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O presente Estudo, promovido pela NERVIR - Associação Empresarial 
(Vila Real) e pela AEBB - Associação Empresarial da Beira Baixa (Castelo 
Branco), assume-se como resposta à necessidade de ampliar o conheci-
mento relativo ao espírito empreendedor em territórios de baixa densidade, 
nomeadamente das gerações mais jovens (18-28). 

A análise aos territórios do interior, hipotisa um modelo económico basea-
do em atividades tradicionais pouco competitivas e inovadoras2. Os ter-
ritórios do interior encontram-se perante um ciclo vicioso que condiciona 
a capacidade de resposta aos problemas conhecidos, comprometendo um 
quadro de desenvolvimento integrado e sustentável.

Do ponto de vista dos Promotores deste Estudo, esta realidade não é to-
talmente conhecida nos seus contornos, pelo que importa determinar os 
modos e perfis de empreendedorismo associados aos territórios de bai-
xa densidade, mormente entre as gerações mais novas. Acredita-se que a 
debilidade do espírito empreendedor, nomeadamente nas zonas de baixa 
densidade estará relacionada com motivos específicos e razões próprias, 
que importa estudar, através de métodos e ferramentas validadas e exatas.

Para isso, foi considerado um universo de 59.726 jovens dos 18 - 28 anos, 
residentes dos distritos de Vila Real, Bragança e Castelo Branco, sobre o 
qual se desenvolveu uma investigação, seguindo, recomendações meto-
dológicas e anteriores estudos publicados sobre o tema, a partir de uma 
amostra de 1.000 indivíduos.

As dimensões de investigação dos motivos específicos e razões para em-
preender, por parte dos jovens de Trás-os-Montes e Beira Baixa focaram-
-se na “perceção de oportunidades”, na “perceção da existência de outros 
empreendedores”, na “Auto perceção de capacidades para Empreender”, 
na “adequabilidade da Região” à sua potencial condição de empreende-
dores, na leitura da “procura local”, na “etnocentricidade”, nos “fatores de 
motivação empreendedora”, no “reconhecimento e destaque” dados pela 
Região e pelos média aos empreendedores e ao empreendedorismo, e ain-
da na motivação face à inovação e tecnologias.

2  Com base no indicador “Maiores empregadores do Distrito - CAE Rev.3 (Ordenado segundo o 
nº de trabalhadores por conta de outrem - TCO - nos estabelecimentos), fonte GEE-Ministério da 
Economia e Mar, www.gee.gov.pt 
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As principais conclusões revelam que cerca de 13,4% dos jovens da 
amostra podem ser classificados como Empreendedores (existirão no to-
tal do universo circa 8.000 jovens nesta condição, aceitando válida a ex-
trapolação); cuja maioria (53%) se encontra ainda em fase “emergente” e 
40% de negócios que já se podem considerar “estabelecidos”. O Estudo 
concluiu que 59,5% da amostra considera possuir qualidades pessoais 
para ser empresário.

As qualidades pessoais mais citadas são: ter “faro para o negócio”, possuir ca-
pacidades de “bom gestor” (15,2%) e deter “competência técnica” (16,8%), (no 
subgrupo dos “empreendedores”) ou, deter skills de “comunicação” (24,5%) e 
ser “bom gestor” (20,8%), no subgrupo de “Não-empreendedores”.

Dos jovens empreendedores, 77% são os únicos sócios da sua empresa, e 
2 em cada 3 estão focados no mercado local… 72% do subgrupo declara 
que é muito difícil conhecer a procura local. 

A maioria dos negócios lançados pelos jovens destes 3 distritos serão 
modestamente inovadores e tecnológicos, ainda que circa 70% dos jo-
vens considere ter ideias muito inovadoras.

O Estudo também concluiu que a opção de permanecer nas regiões do 
interior tem por base razões de escolha de um custo de vida favorável, 
um ritmo de vida mais calmo, aspetos etnoculturais e de pertença à Região 
(etnocentricidade), na qual os jovens em geral revelam ter muito orgulho. 

Os jovens da amostra consideram que os media, e a Comunidade, não dão 
suficiente realce e reconhecimento aos empreendedores. O rule model (o 
exemplo de outros empreendedores ou empresários de referência da sua 
Região) é reconhecido como desejável (e desejado) por 55% dos inquiridos.

Globalmente, 56,5% dos jovens acha que as oportunidades para começar 
um negócio são muito poucas, mas, ao nível da Região, a opinião negativa 
sobre a existência de “boas oportunidades” aumenta para 68,9%, sugerindo 
uma correlação entre a Região e a menor identificação de oportunidades 
(que, portanto, justificará a migração para outras paragens…). 

Mesmo assim, os jovens consideram que sabem aproveitar as oportuni-
dades latentes (66,9%) e 52,4% manifesta que não tem medo de falhar 
(ao tentar aproveitar uma oportunidade).



Em termos de motivação, os findings apontam no sentido de que o maior 
fator de motivação (opinião manifestada) dos jovens empreendedores re-
gionais está ligado à autorrealização, à criação do próprio emprego e em 
contribuir para um mundo melhor. 

A tradição familiar é claramente o fator motivacional de menor importância. 
O perfil motivacional difere, quando se consideram os dois subgrupos (em-
preendedores vs. não empreendedores).
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1. CONTEXTO E ENQUADRAMENTO

1. CONTEXTO E ENQUADRAMENTO
Fruto de um histórico e progressivo êxodo rural, mais de metade dos ter-
ritórios em Portugal corresponde a territórios de baixa densidade, área que 
engloba 165 municípios (e 73 freguesias de baixa densidade inseridas em 
municípios de média/alta densidade). Localizados maioritariamente na faixa 
interior do país, estes territórios possuem um conjunto de problemas especí-
ficos que, supostamente, condicionam o seu desenvolvimento.

