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GESTÃO/FUNCIONAMENTO
2020: o choque com a pandemia COVID19
A ESTUFA
A ESTUFA é na actualidade uma associação que vê reconhecido pela sociedade e pelos agentes
políticos o positivo impacto do seu trabalho na comunidade. Semanalmente envolve mais de 1000
cidadãos de diferentes faixas etárias nas actividades disponibilizadas pelo Serviço Educativo.
Somos uma instituição dinâmica que continua a valorizar o conhecimento e o talento individual
dos seus associados e colaboradores.
Registamos um sentimento de que a comunidade regional respeita e valoriza o nosso trabalho.
Esta avaliação não é científica, é melhor. Resulta do “boca a boca”. Resulta de continuamente ao
longo dos anos recebermos novos sócios e alunos que nos procuram por termos sido
recomendados. Resulta por isso do voto de confiança no trabalho realizado com rigor, seriedade e
exigência. Resulta da dedicação de toda a equipa que cuidadosamente põe em prática os seus
conhecimentos, a sua empatia e o seu profissionalismo, sempre com a ambição de procurar um
dia melhor que o anterior.
O EXERCICIO
O presente relatório e contas reporta a um exercício com apenas 7 meses, conforme decisão dos
sócios em Assembleia Geral, com o propósito de acertar o ano fiscal da associação com aquele que
efectivamente é o seu calendário de actividade anual: início a 1 de Agosto a término a 31 de Julho
do ano seguinte.
Embora de curta duração, este exercício foi gigante na exigência que nos solicitou. Na semana
seguinte ao Carnaval de Torres Vedras chegaram a Portugal os primeiros casos de infecção pelo
vírus COVID19. Duas semanas depois foi decretado o confinamento e fechámos as portas da
instituição, antes até da data anunciada pelo governo. Tivemos 15 dias para assimilar o repentino
embate, pensar na reacção e agir. Os nossos sócios não podiam ficar simplesmente fechados em
casa. Os profissionais não podiam ficar sem rendimentos a aguardar pelo momento de retoma.
Unimos esforços e fomos das primeiras associações a nível nacional a encontrar o caminho:
- reunimos a vontade dos profissionais, sócios e famílias, e passámos para on-line todas as
actividades que o permitiam;
- alterámos horários experimentámos plataformas e soluções;
- contámos com a solidariedade de todos e quisemos manter-nos juntos.
Neste período, aderimos ao lay-off simplificado disponibilizado pelo governo, tentámos
compensar a ausência de profissionais que não se adaptaram à mudança. Mas, essencialmente,
fizemos questão de tranquilizar o alvoroço, a incerteza e passámos a mensagem de que ninguém
se iria sentir desligado ou abandonado. Continuámos “On” e decidimos neste enquadramento:
- reduzir o valor das mensalidades e isentar casos pontuais de famílias com perta quase total de
rendimentos;
- manter os rendimentos dos profissionais intocáveis, garantindo a sua estabilidade financeira e
emocional.
Com isto, a instituição cumpriu o seu papel social e assumiu a margem negativa de laboração
desse período de confinamento até ao verão.
Em simultâneo, na fase final do confinamento já estávamos preparados para a reabertura.
Elaborámos um plano de contingência, experimentaram-se soluções de desinfecção dos espaços e
procurámos garantir a segurança de todos dentro das nossas instalações. Foi-nos atribuído pela
autarquia o selo de “Estabelecimento Seguro” e tivemos a honra do Sr Presidente da Câmara
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Municipal ter respondido ao nosso convite para visitar as nossas instalações e compreender como
nos preparámos e sugerir melhorias.
Neste exercício os encargos de laboração cresceram, pela necessidade de aquisição de
desinfectante, pulverizadores e especialmente aquisição de equipamento de ventilação para
garantir que todos os espaços poderiam continuar a ser usados após o regresso de todos.
Mas também aproveitámos este período para promover algumas melhorias. Reforçámos o
isolamento acústico entre salas e colocámos o equipamento de som em altura proporcionando
uma experiência mais interessante aos associados praticantes de dança. Obrigado, Nuno Catarino
e Mauro Pinto pela vossa colaboração voluntária.
Do Millennium bcp, voltámos a receber a distinção de Cliente Aplauso, distinção que felizmente já
se tornou um hábito. Não abdicando da filosofia de gestão que nos tem guiado: respeito pelos
compromissos assumidos com os fornecedores e prestadores de serviços (dívidas zero), mantemonos orgulhosamente incorporados na lista de entidades que se compromete em pagar a horas aos
seus credores, compromisso esse assumido junto da ACEGE.
10º ANIVERSÁRIO
1 de Junho de 2020, foi o dia do 10º aniversário da Associação. Tudo o que tínhamos planeado em
termos de acções presenciais junto dos sócios esfumou-se.
Quisemos, no entanto, marcar o momento. Com a colaboração do Rui Ventura, apresentámos nas
redes sociais um vídeo que muito nos orgulha e que resume o que fizemos e afirma o que somos
ao fim de 10 anos de vida.
Com a colaboração do Filipe Branco, reinventámos a nossa identidade. O novo logotipo da ESTUFA
recentra por isso as linhas de actuação futuras: cultura, criação e inovação.
RESULTADOS LÍQUIDOS
À semelhança de exercícios anteriores a Direcção propõe aos sócios que os resultados líquidos
apurados no exercício sejam transferidos para resultados transitados.
Em seguida abordaremos neste relatório detalhes sobre as iniciativas e os projetos desenvolvidos
entre 1 de Janeiro e 31 de Julho 2020, fazendo um balanço da actividade realizada na Associação
ESTUFA.
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APOIOS E PARCERIAS
Desde o início que a ESTUFA tem procurado estabelecer várias relações de parceria com entidades
congéneres, empresas e organizações da sociedade civil. A importância das parcerias é
fundamental para o desenvolvimento do nosso plano de actividades mas também para fomentar
boas relações entre organizações residentes no mesmo concelho. Assim, defendemos que todas as
formas de colaboração e cooperação interinstitucional contribuem para o valor de cada um dos
parceiros mas também para a dinâmica sociocultural no seu todo.
PARCERIAS INSTITUCIONAIS





