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Vida Económica - As Jornadas de Va-
lença vão na sua XI edição, que balanço 
faz desta iniciativa?

João Paulo Vieito - O balanço é muito 
positivo. Passados 11 anos, as Conferên-
cias de Valença atingiram já a sua matu-
ridade e são consideradas um dos espaços 
mais relevantes de debate no Alto Minho.  

VE - Esta edição foi focada no empre-
endedorismo e criação do auto-empre-
go, esta é uma aposta conjuntural e ou 
uma filosofia de ensino?

JPV - O fomento ao empreendedorismo 
tem sido um dos lemas da ESCE desde 
há vários anos. No entanto, fruto da cri-
se financeira atual e inerente escassez de 
emprego, tem-se assistido a uma mudança 
de mentalidade quanto à criação de novas 
ideias de negócio. Começou-se a perceber 
que a criação do próprio negócio poderá 
ser uma das alternativas para vencer na 
vida. Somos ainda um povo extremamente 
avesso ao risco, que tem receio de arriscar, 
mas começamos aos poucos a acreditar que 
somos capazes de vencer a nível nacional e 
internacional.

Já a partir do próximo ano letivo, a 
ESCE pretende ser uma das unidades de 
Ensino Superior mais inovadoras a nível 
nacional nesta área. Todos os alunos que 
ingressarem numa das suas licenciaturas 
terão que, de forma obrigatória, e ao longo 
dos três anos de formação, criar um negó-
cio. No final da sua formação esse negócio 
deverá estar absolutamente pronto para 
que, se assim o entenderam, ser imple-
mentado. Temos uma equipa de cerca de 
40 professores altamente qualificados que, 
durante este período, acompanharão de 
forma muito próxima cada um deste ne-
gócios tentando dar contributos para o seu 
aperfeiçoamento.             

VE - Que ilações retira do debate que 
nos foi proporcionado na ESCE?

JPV - Em termos gerais, fica a ideia de 
que vale a pena arriscar em ideias inova-
doras. Quando os produtos/serviços têm 
efetivamente valor o mercado acaba por 
reconhecer. O excelente painel de orado-
res transmitiu, de forma clara, a noção de 
que ser empreendedor não é tarefa fácil! É 
preciso, acima de tudo, persistência. Por 
vezes existe também a ideia de que para 
se criar negócios inovadores é necessário 

um elevado capital. Ficou claro que mui-
tos dos grandes negócios mundiais atuais 
foram criados com capital reduzido e que, 
progressivamente, foram crescendo. Com 
recurso às novas tecnologias é possível hoje 
ter acesso um vasto leque de clientes um 
pouco por todo o mundo, sem que para 
isso seja necessário um investimento eleva-
do. Esta é, certamente, uma das grandes 
vantagens das novas tecnologias: o acesso a 
diferentes partes do mundo com reduzidos 
custos.         

VE - Qual as saídas profissionais dos 
licenciados na ESCE e o seu grau de 
empregabilidade?

JPV - A ESCE dispõe atualmente das 
seguintes licenciaturas: Marketing e Co-
municação Empresarial; Informática de 
Gestão; Gestão da Distribuição e Logística 
e Contabilidade e Fiscalidade. Recente-
mente foi aprovada mais uma licenciatura 
em Ciências Empresariais. Em termos de 
empregabilidade, felizmente, as taxas tem 
sido muito elevadas. A generalidade dos 
nossos licenciados tem alcançado rapida-
mente emprego na região, apesar do con-
texto de crise em que vivemos. É para nós 
uma grande satisfação.       
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“Todos os alunos vão ter de criar 
um negócio durante a Licenciatura”

 “Muitos dos grandes negócios mundiais atuais foram criados com capital reduzido e que, progressivamente, foram crescendo” – salienta João Paulo 
Vieito.

Os alunos da Escola Superior 
de Ciências Empresariais 
do Politécnico de Viana do 
Castelo encontram saídas 
profissionais, mesmo na atual 
conjuntura desfavorável – 
afirma João Paulo Vieito. 
O diretor da ESCE quer 
reforçar a vertente inovadora 
da instituição, tornando 
obrigatória para todos os 
alunos a criação de um negócio 
durante a licenciatura. Desta 
forma, a ESCE quer contribuir 
para o reforça da cultura 
empreendedora na região do 
Alto Minho.

CEO da Ryanair defende o sim no referendo 
Michael O’Leary, CEO da Ryanair, diz em entrevista à Bloomberg es-
tar confiante na resolução da situação grega. E que os problemas mais 
estruturais da Europa, como o endividamento excessivo dos Estados, 
suscitam muito maior preocupação. Michael O’Leary acha que os ir-
landeses a votar sim ao Tratado orçamental, que é referendado no pró-
ximo dia 31.

Sonae reforça apoio à comunidade 
A Sonae reforçou o seu compromisso com a comunidade du-
rante o primeiro trimestre de 2012 ao beneficiar 842 institui-
ções que apoiam crianças, jovens e famílias em todo o país, 
mais 22 do que em igual período do ano anterior. As contri-

buições diretas distribuídas a organizações do terceiro setor rondaram os 2,1 milhões de euros, 
um valor que representa um crescimento de 26%.
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