Este mosaico territorial é possivelmente o resultado do processo, iniciado 
nos anos 60 do século passado, de concentração de bens e serviços 
na faixa litoral entre Caminha e Setúbal (em que Lisboa e Porto se 
apresentavam como destinos desejados e polos atrativos por excelência). 
Como consequência, esta convergência criou bases para a atual situação de 
um (ainda não contido) despovoamento e envelhecimento do interior do País. 

A análise do mosaico regional português traduz, por isso, os acentuados 
desequilíbrios resultantes do processo tardio de industrialização e de ter-
ciarização, traduzindo ainda as dicotomias norte-sul e litoral-interior.

A análise aos territórios do interior, a par do despovoamento notório, 
hipotisa um isolamento resultante da prevalência de modelos económicos 
baseados em atividades tradicionais pouco competitivas e inovadoras2. 
Nesse cômputo geral inclui-se a reduzida capacidade de criação de 
emprego qualificado, uma mão-de-obra progressivamente envelhecida, 
pouco empreendedora e qualificada, e um menor acesso a equipamentos 
e infraestruturas coletivas de serviço público - embora esta dimensão 
esteja hoje fortemente mitigada pela transição digital. Esta teoria regista 
ainda uma eventual “deficiente articulação entre as instituições, as políticas 
e as pessoas/ organizações”3. Os territórios do interior encontram-se, 
assim, perante um ciclo vicioso que, pela sua complexidade, condiciona 
a capacidade de resposta aos problemas elencados, comprometendo um 
quadro de desenvolvimento integrado e sustentável.

2  Com base no indicador “Maiores empregadores do Distrito -CAE Rev.3 (Ordenado segundo o 
nº de trabalhadores por conta de outrem - TCO - nos estabelecimentos), fonte GEE-Ministério da 
Economia e Mar, www.gee.gov.pt
3  A Problemática dos Territórios de Baixa <: Quatro Estudos de Caso, Mota b., ISCTE, 2019

http://www.gee.gov.pt
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No passado recente, os discursos políticos concordaram na necessidade de 
um crescimento territorial inclusivo, através da concretização de abor-
dagens bottom-up, que fomentem e promovam as sinergias entre os ter-
ritórios e os seus agentes. Neste sentido, em 2016, foi lançado o Programa 
Nacional para a Coesão Territorial, substituído em 2018 pelo Programa de 
Valorização do Interior (PVI) destinado a promover “o desenvolvimento 
dos territórios do interior, contrariando a tendência de desertificação das úl-
timas décadas” (sic) e inaugurando uma nova meta governativa – a Coesão 
Territorial. Estes pressupostos são mantidos no Programa e intenções do 
atual Governo, e assumidos igualmente pelas mais importantes Instituições, 
como o Conselho Regional do Norte, reconhecendo também o contributo que 
o PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) pode dar a este desiderato.4

Nas palavras do anterior XXI Governo Constitucional, essa política “assenta 
na correção das assimetrias territoriais, através da atração de investimento 
para o interior, da diversificação e qualificação do tecido produtivo associadas 
ao estímulo da capacidade empreendedora e empresarial, do aproveitamento 
do potencial endógeno, da promoção da fixação de pessoas no interior e 
da afirmação dos territórios transfronteiriços”. 

Nesta citação, fica reconhecida a enorme disparidade entre as realidades 
territoriais e (eventualmente) sociológicas e, consequentemente, a disse-
melhança entre as formas de empreender associadas a cada um dos tipos 
de territórios.

Do ponto de vista dos Promotores deste Estudo, esta disparidade não é 
eventualmente conhecida em todos os seus contornos, pelo que importa 
determinar os modos e perfis de empreendedorismo associados aos ter-
ritórios de baixa densidade, mormente entre as gerações mais novas. 

Acredita-se que a debilidade do espírito empreendedor nos territórios de 
baixa densidade, e nomeadamente nas zonas de Vila Real, Bragança e 
Castelo Branco estará relacionada com motivos específicos e razões próprias, 
que importa conhecer e estudar, através de ferramentas validadas, exatas 
e direcionadas a esse objetivo. 

4  Deliberação da Comissão Permanente do Conselho Regional do Norte - Participação na Consulta 
Pública do Plano de Recuperação e Resiliência Português - 28 de fevereiro de 2021
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O último trabalho identificado neste âmbito, sobre territórios portugueses, 
data de há mais de 10 anos5. Nele, foi então estudado e analisado uma 
amostra de estudantes universitários da Extremadura (Espanha) e da Beira 
Interior (Portugal) indagando os seus fatores de empreendedorismo.

Em consequência, o presente Estudo, em boa hora promovido pela NERVIR - 
Associação Empresarial (Vila Real) e pela AEBB - Associação Empresarial 
da Beira Baixa (Castelo Branco), foi ao encontro desta necessidade de am-
pliar o conhecimento relativo ao espírito empreendedor em territórios de 
baixa densidade. 

Para isso, toma-se por base o elemento humano presente dos Territórios (um 
universo de 59.726 jovens dos 18 aos 28 anos, a dezembro de 2021, re-
sidentes dos distritos de Vila Real, Bragança e Castelo Branco), seguindo 
de perto teorias solidamente validadas, recomendações metodológicas 
e anteriores estudos publicados, desenvolvidos por organismos inter-
nacionais reconhecidos, com destaque para o Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), uma iniciativa apoiada pelo World Economic Forum, e 
para o Babson College (Massachussets,USA), a muito reconhecida escola 
internacional, líder no ensino de empreendedorismo.