Câmara Municipal de Torres Vedras
Juntas de Freguesia do concelho de Torres Vedras
ESCO
Agrupamento de Escola Henriques Nogueira

PARCERIAS ESTRATÉGICAS




Imatch
Biblioteca Municipal de Torres Vedras
Teatro-Cine de Torres Vedras

APOIOS MECENÁTICOS EMPRESARIAIS











A3 Artes Gráficas
Tec-Atlântica
Decor-in
Cyclopnet
Rascunho Design
Publicorte
Fisioeste
Magna Associação de Advogados
KMP, Lda.
Manuel do Nascimento Clemente Lda.
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SERVIÇO EDUCATIVO
O Serviço Educativo da ESTUFA tem como principal objectivo sensibilizar e incentivar a descoberta,
a aproximação e a relação da comunidade com as artes. Para tal, todas as acções do Serviço
Educativo têm em comum uma orientação pedagógica e estratégica que procura tornar coesa e
duradoura essa relação.
A formação e fidelização de novos públicos, bem como a criação de hábitos culturais é outro dos
nossos anseios, plasmado na oferta de actividades que funcionam como espaço privilegiado de
aprendizagens e que olham diversos territórios artísticos. Fazer cruzar determinadas actividades
culturais com esses territórios artísticos e permitir que os mesmos atravessem diferentes gerações
é outro dos objectivos fundamentais daquilo que fazemos acontecer.
A programação do Serviço Educativo da ESTUFA estende-se por dois eixos fundamentais: a oferta
dirigida às escolas (projecto EPÁ! Educação pela Arte, Dança Criativa, Hip Hop, Ballet, Expressão
Musical e Música para Bebés) e a oferta dirigida à comunidade em geral através da Escola de
Dança Movimento (escola especializada em Dança Clássica e Dança Contemporânea), Oficinas de
Expressão Artística, Atelier de Desenho e Pintura, Oficina de Teatro para Jovens, Oficina de Teatro
para Adultos.

