no. 1 | Abril, 2021

Boas Práticas
Nuno Rosa Dias, um empresário que criou um negócio com
base na arte e tradição

Projeto Europeu - Senior Social Entrepreneurship

Para saber mais sobre o projeto
Visite o nosso website

Visite-nos nas redes sociais

Empreendedor

Parceiros
Nome da Empresa: O Homem Almofada

Local: Évora; Portugal

Atividade:
Desenho de Almofadas em Ponto de Arraiolos de
forma tradicional e artesanal.

Contactos:
Web: ohttp://osenhoralmofada.pt/
email: oo.senhor.almofada@gmail.com

Velenje, Slovenia
Viena, Austria
Ž ilina, Slovakia

Atenas, Greece
Évora, Portugal
Turku, Finland
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«Mudar de Vida com a
Pandemia. O Projeto "O Senhor
Almofada»
O Nuno Rosa Teixeira Dias, é Licenciado em Turismo pela Universidade de Évora e PósGraduado em Direcção Hoteleira pela Universidade Lusófona. Tem 44 anos, e nasceu
em Cascais, mas viveu quase toda a vida em Évora.
Até Março de 2020

trabalhava em Lisboa, contudo devido à Pandemia Covid - 19

ficou em regime Lay-Off, sem trabalhar, e optou por ficar na Vila de Arraiolos, na casa
de Família.

O que é O Senhor Almofada?
Inicialmente Nuno Rosa Dias
começou por fazer almofadas para
decoração e para oferecer aos
amigos, como um hobbie, até que
em Agosto de 2020 vendeu a
primeira almofada, posteriormente
percebeu que podia criar um
negocio com a temática.
"Derivado a ter imenso tempo livre, fiz
um Workshop sobre o Ponto de
Arraiolos, temática que já tinha sido
desafiado há anos por uma amiga que
tem uma Loja de Tapetes. Inicialmente
bordei primeiro um Quadro de 20x20
cm, mas como gostava de Almofadas
ao invés de Tapetes, comecei a bordar
mas com Padrões criados por mim e
as cores que gostava mais.”

Uma das criações de
Nuno Rosa

Como descreve o processo de
criação da sua empresa?
O que começou como brincadeira,
tornou-se algo mais sério com o passar
do tempo e atualmente Nuno têm
Marca Criada e Registada em Portugal.

"Comecei lentamente a equacionar se
não deveria levar mais a sério este
projeto. E em Setembro de 2020 em
conversa com uma amiga norteamericana que vive em Lisboa e que
trabalhou em Arte em Los Angeles,
disse-me que adorava as minhas
almofadas, que os padrões e cores
eram muito bonitos e que podia vender.
Nesse mesmo dia decidi criar um perfil
só para o projeto e em 5 minutos
inventei "O Senhor Almofada", ainda
equacionei em Inglês mas quis manter
na nossa língua por respeito a uma
tradição antiga ."

Criações de "O Senhor
Almofada".

Que tipo de apoio recebeu da
administração pública para a
fundação da empresa (financeiro,
mentoria) …?
Nuno Rosa Dias não recebeu apoio
financeiro nem mentoria, ou outros,
para criar a sua empresa .

“Abri atividade no meu nome (não criei
Empresa) para este tipo de negócio em
específico e não tive qualquer apoio
porque também não o solicitei.”

Apesar de não ter tido apoio estatal , já
foi entrevistado em diversos programas
de televisão.

"Em Outubro de 2020 fui à RTP1
apresentar o Projecto no Programa
"Praça da Alegria", já fui entrevistado
para em várias Reportagens em Jornais,
bem como para outros Programas na
RTP e SIC!"

Criações de " O Senhor Almofada"

Tem algum conselho para um empreendedor sénior que esteja a pensar
emaventurar-se na criação numa empresa?

“O meu conselho é
utilizar o meu exemplo,
de uma Brincadeira
Uma crise/pandemia mundial pode

surgiu um pequeno

alterar a vida da população e os

negócio, ou seja,

empregos deixam de estar garantidos, a
flexibilidade e a oportunidade de
criação de novos negócios deve de ser
aproveitada.

aproveitar as
oportunidades que
surjam e transformá-las
em algo positivo, o
ponto fulcral é ter
prazer no que se faz e
não ter vergonha em
lutar pelo que gostamos
e acreditamos.”

Um fantástico exemplo de Empreendedorismo
Social.
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