As dimensões relativas à avaliação dos motivos específicos e das ra-
zões próprias dos jovens (potenciais e atuais empreendedores) de Trás-
-os-Montes e Beira Baixa focaram-se na “perceção de Oportunidades”, na 
“perceção da existência de outros empreendedores” na Região, na “Auto 
perceção de capacidades dos jovens para Empreender”, na “adequabili-
dade da Região” (Vila Real, Bragança, Castelo Branco) à sua potencial 
condição de empreendedores, na leitura da “procura local”, no “orgulho 
regional” (etnocentricidade), na dissecação dos “fatores de motivação 
empreendedora” desses jovens, no “reconhecimento e destaque” dados 
pela Região e pelos média aos empreendedores e ao empreendedoris-
mo, e finalmente na motivação face à inovação e tecnologias.

5  Influence Of Institutional Environment On Entrepreneurial Intention: A Comparative Study Of 
Two Countries University Students, Díaz-Casero J.C., Ferreira J.J.M. Hernández-Mogollón R., Raposo 
M.L.B. (2012)
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2. ALGUMAS DEFINIÇÕES

2.1. STARTUP

O termo Startup (que em inglês significa “começar algo”) tem origem incer-
ta, mas vários autores remetem para um artigo publicado na revista Forbes, 
em 1976. Foi adotado correntemente na década de 90, quando as empre-
sas tecnológicas se desenvolveram graças à bolha da internet. Startup é a 
expressão geralmente utilizada para designar empresas inovadoras, com 
rápido crescimento e cujos modelos de negócios podem ser replicados. Vá-
rios autores concordam que a essência da startup é sua capacidade de es-
calar o negócio e crescer rapidamente.

O modelo de negócios de uma startup baseia-se na inovação, sendo um 
dos principais objetivos crescer a um ritmo rápido, conquistando o mercado, 
através da criação e oferta de um bem ou serviço.

O conceito de startup é comummente utilizado para enquadrar o tempo de 
existência da empresa, sendo utilizado para empresas relativamente re-
centes. Não existe, porém, um limite de tempo para que uma empresa deixe 
de ser considerada uma startup e, segundo alguns autores, uma empresa 
com 5 anos de existência pode ainda ser considerada e classificada como tal.

Steve Blank6, professor de empreendedorismo em Stanford, afirma que im-
plícitas a uma startup estão as seguintes 3 funções principais: 

 – Conceber uma visão de um Produto, com um conjunto de características 
específicas e diferenciadoras; 

 – Criar uma série de cenários de negócio, que tenha em conta a relação com 
os clientes, a entrega e os aspetos financeiros da empresa. 

 – Avaliar continuamente até que ponto o modelo utilizado é adequado, com 
base no comportamento dos clientes aos quais a Empresa se dirige.

6  (https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Blank)

https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Blank
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2.2. SCALEUP

O termo Scaleup foi utilizado pela primeira vez pelo empresário, líder e 
speaker do TEDx, Sherry Coutu e por Frank Nouyrigat, co-fundador do 
Startup Weekend. O termo refere-se a uma empresa que já validou o seu 
produto e provou que a sua proposta é sustentável. Para além disso, essa 
empresa deve ter registado um crescimento médio anual de, pelo menos, 
20% nos últimos 3 anos e, segundo a OCDE, esse crescimento anual deve 
ser medido em termos do número de funcionários ou da rotação do ativo.

Também é possível, de certa maneira, definir as empresas scaleups 
como uma evolução das startups. À medida que se tornam empresas em 
crescimento — ou seja, depois de concluírem a pesquisa e desenvolvimento 
de mercado, e identificarem um modelo de negócios escalável e repetitivo —
sobem um degrau e entram na fase de expansão.

Os principais critérios a serem verificados para se atribuir a classificação de 
scaleup são:

 – Desenvolvimento escalonável: as despesas e receitas aumentam, em-
bora não necessariamente na mesma proporção;

 – Crescimento médio anual de pelo menos 20% nos últimos 3 anos;
 – Eficácia comprovada: uma scaleup validou o seu produto no mercado e 

provou que é economicamente sustentável, à escala da unidade vendida;
 – Mentalidade inovadora: de forma mais subjetiva, pode-se considerar que 

as scaleups têm um DNA particular, composto por uma vantagem com-
petitiva, atração dos clientes pelo seu produto ou conceito, uma visão 
envolvente e um mercado com grande potencial.
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2.3. SHARING ECONOMY

Sharing Economy (Economia de Partilha) é um termo anglo-saxónico que 
traduz “um ecossistema emergente, em que são rentabilizados ativos dis-
poníveis, que se apresentam ociosos ou subtilizados, para a geração de 
um novo negócio, de usufruto desses ativos, através do seu empréstimo, 
aluguer ou serviço das suas funcionalidades, em troca de acesso ou de di-
nheiro” (PwC, 2015). Neste modelo, a tecnologia permite disponibilizar ou 
trocar bens e serviços diretamente entre compradores e vendedores (peer-
-to-peer), sem a necessidade de uma entidade de intermediação (Owyang, 
2015; Maycotte 2015).

A Sociedade, a Tecnologia e a Economia convergem, enquanto forças do 
terreno, para robustecer o desenvolvimento da Economia de Partilha. As 
pessoas, enquanto utilizadores, estão permanentemente a descobrir as 
vantagens do peer-to-peer na troca de bens e serviços (Maycotte, 2015). 
Para além disso, segundo Einav et al. (2015) os mercados de partilha 
peer-to-peer permitem às pequenas empresas competir com os fornecedores 
tradicionais de bens e serviços pois, os compradores consideram as 
transações mais convenientes e de confiança

O aparecimento da sharing economy surgiu pela convergência de 3 fatores: 

 – A disseminação de plataformas e equipamentos digitais avançados;
 – A tendência emergente em usar recursos económicos (bens e serviços) 

com maior eficiência e racionalidade;
 – As novas necessidades dos consumidores - cooperação, mudança de 

atitudes em relação à propriedade e consciencialização para escolhas 
mais sustentáveis.
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2.4. MUDANÇAS SOCIAIS E CULTURAIS, 

GLOBALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Na União Europeia (UE), a Economia de Partilha nos setores de turismo, 
alojamento, mobilidade, transporte, serviços domésticos e profissionais e 
financiamento coletivo tem um valor atual estimado de cerca de 30 mil 
milhões de euros em transações. As estatísticas dão conta de um cres-
cimento exponencial das receitas das empresas que optaram por operar 
na Sharing Economy.
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2.5. TIPOLOGIAS DE NEGÓCIOS 
EM SHARING ECONOMY 

SHARING ECONOMY TIPOS DE NEGÓCIO QUE PODEM SER DESENVOLVIDOS EXEMPLOS

Economia de Acesso Negócios que permitem aos clientes ter acesso aos 
bens/serviços, sem terem de os adquirir.