ATELIER DE DESENHO E PINTURA
Esta actividade de ensino artístico decorre na sede da Associação, num espaço estruturado e
equipado propositadamente para o desenvolvimento da mesma. Destinada à faixa etária entre os
6 e os 12 anos.
O Atelier de Desenho e Pintura é orientado pela designer de comunicação e ilustradora Tânia
Clímaco.
O Atelier é dinamizado com os seguintes objectivos:
* Desenvolver a criatividade e a capacidade de expressão plástica;
* Desenvolver a sensibilidade estética;
* Incentivar à análise do próprio trabalho e auto-crítica construtiva;
* Promover a auto-confiança, estimulando o aluno na autonomia de decisões e no gosto pelo que
faz;
* Experimentar a aplicação de vários materiais e suportes;
* Aprender a observar e descobrir o mundo à nossa volta, representá-lo e recriá-lo;
* Compreender a importância dos espaços, da luz, da cor, da textura e das formas e desenvolver
noções sobre os mesmos;
* Aprender a observar e a criar a partir, quer de imagens, quer do real;
* Aplicar e trabalhar temas como: paisagem, animais, rostos, natureza-morta, abstracto;
* Apurar e desenvolver a motricidade fina;
* Adquirir vocabulário.
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A 7 de Março de 2020 foi feita uma visita de estudo ao museu da marioneta onde os alunos viram
a exposição "Tim Burton - As marionetas de animação" e à exposição "Meet Vincent Van Gogh" em
Belém.
Com o confinamento geral implementado a meio de Março o Atelier de Desenho e Pintura foi
passado para formato online onde, com as devidas adaptações, manteve a sua actividade até ao
final do ano lectivo.

EPÁ! EDUCAÇÃO PELA ARTE
O projecto EPÁ! Educação pela Arte é uma actividade de enriquecimento curricular desenvolvida a
nível do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico.
Como actividade multidisciplinar, o EPÁ! distingue-se pela procura em envolver de forma criteriosa
e inovadora os alunos no universo da dança, teatro, música, artes visuais e literatura.
O EPÁ! prima pelos cruzamentos que consegue proporcionar entre várias áreas artísticas, pelas
qualificações das professoras afectas ao projecto, pela constante formação a que as mesmas são
sujeitas e pela própria dinâmica inerente à associação ESTUFA.
Baseado numa filosofia de Educação pela Arte, o EPÁ! constitui uma oportunidade única de acesso
e contacto com diversas expressões artísticas, propiciadoras de um harmonioso evoluir, quer da
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psicomotricidade, quer das esferas relacionais, afectivas e cognitivas. É um projecto fundamental
no desenvolvimento e consolidação de um ensino de excelência.
O EPÁ!, coordenado por Magda Matias, chega às instituições através de uma equipa de
professores constituída por Cátia Reixa, Tânia Clímaco e Fedra Elias.
O EPÁ! Educação pela Arte esteve presente na IPSS O Petiz, na Lourinhã, e nos seguintes Jardins de
Infância do concelho de Torres Vedras: Jardim de Infância do Centro Social Paroquial Santo
António de Campelos, Jardim de Infância de S. Pedro da Cadeira, Jardim de Infância de São
Domingos de Carmões, O Mundo da Criança e no Jardim de Infância da Conquinha.
Em Março, devido ao confinamento, as actividades do EPÁ! foram suspensas.

SAF: BALLET, DANÇA CRIATIVA, HIP HOP E EDUCAÇÃO FÍSICA
A nível da oferta de Ballet em escolas particulares, o Serviço Educativo da ESTUFA manteve os seus
serviços na Escola João de Deus com a professora Arlane Aragão e no Colégio Mundo da Criança
com a professora Letícia Torres, ambos com oferta diferenciada para pré-escolar e 1º ciclo.
A Dança Criativa teve continuidade no Jardim de Infância da Boavista e no Jardim de Infância de
Casalinhos de Alfaiate, ambos no concelho de Torres Vedras. Estas aulas foram asseguradas pela
professora Arlane Aragão.
Iniciamos aulas de Hip Hop com o professor João Cabaça no Jardim de Infância do Centro Social
Paroquial Santo António de Campelos e no Colégio O Mundo da Criança. Realizamos também aulas
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de educação física com Bruno Trindade no Jardim de Infância do
Centro Social Paroquial Santo António de Campelos
Estas actividades foram suspensas em Março devido ao confinamento implementado.

MÚSICA PARA BEBÉS
O projecto Música para Bebés esteve presente na IPSS O Petiz, sediada na Lourinhã, e no Jardim de
Infância do Centro Social Paroquial Santo António de Campelos. A actividade orientada pelas
professoras Sandra Martins e Débora Bessa, e envolveu semanalmente cerca de 30 bebés dos 0
aos 36 meses.
À semelhança das actividades anteriores também esta foi suspensa devido ao confinamento
implementado em Março.

