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O primeiro Mentor: conselheiro 
de Telémaco  



• Segundo a Odisseia, a Deusa Atenas 
disfarçou-se do velho Mentor, amigo de 
Ulisses  e  conselheiro do seu 
filhoTelémaco. Foi ela que o encorajou a 
enfrentar os pretendentes da sua Mãe 
Penélope e a partir à procura do Pai, 
empreendimento em que foi bem sucedido.             

O primeiro Mentor 



O Mentor faculta:  
 
 sabedoria  
 orientação 
 aconselhamento 
 
 
  



• YES – Youth Employment Services de Montreal – 
Entrepreneurship Mentorship Program 

• European Network of Mentors for Women Entrepreneurs 
• EMCC - European Mentoring and Coaching Council 
• Columbia Mentorship Program 
• Entrepreneurial Mentor Corps é uma iniciativa da 

Administração Obama, de Julho de 2011com ligação à 
iniciativa Startup America  e apoiada pela SBA, o 
Departamento de Energia dos EUA e a Fundação 
Kauffman.  

Exemplos de Programas para 
Mentores de Empreendedorismo  

http://www.sba.gov/sites/default/files/files/EMC_FactSheet.pdf�
http://www.sba.gov/startupamerica�


• Pelo menos 10 anos de experiência como empreendedor ou 
gestor 

• Apoio durante mais de 6 meses com uma a duas reuniões 
por mês 

• Ajuda à definição de objetivos, marcação de reuniões, apoio 
na obtenção recursos, confidencialidade 

• Experiência na resolução de problemas empresariais 
• Participação na “Mentor Recognition Reception  
   Columbia Mentorship Program 

 

Requisitos dos Mentores  



• Aumentar a experiência profissional 
• Exposição a novas ideias, tecnologias, 

energia e talento 
• Aprender sobre novas tendências e negócios 
• Contribuir para o desenvolvimento da 

economia e desenvolver a sociedade 
• Marcar a diferença na vida de um novo 

empreeendedor 
   Columbia Mentorship Program 

Benefícios para os Mentores 



A Estrela do Sucesso de Zach 

Paixão 

Compromisso 
Empenho 

Energia Rede de Contactos! 

Conhecim
ento 

Fonte: Timmons et al (2004)  Business plans that work 



Cronologia Empreendedorismo no AUDAX   

Cronologia Empreendedorismo em Portugal     

 



O AUDAX é o centro de investigação e de apoio ao 
Empreendedorismo e às Empresas Familiares, associação sem 
fins lucrativos criada em Julho de 2005. 

O AUDAX tem 55 associados, dos quais se destacam os Associados 
Institucionais fundadores INDEG/ISCTE e a Fundação da FCUL - 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.  



150 PROJECTOS  
55 EMPRESAS  

8 MILHÕES EUR  

Resultados do AUDAX desde 2005 



Conferência anual de encerramento do Curso 
de Especialização em Empreendedorismo e 

Criação de Empresas 



AUDAX Negócios à Prova Concurso Televisivo para 
Empreendedores 
Co-organizado pela RTP2, patrocinado pela CGD e PT, com o apoio do IAPMEI, Taguspark, 

Agência Focus, Jornal de Negócios e Correio da Manhã e produzido  

pela Panavideo, deteve 6% de share.  



Empreendedorismo local Empreendedorismo jóvem 

Fundo de Capital de Risco (5M€) com a InovCapital 

http://www.amadora-empreende.net/�


Empreendedorismo tecnológico 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=4712974&id=237921592749�


Rede Audax de Mentores 
 

Objectivos: 
 
Criar uma bolsa de mentores, de base regional e 
sectorial diversificada. 
 
Desenvolver as competências dos mentores através de: 
 Seleção 
 Formação 
 Organização  
 Avaliação 



Rede Audax de Mentores 
 

Programa de formação (30h, 1 semana) 
 
     - Detecção de oportunidades e diagnóstico rápido; 
     - Estudo de mercado e plano de marketing; 
     - Tecnologia e logística do novos negócios; 
     - Selecção e motivação da equipa;  
     - Financiamento e avaliação de novos projectos. 
 
 
 
Destinatários: empreendedores e gestores com mais de 
10 anos de experiência;  ex-quadros bancários; 
profissionais de diferentes setores de atividade; 
investigadores e professores. 
 



Rede Audax de Mentores 
 

Cronograma 
2012 
Julho a Outubro – Desenvolvimento da documentação 
de apoio – Ficha de candidatura; programa de 
formação;  
Outubro – Seleção dos candidatos ao programa piloto 
Novembro – 1º curso piloto (1 semana) – a seguir terão 
uma periodicidade mensal até atingir um programa por 
distrito 
Julho a Novembro – Desenvolvimento de plataforma 
informática de apoio  
12 de Novembro – 1º Encontro de Mentores, no âmbito 
da Semana do Empreendedorismo,  
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