Netflix 

Spotify 

Zipcar 

Economia Circular Negócios que estendem a longevidade dos bens e 
equipamentos, através da reutilização no final do 
ciclo de vida.

Yerdle 

Terracycle 

Preserve 

Consumo Colaborativo Negócios que reinventam os comportamentos 
tradicionais de mercado – arrendar/alugar, emprestar, 
trocar, partilhar, permutar e oferecer – de formas e 
numa escala, só possível através da internet.

Airbnb 

Zopa 

Ebay 

Economia Colaborativa Negócios que desbloqueiam o valor de bens ao 
fazerem corresponder necessidades com ofertas de 
formas que contornam intermediários tradicionais e 
canais de distribuição.

Vandebron 

Food Assembly 

Upcounsel 

Uber 

Economia de Oferta Negócios que permitem que bens ou serviços 
sejam disponibilizados sem pagamento imediato 
ou expectativa futura de quid pro quo.

Freecycle 

Impossible 

Couchsurfing 

Economia Gig Negócios que substituem/complementam o tradicional 
emprego por pequenas tarefas individuais, para as 
quais trabalhadores independentes são pagos para 
executar durante um tempo definido.

TaskRabbit 

Uber 

Postmates 

Economia On-Demand Negócios que fazem o match entre compradores e 
vendedores para disponibilizarem bens ou serviços, 
logo que as pessoas necessitem dos mesmos.

Instacart 

Drizly 

Amazon Prime 

Economia de Pares Negócios que ligam compradores e vendedores, 
facilitando a troca de bens diretamente, sem 
intermediários

Transferwise 

Etsy 

Lyft 

Economia de arrendamento 
/ aluguer

Negócios que permitem às pessoas arrendar/alugar 
bens por uma quantia, ao invés de os terem que os 
comprar definitivamente.

Rent The Runaway 

Chegg 

Getable 

Fonte: Autores, adaptado de Botsman (2016)
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2.6. MODELOS DE NEGÓCIO

Um modelo de negócio descreve a forma como uma Empresa cria, en-
trega e captura valor. Ou seja, em linguagem mais coloquial: um modelo 
de negócio descreve a maneira como uma empresa ganha dinheiro (ou, 
dependendo das métricas, a forma como a Empresa obtém clientes e se 
relaciona com eles, escala a operação e as vendas, e gera recursos). Um 
modelo de negócio também reflete a estrutura de custos da empresa, as 
formas como cada departamento interage com os outros e a forma como 
a empresa se posiciona face à concorrência e aos seus parceiros, para im-
plementar o seu negócio.

Nos tempos atuais, visão e as definições clássicas da gestão têm vindo a 
alterar-se, introduzindo novos “Modelos de negócio” para traduzir a filo-
sofia peer-to-peer. Estes Novos Modelos de Negócio apresentam-se como 
ferramentas que traduzem o caminho para a criação de um “valor único” 
(Toivola, 2018), que é também a principal característica dos novos negó-
cios corporizados por startups.

Segundo este autor, o “Business Model” tornou-se uma ferramenta de 
construção de vantagens competitivas para qualquer empresa, ao perseguir 
novas metas, já não através da proposta de novos produtos ou da oferta de 
serviços, mas através da procura de “vantagens sustentáveis” e da “pro-
posta de benefícios para o consumidor”, tendo trazido alterações relevan-
tes aos conceitos clássicos de Modelo de Negócio. 

Nos anos mais recentes, o conceito de “Business Model” passou a ser 
utilizado para traduzir a forma como a empresa e o seu modelo de ope-
rações interagem com os stakeholders (Magretta 2002; Zott & Amit 2003). 
Assim, o “Novo Modelo de negócios” deverá responder a novas questões 
críticas, que passaram a ser:

 – Quem é o Cliente?
 – O que é que o Cliente realmente valoriza?
 – Como é que conseguimos fazer dinheiro com este Negócio (ideia)?
 – Como é que conseguimos entregar Valor ao Cliente a um custo que lhe 

seja adequado? (Magretta 2002).

2.7. MODELOS DE NEGÓCIO PEER-TO-PEER
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3. EMPREENDER

3.1. EMPREENDEDORISMO

É definido como “Empreendedorismo” o intento de pôr de pé um novo em-
preendimento ou a criação de um novo negócio, através do trabalho por 
conta própria, da criação de uma nova organização empresarial ou da ex-
pansão de um negócio existente, realizado por um indivíduo, por um grupo 
de pessoas ou dentro de uma organização empresarial já estabelecida.  

O empreendedorismo também é associado a determinados comportamentos, 
às características a ele inerentes ou ao papel de um indivíduo enquanto 
proprietário ou gerente de uma empresa.

3.2. EMPREENDEDOR

Empreendedor é aquele que toma a iniciativa de empreender e ter um ne-
gócio próprio, que sabe identificar as oportunidades e transformá-las numa 
organização lucrativa.