ESCOLA DE DANÇA MOVIMENTO
A Movimento é uma escola especializada no ensino de dança clássica e contemporânea que
oferece diversas disciplinas leccionadas por um quadro de professores de excelência.
A Movimento tem apostado na segmentação dos alunos por níveis, sendo visível, ano após ano,
uma maior especialização das disciplinas oferecidas.
As disciplinas oferecidas pela escola são as seguintes:


Pré -Ballet (3/5 anos)



Ballet iniciação



Ballet intermédio



Ballet avançado



Técnica de Dança Clássica – novos alunos



Técnica de Dança Clássica iniciação



Técnica de Dança Clássica intermédio A/B



Técnica de Dança Clássica avançado



Iniciação de Pontas



Estudo Coreográfico (Dança Clássica)



Ballet Adultos



Barra de Chão
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Dança Criativa I (4/6 anos)



Dança Criativa II (7/10 anos)



Dança Criativa III (10/14 anos)



Dança Contemporânea iniciação (maiores de 10 anos)



Dança Contemporânea intermédio



Dança Contemporânea avançado



Repertório de Dança Contemporânea



Dança Jazz (kids I/II, teens e adultos)



Lyrical Dance (maiores de 7 anos e maiores de 12 anos)



Ballet Mix



Hip Hop kids



Hip Hop iniciação



Hip Hop intermédio



Hip Hop avançado



Yoga
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Devido ao confinamento geral imposto em Março as aulas de dança foram exclusivamente online
até Junho. Em Julho, com o alívio de algumas medidas de confinamento foi possível realizar
algumas aulas presencialmente no Parque Verde da Várzea.

11

REPERTÓRIO DE DANÇA CONTEMPORÂNEA
A 19 de fevereiro de 2020, os alunos de Repertório de Dança Contemporânea, sob a direcção do
professor Dário Pacheco, apresentaram o resultado do estudo de uma obra coreográfica de
Phillippe Decouflé. A apresentação decorreu nas nossas instalações para os alunos da Movimento
e respectivos familiares.
A disciplina de Repertório de Dança Contemporânea tem como objectivo transmitir aos alunos
conhecimento teórico e técnico, sem descurar as diferentes abordagens ao movimento que foram
e são importantes na História da Dança. Consiste na aprendizagem de peças de dança
contemporânea reconhecidas pelo público e pelos profissionais como obras-primas da segunda
metade do século XX e da primeira década do século XXI.
A partir de meados de Março devido à pandemia, a disciplina de repertório de dança
contemporânea assumiu um caracter teórico em que se deu a conhecer aos alunos vários
coreógrafos (entre eles Pina Baush e Wim Vandekeybus) através de entrevistas documentários
peças coreográficas e com sessões interactivas do “Quizz de Repertório”.
De referir que foi também contextualizado o grupo de coreógrafos emergente da década de 80/90
portugueses responsáveis por um movimento específico e único dentro da dança contemporânea
denominado Nova Dança.
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ADVANCED DANCE PROGRAM
Coordenado pela professora Mónica Figueiredo, o Advanced Dance Program da Escola de Dança
Movimento é um programa intensivo de dança que combina uma formação de excelência em
dança clássica e dança contemporânea com outras áreas performativas e artísticas. Para além da
formação semanal regular em dança, as alunas inscritas no programa tiveram durante este
período aulas de cenografia, multimédia e masterclasses.

Masterclasses efectuadas em 2019/2020:
21 de Setembro – Barra de Chão com Diana Nogueira Vieira
19 de Outubro e 2 de Novembro – Composição Coreográfica com Lander Patrick e Jonas Lopes
26 de Outubro - Contemporâneo com Ângelo Cid Neto
23 de Novembro - Condicionamento físico com Diana Nogueira Vieira
7 de dezembro – Voz do Corpo com Maurícia Neves
14 de dezembro – Clássico com Gillian Anthony acompanhada ao piano por Hugo Oliveira
25 de janeiro – práticas artísticas contemporâneas com João dos Santos Martins
8 de fevererio – Contemporâneo com Ângelo Cid Neto
15 de feverereiro – Clássico com Carla Pereira
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Estavam agendadas mais masterclasses, no entanto, devido ao
confinamento, não foi possível realizá-las.
No âmbito da disciplina de Cenografia, a 7 de Março, as alunas foram visitar as exposições "Tim
Burton - As marionetas de animação" e "Meet Vincent Van Gogh".

GALA FINAL
Para a gala final de 2020 estava a ser planeado um espectáculo comemorativo dos 250 anos do
nascimento de Beethoven. Evocar Beethoven, um compositor cujas magníficas obras nos tocam e
deslumbram, e que tão bem casam com a dança, pareceu-nos o mais acertado para este evento
tão especial que todos os anos reúne os nossos alunos e as suas famílias. Devido ao confinamento
não foi possível realizar a gala.
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Depois de vários meses de aulas online, os professores e alunos quiseram de alguma forma
celebrar o final de ano e realizaram pequenos vídeos filmados no exterior que puderam ser vistos
por toda a família.

