gerir desmotivação sem dar a 
resposta" (?) 
O que é um mentor e o que é 
esperado do mesmo? 
"Quais as competências 
fundamentais que os mentores 
necessitam de desenvolver" 
Conseguir ter uma comunicação 
positiva 

"Não se envolver demasiado" 
"Não ir demasiado ao 
pormenor" 
"Não se envolver nas operações 
do dia-a-dia" 
"O que é ser mentor" 
"O que se deve fazer e o que 
não se deve fazer" 
Tem de gostar da equipa mas 
não se pode deixar envolver 
demasiado" 

"Deixar de lado 
competências estratégicas e 
focar-se apenas na missão" 

"É necessário ter uma grande 
cultura geral para poder estar 
por dentro dos assuntos" 
O que é ser mentor 
O que deve ou não fazer 

Dimensão 
relacional com 
as 
particularidad
es de cada 
iniciativa e 
com o 
mentorando 

"Gerir as expetativas do 
mentorando" 

 
"Não conhecer a realidade 
em que a iniciativa está 
inserida" 
"Compreender e concretizar 
as necessidades reais que a 
iniciativa enfrenta" 

"Perceber o conceito de 
sucesso" 

Práticas de 
mentoria 

Dimensão 
emocional 

"Papel de inspirador" 
"Deve encorajar" 
"Apoiar a equipa" 

"Apoiar a equipa" 
"Desenvolver soft skills" 

"Partilhar experiências" 
"Aconselhar os novos 
empreendedores quanto aos 
erros que devem evitar" 

"Ajudar na parte psicológica" 
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Dimensão 
técnica 

"O mentor pode ajudar na sua 
área de especialidade" 
"Ajudar o empreendedor a 
compreender quais as áreas que 
precisam de mais 
desenvolvimento" 

"Ser estratégico" (?) 
"Identificar as falhas de hard 
skills" 
"Aconselhar como aprender as 
hard skills" 

 
"Capacitar o empreendedor 
para os assuntos de maior 
impacto" 
"Recomendar leituras para que 
o empreendedor possa 
aprofundar os conhecimentos" 

Dimensão 
facilitadora 

"É um facilitador" 
Encaminhar o empreendedor para 
um especialista da área que o 
mesmo necessita de desenvolver 
"Promover processo de 
colaboração" 
"Dar a conhecer pessoas 
relevantes" 
"Criar oportunidades" 

"Pode abrir portas e promover o 
networking" 
"Ajudar a ultrapassar barreiras" 

"Fornecer uma network" 
Desbloquear situações 
complicadas e inesperadas 

"Facilitar contactos" 
"Networking" 
"Benchmarking" (?) 

O Mentor 

Relação com o 
empreendedo
r 

"É importante haver alguma 
distância emocional" 

Tem de haver distância para o 
mentor poder ser crítico 
"Não se deixar envolver nos 
problemas"  
"Conselheiro consultivo" 

"Altamente comprometido 
com a empresa" 

 

Postura do 
mentor 

 
 
"Não deve ser simpático, mas 
sim duro" 

"Disponível para qualquer 
conselho" 
"Transmitir que o 
empreendedor pode confiar 
nele" 

"Passiva" 
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Tabela A.6.2. – Categorização das entrevistas e discussão de grupo a empreendedores 
 
 

Categorias Subcategorias FS PA PF DG 

Mentoria 

Pressupostos e 
Restrições 

"Arranjar mentores que tenham 
experiência no terreno" 
“Ajudar a superar os picos” 

 
"Mentor mais experiente que o 
empreendedor mentorando" 
"O empreendedor não deve ter só 
um mentor" 
"Os mentores façam parte do 
problema" 

 

Atividades que 
deviam incluir 

 
"Incluir momentos de 
partilha de experiências 
(profissionais ou pessoais) 
entre os vários 
empreendedores 
(experientes e não 
experientes) " 

Incluir momentos para receber o 
feedback da população alvo 

 

Benefícios 
Pessoais 

"Espiritual" 
"Perceber que havia pessoas com 
interesses comuns com projetos 
não relacionados com o lucro ou 
benefício próprio" 
"Espírito de entreajuda" 

  
"Mais tranquilidade" 
"Mais sucesso" 
"Mais realização" 
"Mais crescimento" 
"Mais segurança" 

Benefícios 
Profissionais 

"Fez-nos ver que tínhamos mais 
componentes sociais do que 
pensávamos" 
"Explorar componentes sociais dos 
projetos" 

  
"Mais confiança profissional" 
"Mais conhecimentos e ferramentas de 
gestão" 
"Mais segurança profissional" 
"Mais capacidade para gerir equipas" 
"Mais contactos relevantes" 
"Mais noções acerca da criação de um 
modelo de negócios" 
"Mais evolução do negócio" 

Primeiro 
Encontro 

Objetivos 
 

"Permitir que os pares se 
conheçam mutuamente" 

  

Participantes Toda a equipa fundadora Toda a equipa fundadora 
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Relacionados 
com questões 
financeiras 

"Não existe, à parte, um salário 
associado ao tempo despendido" 