O empreendedor é um indivíduo comummente identificado como criativo, 
inovador, arrojado, que estabelece estratégias para delinear o seu futuro. 
É alguém que sabe determinar quais e de que forma os produtos ou serviços 
vão ser colocados no mercado. É alguém que estabelece metas, que inicia 
projetos, que controla resultados, que antevê e procura concretizar o sucesso 
de seu empreendimento.

Existem inúmeros estudos, teóricos e empíricos, que consideram que 
os atributos tais como “assumir riscos”, “inovação”, “necessidade de 

3.3. DIMENSÕES DOS EMPREENDEDORES

desenvolvimento” e “competências de gestão” são qualidades relevantes 
e necessárias ao surgimento de um empreendedor (Karlsson et al., 2004).

Desta forma, o empreendedor poderá ser considerado e analisado em quatro 
dimensões: portador de incerteza, inovador, agente de mudança e distribuidor 
de recursos. 
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3.4. COMPETÊNCIAS, CONHECIMENTOS 

E MOTIVAÇÕES

O sucesso de um empreendedor requer competências ao nível humano, 
empresarial e técnico, juntamente com soft skills relativas a uma boa leitura e 
assimilação da envolvente nos seus fatores sociais, culturais, políticos, jurídi-
cos, tecnológicos e éticos.

A motivação, mix englobante de diferentes dimensões (intrínseca, extrín-
seca e transcendente) representa e desempenha um papel importante no 
desenvolvimento do empreendedorismo e no surgimento de empreende-
dores. Tendo normalmente por base aspetos comportamentais, estímulos 
(Robins, 2002), expetativas (Vroom, 1997), teoria X Y (McGregor, 1960), 
necessidades (Maslow, 1954), e realização (McClelland, 1961), a moti-
vação, revela-se de uma forma única em cada indivíduo, que centraliza o 
seu foco de pensamento e interesse em um ou mais objetivos aceitáveis e 
desafiadores para ele próprio (Locke & Latham, 2004).

As motivações do empreendedor são normalmente agrupadas em 4 dimensões: 
[1] realização familiar e social, [2] recursos e rendimentos, [3] prestígio e [4] 
aprendizagem e desenvolvimento). Todavia, as motivações do empreendedor 
tangibilizam-se no “desejo de independência, autonomia e controlo da própria 
vida, a par do desenvolvimento de novas competências e aprendizagens, na 
necessidade de realização pessoal e reconhecimento da sociedade, assim 
como nas questões de segurança e criação do próprio emprego”.7

7  Motivações para empreender, Cebola, S., 2018

Empreendedor

Inovador

Distribuidor de recursos

Portador de incertezas

Agente de mudança

Figura 1. Características do empresário Fonte: Karlsson C., Friis C., Paulsson T (2004). 
Relating entrepreneurship to economic growth
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O comportamento normativo associado ao empreendedor integra três as-
petos principais: a relação com o risco, as expectativas e pressões fami-
liares, a autossuficiência e cultura de trabalho. 

Na relação com o risco, o empreendedor assaca sobre si próprio as res-
ponsabilidades sobre o sucesso ou o fracasso, colocando o relacionamento 
com os clientes acima das necessidades de curto prazo; do mesmo modo, 
na cultura de trabalho, atua em conjunto com uma equipa para alcançar os 
resultados e tenta dar o exemplo como forma de liderança; nas expetativas 
e pressões familiares, o empreendedor tem de lidar com a sua capacidade 
em provar aos outros, através de factos tangíveis, as suas capacidades de 
autonomia e de sucesso. 

3.5. COMPORTAMENTO NORMATIVO

3.6. O EMPREENDEDOR NA REGIÃO

Numa análise à dinâmica económica de uma Região, é sempre importante 
conhecer o perfil e compreender quem são os Empreendedores, quais os 
seus anseios, motivações e as tendências dessa dinâmica.

Esses indivíduos concretizam ideias e produzem valor, contribuindo para a 
expansão da atividade económica, imaginando e identificando novos pro-
dutos, novos processos, oportunidades ou mercados. 

Possuem, supostamente, ideias próprias e específicas sobre a razão pela 
qual projetam e lançam o seu negócio ou empresa, muitas vezes como 
resposta a uma necessidade de ordem regional, nacional ou internacional. 
Enquanto possuidores de forças criativas, os empreendedores revelam fre-
quentemente uma capacidade e abertura a encarar a mudança como uma 
oportunidade e adaptam-se rapidamente a novos ambientes e a novos 
desafios.

Os empreendedores representam, por isso, um contributo e um fator ativo 
para o crescimento económico das cidades, das regiões e dos países. 
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Ao criarem novos produtos e novos serviços, potenciam também o sur-
gimento de novas organizações e de empregos, e induzem o desenvol-
vimento económico. Por esta razão, são frequentemente propostos e im-
plementados diversos instrumentos de políticas públicas que pretendem 
fazer surgir e apoiar o empreendedorismo latente, enquanto fator impres-
cindível para o crescimento económico. 

Como corolário deste raciocínio, é apropriado afirmar que o bom conheci-
mento do empreendedorismo e dos empreendedores de uma Região são 
um excelente e prático contributo ao desenho, à bondade e à eficácia das 
Políticas Públicas e aos seus impactos e resultados verificados.
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4. O EMPREENDEDORISMO 
EM PORTUGAL (2020)
Tomando por base os dados contidos no GEM-Global Entrepreneurship 
Monitor 2019-2020 Global Report8 (edição mais recente em que esta pu-
blicação apresentou uma análise sobre Portugal), propomo-nos, com a de-
vida vénia, partilhar a visão abrangente contida nesse Estudo e que a seguir 
se refere:

“Em Portugal, o empreendedorismo tem sido bastante incentivado pelo 
Governo, enquanto ator do ecossistema empreendedor, através da im-
plementação de uma série de medidas políticas e regulatórias. Em 2016, 
o governo lançou o programa StartUp Portugal, que visa criar e desen-
volver um novo ecossistema empreendedor no país, atraindo investidores 
nacionais e estrangeiros com o objetivo de co-financiar startups e facilitar a 
sua promoção em mercados internacionais. Com uma série de iniciativas 
destinadas a incentivar o espírito empreendedor, o Programa tem dado um 
impulso importante ao ecossistema, ajudando a estimular o aumento do 
número de startups e de incubadoras nacionais, e promovendo a sua noto-
riedade internacional.