Um dos trabalhos realizados, filmado nas Termas dos Cucos foi Fuga de Dário Pacheco.
“Era primavera mas o nosso movimento, tal como a folha de um plátano no outono, caducou. O
tempo parou, o movimento na rua parou.
O mundo parou de dançar e caímos no abismo imposto da proibição de ser. Percebemos bem a
escala de valores imposta. O que abriu primeiro, o que abriu depois e o que continua por abrir. As
regras para fazer a bolsa subir não são as mesmas para o mercado da dança abrir. Subdividimonos no nosso próprio pensamento ao pensar na segurança, mas unimo-nos cada vez mais perante
a adversidade e a indiferença. Procurei um conceito que fosse comum a todos: Fuga. A realidade
fere como uma flecha certeira no coração quando observo à minha volta o que se diz e o que se
pensa da dança. Cada semana que passa, a voz confinada do nosso movimento grita “Fuga” cada
vez mais alto. Como um grito do Ipiranga, a dança mais do que nunca grita!”
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OFICINAS DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA………………………..
As Oficinas de Expressão Artística têm como objectivo possibilitar a experimentação e o uso
expressivo de diferentes linguagens artísticas por parte das crianças e jovens; dar lugar ao
exercício das suas capacidades criativas; e introduzir a cultura artística como processo integrado
no seu desenvolvimento global.
A actividade foi dinamizada em 3 grupos de trabalho dirigidos pela professora Cátia Reixa: o grupo
A, com 11 crianças dos 4 aos 6 anos, e os grupos B1 e B2 com 22 crianças entre os 7 e os 11 anos.
Em Março, esta actividade foi também passada para formato online (grupos dos 7 aos 11 anos) e
manteve o funcionamento até ao final do ano lectivo.

OFICINAS DE TEATRO JOVENS
Com Raimundo Cosme a dinamizar as Oficinas de Teatro jovens, também esta actividade teve de
ser passada para formato online a meados de Março. Com um grupo de 15 alunos inscritos que se
mantiveram até ao final do ano lectivo, antes do confinamento foram feitas pequenas
performances individuais e em grupo em vários locais da ESTUFA. Estas performances foram
apresentadas às famílias dos alunos que realizavam um percurso guiado pelas instalações
assistindo às várias actuações.
Foi impossível a apresentação de um trabalho final ao público nos moldes habituais tendo sido
realizados pequenos projectos individuais em vídeo.
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CICLO DE LITERATURA CLÁSSICA

.

Em 2020 realizou-se a 4ª edição do Ciclo de Literatura Clássica em parceria com a Biblioteca
Municipal de Torres Vedras que decorreu online, via ZOOM, na segunda quinzena de Junho ao
longo de 10 sessões. Todas as sessões foram dinamizadas pelo Professor André Simões e
contámos com 15 inscritos.
DEZ PASSEIOS PELO QUOTIDIANO DA GRÉCIA CLÁSSICA E DA ROMA ANTIGA
A partir do que até hoje nos chegou através da arte, da literatura e da arqueologia, iremos reflectir
sobre várias questões do quotidiano e da vida da gente comum da Grécia Clássica e Roma Antiga.
I. Nascer
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II. Aprender
III. Casar
IV. Amar
V. Comer
VI. O Corpo
VII. Doença e Cura
VIII. Morrer
IX. Tempo e Espaço
X. A Mulher
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PLATAFORMA CULTURAL
A Plataforma Cultural está orientada essencialmente para 4 vectores: pensar, programar, criar e
intervir. A Plataforma Cultural é, dentro da Associação ESTUFA, o eixo vocacionado para acolher
propostas de cariz artístico e cultural

