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Empreendedorismo – O segredo para vencer em tempos de crise
A Teia D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva (TDI), em parceria com a
Câmara Municipal de Portimão e a Rádio Costa D’Oiro, vai realizar o terceiro episódio
da primeira série do ciclo de debates Teia D’Ideias. Este espaço mensal de discussão
de ideias em Portimão decorrerá no próximo dia 14 de Dezembro, às 21h, na Casa
Manuel Teixeira Gomes em Portimão.
A temática em discussão nesta edição da Teia D’Ideias será: “Empreendedorismo – o
segredo para vencer em tempos de crise”. O empreendedorismo, aliado à inovação e
à criatividade, é definitivamente um dos caminhos para garantir o sucesso, tanto ao
nível económico como social. Estes requisitos tornam-se ainda mais fundamentais
numa época em que atravessamos um período de pessimismo, incerteza no futuro e
retracção do investimento financeiro na economia. A Teia D’Impulsos pretende lançar
para a mesa a discussão sobre as grandes barreiras que hoje se colocam ao
empreendedorismo e as estratégias para ultrapassar com êxito estas dificuldades.
Será dado ainda destaque a casos de sucesso onde o empreendedorismo e a
inovação foram fundamentais para concretizar projectos económicos.
Este 3º episódio da Teia D’Ideias contará com a presença no painel de discussão dos
seguintes intervenientes: Paulo Bernardo (Associação Nacional dos Jovens
Empresários - ANJE), João Pires (Federação Nacional de Associações Business
Angels), Hugo Barros (Centro Regional para a Inovação do Algarve - CRIA) e Bruno
Fernandes (Medchique). A Teia D’Implusos será representada no painel por Luís Filipe
António. A moderação do debate de ideias estará mais uma vez a cargo do Nuno
Silva. A tertúlia será ainda enriquecida por testemunhos de empreendedores locais
que partilharão as suas experiências pessoais.
O encontro está aberto a todos os interessados, que poderão assistir ao vivo e
participar activamente no debate. Este será registado em formato audio, sendo
posteriormente transmitido, em diferido, pela Rádio Costa D’Oiro no programa
“Impulso”.
Encontra-se já agendada a 4ª edição da Teia d’Ideias que vai decorrer no dia 18 de
Janeiro de 2012 e será subordinada ao tema “Voluntariado – Um suporte social”. Mais
informações acerca desta e outras iniciativas da Associação Teia D’Impulsos em
www.teiadimpulsos.pt ou através do e-mail teiadimpulsos@gmail.com.
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