Recentemente, o governo anunciou novas medidas de apoio ao empreende-
dorismo no âmbito do programa StartUp Portugal que estão avaliadas em 
300 milhões de Euros. O empreendedorismo passou a estar profusamente 
presente no vocabulário dos decisores políticos portugueses, como sendo 
uma forma de contribuir para diminuir o desemprego, promover a inovação e 
impulsionar o desenvolvimento das PME’s. 

Foram várias as medidas governamentais adotadas, direcionadas à pro-
moção e desenvolvimento do empreendedorismo, e a apoiar diretamente em-
presas e startups na fase de arranque e desenvolvimento de mercado. Em 
geral, essas medidas tiveram um impacto positivo no ecossistema de em-
preendedorismo português. No entanto, segundo o feedback recebido de al-
guns especialistas (expressadas através do survey realizado no âmbito do 
GEM 2019), há questões recorrentes de ineficiência devidas à burocracia 
e à elevada carga fiscal, que continuam a ser uma barreira ao desenvolvi-
mento do empreendedorismo.

8  https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50443, consultado em 27 de março 2020

https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50443
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(…) Além disso, os especialistas apontam a falta de financiamento 
disponível como sendo uma das barreiras mais recorrentes às iniciativas dos 
empreendedores portugueses. Deve notar-se, no entanto, que o número de 
iniciativas públicas e privadas voltadas para o empreendedorismo está num 
crescendo em Portugal, trazendo novas oportunidades de financiamento, com 
vários programas que apoiam o desenvolvimento de novos negócios.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU tiveram 
também impacto em várias instituições portuguesas, que incentivaram o 
desenvolvimento de iniciativas e novos programas de apoio. Por exemplo, 
o BCSD Portugal (Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Susten-
tável), uma associação sem fins lucrativos destinada a promover a susten-
tabilidade nas empresas, apoia a implementação estratégica dos ODS da 
ONU através das ações dos seus membros e da comunidade empresarial 
em geral. Além disso, um novo Fundo de Inovação Social (FIS) foi lança-
do recentemente para apoiar investimentos em inovação e empreende-
dorismo social alinhado com os ODS das Nações Unidas. Diversas ou-
tras plataformas e iniciativas estão a ser criadas em Portugal (incluindo a 
Plataforma para Crescimento Sustentável de Portugal para o ODS 2030) 
com o objetivo específico de apoiar o país a alcançar os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.”

Ainda de acordo com o citado Relatório, patrocinado pelo World Economic 
Forum, o perfil de Portugal nas framework conditions para o empreende-
dorismo era o seguinte:

Figura 2. Expert rating of the entrepreneurial framework conditions

GEM

Portugal

1
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3
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5
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7

8Cultural and 
social norms 
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or entry regulation 
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dynamics 

4,17 (48/54)
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5,00 (28/54) R&D transfer 
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Entrepreneurial education 
at post-school stage 
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Entrepreneurial education 
at post-school stage 
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Government policies: 
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World Economic Forum 
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Do gráfico acima reproduzido, numa visão global, fica patente que os prin-
cipais gaps nas condições que Portugal tem para oferecer aos empreen-
dedores e promover o empreendedorismo, se situam ao nível das normas 
culturais e sociais, das políticas fiscais, das dinâmicas do seu mercado 
interno (demasiado pequeno) e, em menor grau, da educação escolar para 
o empreendedorismo. (NOTA: Os gaps assinalados traduzem as diferenças 
de Portugal com a média dos 54 países do mundo com maior rendimento 
per capita, vulgo, as economias desenvolvidas).

É indiscutível que o aspeto em que o nosso país apresentava menor de-
sempenho se prende com as normas sociais e culturais, razão pela qual 
o presente Estudo deu uma particular relevância à investigação empírica de 
aspetos relativos a esta dimensão, como adiante se irá apresentar.

Aprofundado os subcampos específicos do GEM que temos vindo a citar, e 
que são o constructo desta dimensão (“normas sociais e culturais”), apre-
senta-se em baixo a desagregação dos resultados obtidos por esse Estudo 
que levaram à consolidação da pontuação obtida por Portugal neste do-
mínio, e que revelam o seguinte (metodologia registada, copyright Global 
Entrepreneurship Monitor/ World Economic Forum):

% Adults Rank/50

Know someone who has started a 
new business 50,7 31

Good opportunities to start a business 
in my area 53,5 23

It is easy to start a business 41,1 29

Personally have the skills 
and knowledge 61,4 22

Fear of failure (opportuity) 52,6 7

Entrepreneurial intentions 19,8 27

% Adults Rank/50

Job expectations (6+) 2,2 30

International (25%+revenue) 2,4 9

National scope (customers 
and products/ process) 2,1 20

Global scope (customers 
and products/ process) 0,5 =16

Industry (% TEA in business services) 25,2 19

% Adults Rank/50 % Female % Male

Total early-s-
tage Entrepre-
neurial Activity

12,9 20 9,9 16,1

Established 
Business 
Owership rate

11,0 12 7,9 14,2

Entrepreneu-
rial Employee 
Activity

4,1 17 3,2 5,2

% TEA Rank/50

% Female

TEA

% Male

TEA

To make a 
difference 41,7 33 44,0 40,1

Build great 
wealth 43,6 37 32,7 50,7

Continue family 
tradition 31,4 27 34,0 29,7

To earn a living 54,4 33 58,9 51,4

Attitudes and perceptions Motivational

Activity

Entrepreneurship impact

An equals sign (=) indicates that the ranking 
position is tied with another economy or economies