DUAS GOTAS…………………………………………………………………………………
Integrado no programa Emergência Cultural Torres Vedras 2020 foi apresentada um vídeo com
coreografia de João Cabaça.
“Duas gotas a preto e branco representam um ponto de partida e um ponto de chegada de toda
uma palete de cores que poderiam representar a diversidade da dança. Com movimentações
típicas de diferentes estilos de dança (dança contemporânea e hip hop), ambas as intérpretes
concorrem e parecem lutar pela apropriação do espaço da câmara.
A junção de duas gotas tão pequenas. Assim surja um oceano.”
Criação e edição: João Cabaça
Música original: João Cabaça
Intérpretes: Miriam Fernandes e Sara Cardoso
Edição fotografia: Célia Vicente
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DE PROFUNDIS…………………………………………………………………………………
Integrado no programa Emergência Cultural Torres Vedras, De Profundis é uma proposta de
criação videográfica que surge da vontade de colaboração entre duas escolas de dança sediadas
em cidades “gémeas”, Torres Vedras e Torres Novas. A Escola de Dança Movimento (Torres
Vedras) e O Corpo da Dança (Torres Novas), propõem aos seus alunos a realização de exercícios de
improvisação sugeridos pela coreógrafa Marta Tomé.
Depois de registados, os videogramas foram sujeitos a um processo criativo de edição e
montagem resultando numa transformação da imagem final, constituída pela fusão interespécies:
o corpo humano é levado a mergulhar virtualmente em habitats das profundezas dos oceanos. O
enquadramento conceptual da proposta reside na investigação acerca do conceito de
“deviranimal” (Gilles Deleuze) e da sua integração na metodologia de improvisação desenvolvida
por Marta Tomé.
Em sentido amplo, é um projecto que toma como referência a relação entre práticas artísticas
contemporâneas e a consciência ecológica emergente nestes tempos de crises ambientais e
extinção massiva de espécies. O lugar de encontro entre a consciência artística e a poética da
ecologia profunda, define-se na possibilidade de mergulhar na frágil complexidade da
interdependência da vida e, consequentemente, na imanência de uma outra partilha do sensível.
Direcção Artística: Marta Tomé
Produção e edição: O Corpo da Dança
Parceria artística: Escola de Dança Movimento / Estufa - Plataforma Cultural
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CRESCER DE DENTRO PARA O MUNDO………………………………………………………………
Esta actividade foi integrada no programa Sentir Cultura e é da autoria de Diana Coelho e
Alexandra Neves.
“A Emoção é aquilo que nos coloca em movimento. É causadora de tudo o que fazemos, química
pura no nosso corpo. Já os sentimentos são as interpretações das nossas emoções.
Compreendermos as nossas emoções e sentimentos favorece o entendimento pessoal e melhora a
comunicação com o mundo que nos envolve.
Partindo de histórias e do universo fantástico da literatura, propomos caminhos para o
pensamento, com ideias para desenvolver em família.
5 histórias, 5 caminhos ao encontro das nossas emoções. Pensar sobre o que sentimos, dar espaço
e voz ao que se passa dentro de cada um de nós. Vamos reforçar a capacidade de nos
entendermos e relacionarmos.
Nesta oficina, apresentamos as histórias como o espaço privilegiado para explorar as nossas
emoções, promovendo a relação com o outro. De que forma pode uma história ajudar-nos a
ultrapassar o medo? Será possível que um livro nos mostre caminhos de saída para a nossa raiva?
Vamos, juntos, descobrir que sim! “
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APOIO À CRIAÇÃO – MOAGEM RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS…..............
Durante o mês de Julho, o espaço de ensaio da Moagem Residências Artísticas serviu de apoio à
nova criação de Hugo Vieira com a dupla de bailarinos Filipa Peraltinha e Diogo Oliveira. O
projecto do coreógrafo foi desenvolvido para filme e apresentação em palco.
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EMPREENDEDORISMO
A área de empreendedorismo tem por base o pressuposto de que as artes e a ciência são as
principais responsáveis pela geração de rupturas conceptuais e pela evolução da nossa espécie. No
fundo, são áreas que resultam do conhecimento, da criatividade, da perícia e do talento de cada
indivíduo.
Vivemos presentemente numa economia pós-industrial em que o capital tem uma cada vez maior
base intelectual (capital humano) fundamentando-se no indivíduo, nos seus recursos intelectuais,
na capacidade de formação de redes sociais e na troca de conhecimentos.
Os objectivos do Ignite Portugal e do Torres Inov-e expressam isso mesmo.

IGNITE

.

O Ignite Portugal caracteriza-se por um conjunto de eventos informais abertos à participação de
todos, sendo realizado por todo o país em regime de voluntariado. Os eventos giram em torno de
apresentações sobre temas como Inovação, Criatividade, Empreendedorismo ou Tecnologia, em
que os oradores têm apenas 5 minutos para falar, com 20 slides que rodam automaticamente a
cada 15 segundos. Com o mote “Dar voz e palco a todos os desconhecidos de Portugal”, desde
2009 que o Ignite Portugal inspira milhares de portugueses. O projecto é desenvolvido pela
empresa imatch – creative collaboration, em parceria com a Associação ESTUFA – Plataforma
Cultural.
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Acções concretizadas em 2020:
7 de Janeiro
Ignite Viseu: Ecossistema Digital. Um Início ou um Fim?
27 de Março - ADIADO
Ignite SCMA: Eu estou aqui! E não estou sozinho

TORRES INOV-E

.