"Desbloquear verbas 
necessárias à criação e 
sustentabilidade da 
iniciativa" 

"Provar impacto social sem 
conseguir lançar primeiro a 
iniciativa" 
"Encontrar uma solução que 
permita sustentar financeiramente 
o projeto a longo prazo" 
"Começar como voluntários 

 
"Acesso a candidaturas de 
financiamento" 
"Sustentabilidade financeira" 
"Captação e remuneração de recursos 
humanos técnicos qualificados e 
adequados às necessidades específicas e 
fase dos projetos"  

Relacionados 
com a 
escassez de 
recursos 

"Alcançar a sustentabilidade do 
negócio" 
"Requer muito trabalho, e por 
vezes o tempo é escasso" 
"Equilíbrio entre sustentabilidade, 
sem consumir recursos em 
demasia, entre a vida profissional 
e a vida pessoa" 

  
Necessidade de polivalência 

Relacionados 
com a 
natureza 
jurídica 

 
"Questões burocráticas 
inerentes à criação da 
iniciativa" 

 
"Burocracia na constituição da 
associação" 
"Classificação clara do conceito nos 
vários domínios e comparação à 
intervenção social puramente 
assistencialista" 
"Dificuldade na distinção entre negócio 
social, empresa ou associação" 

Relacionado 
com a 
facilitação de 
dados e 
contactos 

"Falar com clientes e potenciais 
investidores" 
"Não têm a capacidade de sair da 
sua zona de conforto" 
"Falta de comprometimento por 
parte dos mentores" 

  
"Acesso a dados primários de confiança" 
"Parcerias com associações" 
"Falta de recursos logísticos - hibridação" 
"Acesso a uma rede de contactos" 
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Práticas 
de 
mentoria 

Dimensão 
emocional 

  
"Apoiar" 
"Partilhar os erros do passado" 

"Manter o foco" 
"Mostrar que pode ser um ombro 
amigo" 
"Apoiar nos momentos negativos e vibrar 
nos positivos" 
"Agir como orientador e professora" 
"Contactar corretamente o 
empreendedor" 
"Ouvir atentamente para perceber quais 
as fases e dificuldades da iniciativa" 
"Analisar o perfil dos mentorandos" 
"Acreditar na iniciativa" 

Dimensão 
técnica 

"Fazer a iniciativa tornar-se real" 
"Resolver problemas" 

"Indicar ou disponibilizar 
ferramentas importantes 
para o negócio" 
Não ditar o caminho a 
seguir, mas ensinar a fazer 

"Não deve impor a sua visão" 
"Compreender qual a dificuldade 
do empreendedor e tentar 
encaminhá-lo" 
"Preparar a iniciativa para o 
mercado" 
"Fornecer estudos baseados em 
opiniões do terreno" 
"Ajudar nas competências técnicas 
do negócio" 

 
"Resolver os problemas/dificuldade" 
"Ajudar na criação do negócio social" 
"Identificar pontos críticos" 
"Ajudar a encontrar as ferramentas 
certas" 
"Discutir temas relevantes para o 
negócio" 
"Analisar documentos" 

Dimensão 
estrutural 

 
Organizar e estruturar as 
ideias 

Organizar as ideias "Pedir prazos" 
"Pedir métricas" 
"Alertar" 
"Estabelecer linhas de ação" 
"Pedir estratégia" 
"Cumprir os prazos estabelecidos" 
"Estabelecer métodos de trabalho" 
"Definir um plano de trabalho" 
"Alinhar a equipa" 
"Facilitar a tomada de consciência e 
processo de decisão" 
"Aconselhar e orientar os 
empreendedores" 
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Dimensão 
facilitadora 

"Facilitação muito correta" 
  

"Partilhar a sua rede de contactos" 
"Influenciar para obter conhecimentos 
ou recursos" 

O Mentor 

Características 
técnicas 

  
"O mentor não sabe tudo" 
"Estar muito por dentro do 
contexto do problema social que a 
iniciativa pretende resolver" 

"Ter conhecimentos específicos para o 
negócio" 
 
"Ter conhecimentos na área da criação 
de um negócio social" 
"Conhecimentos sobre sustentabilidade" 
"Ter conhecimentos técnicos" 
"Experiência" 

Características 
pessoais/ 

"Transmitir confiança" 
"Disponível" 

"Forte sentido crítico" 
"Sensível" 

 
"Ser pontual" 
"Ser acessível" 
"Ser positivo" 
"Saber relacionar-se" 
"Ser humilde" 
"Ser inteligente" 
"Ter capacidade para criar empatia" 
"Ponderação" 
"Comunicação" 
"Comportamento ético" 
"Ser empático" 
"Serenidade" 
"Abertura de espírito" 
"Criatividade" 
"Pedagógicas" 
"Comunicação constante e aberta"  

  

Relação com o 
empreendedor 

"Amigo ou professor" 
"Entrosamento entre o mentor e o 
projeto" 

Uma relação que se vá 
tornando mais intensa e que 
seja sempre um apoio para o 
empreendedor 
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