(somewhat or strongly agree)

Figura 3. Normas sociais e culturais – resultados desagregados



4. O EMPREENDEDORISMO EM PORTUGAL (2020)

35

Desta análise desagregada podemos inferir que, no quadro de condições 
para o empreendedorismo em Portugal proposto pelo GEM, 2020, se des-
tacam pela positiva:

 – O baixo nível de “medo de falhar” revelado pelos empreendedores 
portugueses (posição 7 em 50 países)

 – O foco na internacionalização como fonte de receitas e faturação (rank 
9 em 50 países);

 – A preparação em termos de conhecimento e skills (rank 22 em 50);
 – A taxa de empreendedores que criam o seu próprio negócio (rank 12 

em 50).

Já pela ótica dos aspetos teoricamente negativos, inibidores de empreen-
dedorismo, regista-se:

 – Uma motivação pouco focada em “fazer dinheiro” (rank 37 em 50 lugares)
 – Uma motivação de empreendedor pouco focado em fazer a diferença, 

ou num modo de ganhar a vida (rank 33 em 50)
 – Uma baixa perceção da existência de outros empreendedores (que, 

segundo a ciência e a teoria, influenciam muito o ato ou a decisão de 
iniciar um negócio), (rank 31 em 50).

 – A perceção de que é muito difícil começar um negócio (ranking 29 em 
50 lugares)
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5. A REGIÃO – CARACTERIZAÇÃO

5.1. DEMOGRAFIA

A Região considerada para efeitos deste Estudo sobre empreendedorismo 
em territórios de baixa densidade, coincide com os distritos de Vila Real, 
Bragança e Castelo Branco.

De acordo com dados estatísticos disponíveis9, a população global deste 
universo corresponde a um total de cerca de 571 mil pessoas, das quais os 
jovens dos 15 aos 29 anos contabilizam cerca de 89 mil pessoas. 

9  Fonte: https://pt.zhujiworld.com/ consultada em abril 2022

0-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75-89 90+

18,578 22,961 27,116 35,159 27,556 15,508 1,741
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População Distrito de Bragança

146,618
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46

Homem Feminino
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Figura 4. População por sexo e por idade em Bragança, Vila Real e Castelo Branco
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https://pt.zhujiworld.com/
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5.2. FAST OVERVIEW10

5.2.1. BRAGANÇA

Bragança é um distrito composto por 12 concelhos e 226 freguesias, com 
uma área que representa 7.2% do território nacional. Aqui residem 146.618 
habitantes, 1.2% do total do país.

Em termos de estrutura etária, no distrito de Bragança 30.9% da popu-
lação tem 65 anos ou mais anos, 50.4% tem entre 25 e 64 anos e apenas 
18.8% tem menos de 24 anos.

A população deste distrito é classificada maioritariamente dentro da classe 
“Baixa”, que representa 40.7%, uma percentagem que é 1,5 vezes superior 
ao valor nacional.

No que respeita a equipamentos culturais, o distrito possui 4 salas de cinema, 
13 museus e 26 galerias de arte.

No setor da saúde, Bragança conta com 4 hospitais, 42 farmácias e 3 médicos 
por mil habitantes.

Em termos económicos, o distrito possui 71 dependências bancárias e 47 
grandes superfícies alimentares. Conta com 23736 empresas, com um 
volume de negócios total de 1,8 mil milhões de euros. Em média, estas 
empresas têm 2 pessoas ao serviço.

No distrito venderam-se 2615 automóveis em 2019, sendo o parque segu-
ro de 123 mil veículos. Na Região estão sedeados 15 concessionários auto-
móveis e há 54 postos de abastecimento de combustível. O distrito possui 
50 estações e postos de correio, cerca de 56 mil acessos telefónicos e 26 mil 
acessos residenciais do serviço de Internet de banda larga.

O distrito concentra 1.3% do índice de poder de compra do Continente.

10  Fonte: MARKTEST Sales Index  https://www.marktest.com/wap/a/n/id~2744.aspx

https://www.marktest.com/wap/a/n/id~2744.aspx
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87301
Actividades de apoio social para pessoas idosas, com alojamento

Social assistance to the elderly, with accommodation
1

47111
Comércio a retalho em supermercados e hipermercados

Retail sale in supermarkets and hypermarkets
2

41200
Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)

Construction of residential and non-residential buildings
3

29320
Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos 
automóveis

Manufacture of other parts and acessories for motor vehicles
4

86100
Actividades dos estabelecimentos de saúde com internamento

Hospital activities
5

56101
Restaurantes tipo tradicional

Traditional restaurants
6

45200
Manutenção e reparação de veículos automóveis 

Maintenance and repair of motor vehicles
7

84250
Actividades de proteção civil

Civil protection
8

64190
Outra intermediação monetária

Other monetary intermediation
9

10394
Descasque e transformação de frutos de casca rija comestíveis

Peeling and processing of edible nuts
10

94995
Outras actividades associativas, n.e.

Other activities of associations, n.e.c.
11

10130
Fabricação de produtos à base de carne

Production of meat and poultry meat products
12

49410
Transportes rodoviários de mercadorias

Freight transport by road
13

45110
Comércio de veículos automóveis ligeiros

Sale of cars and light motor vehicles
14

86210
Actividades de prática médica de clínica geral, em ambulatório

General medical practice activities
15

Figura 5. Estrutura empregadora no distrito-ranking (Bragança)
Fonte GEE- Ministério da economia e Mar



40

5. A REGIÃO – CARACTERIZAÇÃO

5.2.2. VILA REAL

Vila Real é um distrito composto por 14 concelhos e 197 freguesias, com 
uma área equivalente a 4.7% do total de Portugal. Aqui residem 202.438 
habitantes, 1.9% do total do país.