O TORRES INOV-E é um programa
de empreendedorismo orientado
para o acolhimento de propostas
de negócios assentes em ideias
novas e diferenciadoras ou
capazes de reinventar negócios já
existentes.
Lançado pela Câmara Municipal de Torres Vedras em parceria com a Associação Estufa –
Plataforma Cultural, o TORRES INOV-E dispõe dos seguintes modelos de incubação:
INCUBAÇÃO FÍSICA
Instalação física dos projetos/empresas no espaço Torres Vedras LabCenter, localizado no
Centro Histórico da Cidade de Torres Vedras. Existe no total 216 m2 de espaço para
incubação, espaços mobilados e com acesso aos seguintes serviços: internet, limpeza,
iluminação, linha telefónica, sala de reuniões e espaço auditório. Os projetos têm um
período de incubação de 36 meses.
INCUBAÇÃO A CÉU ABERTO
Instalação dos projetos/empresas no centro histórico da cidade de Torres Vedras, em
espaços com rendas crescentes e controladas.
INCUBAÇÃO VIRTUAL
A incubação virtual destina-se a empresas que pretendem a sua sede social em Torres
Vedras e não necessitam de instalações físicas e usufruem de serviços prestados pela
incubadora.
No quadro abaixo pode-se verificar o ponto de situação do programa de empreendedorismo, e a
atividade de janeiro a julho:
TOTAIS

Nº empresas entraram

Nº empresas que saíram

PROJETOS INCUBADOS
Labcenter

11

2

3

Centro histórico

0

0

0

Nuvem

26

6

0
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Empresas com Incubação Física a 31 de julho de 2020:

Empresas Incubação Virtual a 31 de julho de 2020:

MATERNAPLACE, LDA

ENGIREGA, LDA

PROPOSTAS E CONSEQUENCIAS LDA

PLATEL - TECH OPPORTUNITIES LDA
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Ajudas COVID-19
De forma a mitigar os efeitos causados pela pandemia de COVID-19, o TORRES INOV-E tomou
medidas que visaram apoiar as empresas e projetos incubados (física ou virtualmente), através da
isenção de pagamentos relativa à prestação de serviços por um período de três meses. As
empresas e projetos incubados fisicamente no TORRES INOV-E puderam ainda permanecer na
incubadora mais três meses após o final do contrato.

Apresentação de Candidatura SIAC CENTRO-60-2020-03 - Promoção do Espírito Empresarial
“JOBS”
No âmbito da integração do TORRES INOV-E na RIERC, a rede começou a trabalhar para integrar
um projeto na candidatura ao SIAC CENTRO-60-2020-03 - Promoção do Espírito Empresarial

A 9 É DIA DE INOV-E
O programa de empreendedorismo TORRES INOV-E realiza a cada dia 9 um evento, que pretende
ajudar um qualquer empreendedor na sua ideia de negócio. Estes eventos realizam-se desde 2014.
As temáticas abordadas de Janeiro a Julho foram:
9 Janeiro
A criação de uma empresa - Análise de alguns aspectos jurídicos relevantes
Local: CAERO - Centro de Apoio ao Empresário da Região Oeste
Número de Participantes: 26
Sinopse:
A presente acção de formação tem como objectivo analisar as mais relevantes questões jurídicas
respeitantes à criação de uma empresa. A concepção de uma ideia de negócio e a criação de uma
empresa implicam o necessário conhecimento não só dos direitos e deveres dos agentes
económicos, mas também dos procedimentos a adoptar quanto à actividade a desenvolver.
Pelo que, propomos dotar os formandos de conhecimentos práticos para uma melhor tomada de
decisões na criação de uma empresa e na adopção das necessárias formalidades.
Programa:
I -Da ideia de negócio, motivações e viabilidade
II - O conceito de empresa
III – Das decisões prévias à constituição de uma empresa
IV – Das formalidades a adoptar na criação de uma empresa
Destinatários: Empresários, Empreededores e gestores de empresas
Formadores: Teresa Mota Lourenço (Advogada na Sardinha Advogados Associados) e José Maria
Sardinha (Advogado na Sardinha Advogados Associados)
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9 Março
10 Dicas para aumentar as suas vendas
Local: ACIRO - Associação Comercial
Número de Participantes: 52
Sinopse:
Neste workshop, os empresários poderão aprender e praticar algumas técnicas de Estratégia,
Marketing e Comunicação, ainda pouco divulgadas, mas fáceis de aplicar, que os farão aumentar
as suas vendas em poucos meses.
Programa:
1. Os desafios dos negócios em construção: resistir e acreditar ativamente no futuro
2. Registar para mais tarde recordar …e fazer-se recordar também: princípios de gestão e
CRM para pequenos negócios
3. Fazer o Outro sentir que está em primeiro lugar: abordagens para cativar e fidelizar
clientes
4. Ouvir mais e falar menos: dicas de negociação e venda
5. Mostrar apreço e gratidão: o caminho para o regresso dos clientes
6. Quem vê corações também quer ver caras: personalize e conte a sua história
7. As boas notícias correm depressa: importância de fomentar o passa-a-palavra no seu
negócio
8. Quem responde, ganha a corrida: como lidar com pedidos de informação e orçamentos
9. Há vida para além do preço: descubra a sua proposta de valor
10. Há comunicação para além do online: crie o seu website, publique nas redes sociais,
mas fortaleça também o seu atendimento e serviço.
Formadores: Raquel Ribeiro, da empresa Querer Além

