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«Mudar de Vida com a
Pandemia. O Projeto "O Senhor

Almofada» 
 

O senhor almofada é um negócio
inteiramente online que vende
almofadas personalizadas, com o
tradicional ponto de Arraiolos. 
Trabalhava na área do turismo, e
devido à pandemia de Covid-19
regressei a casa por uns dias.
Infelizmente como o sector foi dos
mais afectados pela pandemia perdi
o meu emprego. No entanto queria
fazer algo com o meu tempo.
Conhecia pessoas que também são
artesãs e que usam o ponto de
Arraiolos. Comecei então a aprender.
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. Mas inicialmente 

Nuno Rosa Teixeira Dias, é Licenciado em Turismo pela Universidade de Évora e
Pós�Graduado 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, e como surgiu O Senhor
Almofada? 



 

 tudo por brincadeira porque o
meu objectivo era regressar a
Lisboa para o meu trabalho. Isso
não aconteceu.
Criei então a minha própria
marca, o Sr Almofada e comecei
o meu negócio inteiramente
online. 

Após a criação da marca, decidi
criar o perfil do sr Almofada.
Inicialmente ainda equacionei um
nome em inglês mas quis manter a
língua portuguesa por respeito a
uma tradição antiga. Após a criação
do perfil comecei a enviar e-mail
para os órgãos de comunicação
social; televisões, rádios, jornais e
alguns deles começaram-me a
contactar e comecei a dar
entrevistas. Não tenho uma loja
visita, todos os meus negócios são
feitos online. Todos os projetos são
originais meus, eu desenho-os em
papel milimétrico e de seguida
passo-os para a almofada. É um
processo demorado e que exige
muita precisão. 

E quais foram os primeiros passos
após a criação da marca?

 



"Não tenho uma loja
visita, todos os meus
negócios são feitos

online."

Foi como já disse algo que começou como um hobbie,
como uma ocupação de tempo, não o tenha como
objectivo. Foi um processo, em que comecei a aprender,
depois vendi a primeira almofada e percebi que podia ter
um negócio. 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.

Como descreve o processo de criação da sua
empresa? 

 



O maior de todos é conseguir fazer
dinheiro suficiente para viver com a sua
ideia. Se começar com uma empresa de
novas tecnologias é provavelmente mais
fácil começar a fazer dinheiro que com
atividades como a minha. O maior desafio
é provavelmente ser difícil de viver se não
tiver outra fonte de rendimento.
Por outro lado é muito gratificante criar o
seu próprio emprego e criar algo que as
pessoas gostem.

Quais são em seu entender os maiores
desafios para um empreendedor?

 
 



Eu creio que hoje em dias todas as
actividades devem ter uma
componente social. Social e
sustentável. Em vez de comprar às
grandes marcas das grandes
empresas, acho cada vez mais
importante que se compre mais
tradicional, mais local, e com uma
componente social muito forte. 

Como empreendedor, acha
importante que o empreendedorismo
tenha uma componente social?

 
 

Tem algum conselho para um
empreendedor sénior que esteja a
pensar em aventurar-se no mundo

do empreendedorismo social?
  O meu conselho é utilizar o meu

exemplo, de uma Brincadeira surgiu
um pequeno negócio, ou seja,
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.
Se querem promover o seu negócio a
sua ideia, eles devem usar as redes
sociais. É essencial hoje estar nas
redes sociais. Mesmo que não queria
vender nada. Mas mostrar o que faz,
ou as suas ideias estar online é
importante. Devem por isso aumentar
o seu conhecimento sobre as novas
tecnologias. Dou o meu caso por
exemplo onde vendo para todo o
mundo através da internet. 

"Eu creio que hoje
em dias todas as

actividades devem
ter uma

componente social.
Social e

sustentável."



Fonte: https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/sr-almofada-durante-a-pandemia-alentejano-reinventa-negocio-com-borbados-de-arraiolos

O Senhor Almofada nos MEDIA

https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/sr-almofada-durante-a-pandemia-alentejano-reinventa-negocio-com-borbados-de-arraiolos


Fonte: https://www.tribunaalentejo.pt/artigos/pandmeia-sr-almofada-arraiolos



Fonte: Diário do Sul de 28 de junho de 2021



Fonte: Diário do Sul de 22 de abril de 2021



Fonte: https://tvi24.iol.pt/videos/sociedade/marca-sr-almofada-nasceu-durante-a-pandemia/616188c60cf279ce41dd9f1d



Projeto Social Senior Entrepreneurship