9 Junho
10 Dicas para aumentar as suas vendas
Local: Online
Número de Participantes: 37
Sinopse:
Neste Webinar sobre Comunicação Digital, teremos uma visão global do ponto de vista de
negócio: pensar e-commerce e e-business no novo cenário de pandemia global.
Serão abordadas diversas técnicas e ferramentas de marketing digital, distinguindo as situações
em que cada uma pode ser usada e em que combinações.
Programa:
1. O mundo digital - alguns dados e estatísticas para conhecermos o panorama
2. Negócio digital: e-business e e-commerce. Perceber e pensar o processo de ecommerce,
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ajustando-o à realidade dos nossos processos de negócio.
3. Tecnologia: Perceber quais as opções possíveis, do ponto de vista tecnológico.
4. Ferramentas de marketing digital
5. Caso prático
6. Perguntas e respostas
Formadores: Pedro Castro, da Brandability (www.brandabilityagency.com)

StartUp Visa
Em Janeiro de 2020, o TORRES INOV-E renovou a sua certificação pelo IAPMEI ao Programa
StartUp Visa, que se destina ao acolhimento de empreendedores estrangeiros que pretendam
desenvolver um projeto de empreendedorismo e/ou inovação em Portugal.
No âmbito desta acreditação , bem como do Startup Voucher e Vale de Incubação, descreve-se os
pedidos recebidos até 31 de Julho de 2020
Startup Visa
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Startup Voucher

0

Vale Incubação

0

Dos 24 pedidos recebidos, 2 foram incubados nesse semestre:

Missão Portugal

Data: 18 de Fevereiro 2020

Sinopse:
Intercâmbio de boas práticas e impulsionador de
contactos entre empresas e a incubadora
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Programa:
Os elementos da comitiva tiveram oportunidade de assistir a quatro palestras sobre temas
relacionados com o empreendedorismo. Uma delas consistiu na apresentação da incubadora de
negócios TORRES INOV-E e de seguida foram apresentados três projetos incubados,
nomeadamente: a “PIXAIR – Fotografia e Imagem Aérea” (www.facebook.com/PIXAIR) que se
dedica ao desenvolvimento e operação com plataformas de voo não tripuladas, a "Northear" que
se foca no desenvolvimento de pessoas e organizações, através de uma plataforma digital e
imersões presenciais e a "MBQ - MIND BUSINESS & QUALITY " (www.mbq.pt), que atua nas áreas
de Tecnologias de Informação, Processos e Qualidade. Estas empresas apresentaram os seus
serviços e testemunharam sobre os benefícios de funcionar num espaço de incubação.
Damos nota que a incubadora TORRES INOV-E é certificada pelo IAPMEI para o programa "StartUp
Visa", que se destina a acolher e apoiar empreendedores estrangeiros que pretendam desenvolver
uma atividade económica com base tecnológica em Portugal.

Parcerias
O TORRES INOV-E assinou um “Memorando de Entendimento” com a PORTUGAL VENTURES, com
vista à promoção, através dos Programas promovidos pela Portugal Ventures, do acesso de
projetos em fases de seed e early stage a investimento de capital de risco, agilizando e
sistematizando os processos de deal flow, acompanhamento e exit.
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PARECER DO
CONSELHO FISCAL E
CONTAS DO ANO 2020