Em termos de estrutura etária, 27% da população tem 65 anos ou mais anos, 
52.6% tem entre 25 e 64 anos e apenas 20.5% tem menos de 24 anos.

Em termos de rendimento disponível, a população deste distrito inclui-se 
maioritariamente na classificação de classe “Baixa” ( 40,2%), percentagem 
1,5 vezes superior ao valor médio nacional.

No que respeita aos equipamentos culturais, o distrito possui 11 salas de 
cinema, 14 museus e 24 galerias de arte.

No setor da saúde, conta com 2 hospitais, 70 farmácias (2.5% do total na-
cional) e 4 médicos por mil habitantes.

Em termos económicos, o distrito de Vila Real possui 93 dependências 
bancárias, onde foram depositados 3,8 mil milhões de euros e concedidos 
1,8 mil milhões de euros de crédito (2019).

Este distrito conta com 30.225 empresas, com um volume de negócios 
total de 2,8 mil milhões de euros. Em média, estas empresas têm 2 pes-
soas ao serviço.

No distrito venderam-se 4043 automóveis em 2019, sendo o parque se-
guro de 164 mil veículos. Na Região estão sedeados 28 concessionários 
automóveis e 71 postos de abastecimento de combustível. O distrito possui 
77 estações e postos de correio, 81 mil acessos telefónicos e 43 mil acessos 
residenciais do serviço de Internet em banda larga.

O distrito de Vila Real concentra 1.8% do índice de poder de compra do 
Continente.
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87301
Actividades de apoio social para pessoas idosas, com alojamento

Social assistance to the elderly, with accommodation
1

41200
Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)

Construction of residential and non-residential buildings
2

47111
Comércio a retalho em supermercados e hipermercados

Retail sale in supermarkets and hypermarkets
3

86100
Actividades dos estabelecimentos de saúde com internamento

Hospital activities
4

11021
Produção de vinhos comuns e licorosos

Manufacture of ordinary and liqueur wine
5

01210
Viticultura

Growing of grapes
6

56101
Restaurantes tipo tradicional

Traditional restaurants
7

26400

Fabricação de receptores de rádio e de televisão e bens de consumo 
similares

Manufacture of television and radio receivers and similar consumer 
goods

8

42990
Construção de outras obras de engenharia civil, n.e.

Construction of other civil engineering projects n.e.c.
9

38112
Recolha de outros resíduos não perigosos

Collection of other non-hazardous waste
10

55111
Hotéis com restaurante

Hotels with restaurant
11

45200
Manutenção e reparação de veículos automóveis 

Maintenance and repair of motor vehicles
12

49410
Transportes rodoviários de mercadorias

Freight transport by road
13

47711
Comércio a retalho de vestuário para adultos, em estabelecimentos 
especializados

Retail sale of adults’ clothing in specialised stores
14

56301
Cafés

Cafes
15

Figura 6. Estrutura empregadora no distrito-ranking (Vila Real)
Fonte GEE- Ministério da economia e Mar
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5.2.3. CASTELO BRANCO 

Castelo Branco é um distrito composto por 11 concelhos e 120 freguesias, 
com uma área equivalente a 7.2% do território de Portugal. Aqui residem 
205.008 habitantes.

Em termos de estrutura etária, apenas um quinto da população (19.6%) 
tem menos de 24 anos, 51.2% tem entre 25 e 64 anos e 29.2% tem 65 ou 
mais anos.

A população deste distrito é classificada maioritariamente dentro do que 
tecnicamente se designa classe “Baixa”, abrangendo 35.6% da população.

Nos equipamentos culturais o distrito conta 11 salas de cinema, 13 museus 
e 24 galerias de arte.

No setor da saúde, o distrito de Castelo Branco conta com 3 hospitais, 66 
farmácias e 3 médicos por mil habitantes.

Em termos económicos, o distrito possui 80 dependências bancárias e 66 
grandes superfícies alimentares. Conta com 19196 empresas, com um 
volume de negócios total de 3,1 mil milhões de euros. Em média, estas 
empresas têm 2 pessoas ao serviço.

No distrito venderam-se 3614 automóveis em 2019, sendo o parque seguro 
de cerca de 153 mil veículos. Na Região estão sedeados 25 concessionários 
automóveis e 64 postos de abastecimento de combustível.

O distrito possui 115 estações e postos de correio (4.8% do total do país), 
cerca de 86 mil de acessos telefónicos e 47 mil acessos residenciais do ser-
viço de Internet em banda larga.

O distrito concentra 1.7% do índice de poder de compra do Continente.
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87301
Actividades de apoio social para pessoas idosas, com alojamento

Social assistance to the elderly, with accommodation
1

14131
Confecção de outro vestuário exterior em série

Manufacture of other ready-to-wear outerwear
2

47111
Comércio a retalho em supermercados e hipermercados

Retail sale in supermarkets and hypermarkets
3

41200
Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)

Construction of residential and non-residential buildings
4

86100
Actividades dos estabelecimentos de saúde com internamento

Hospital activities
5

13202
Tecelagem de fio do tipo lã

Wool-type weaving
6

56101
Restaurantes tipo tradicional

Traditional restaurants
7

88101
Actividades de apoio social para pessoas idosas, sem alojamento

Social work activities for the elderly without accomodation
8

49410
Transportes rodoviários de mercadorias

Freight transport by road
9

70220
Outras atividades de consultoria para os negócios e a gestão

Other business and management consultancy activities
10

29310
Fabricação de equipamento elétrico e eletrónico para veículos 
automóveis

Manufacture of electrical and electronic equipment for motor vehicles
11

62020
Actividades de consultoria em informática

Computer consultancy activities
12

78200
Actividades das empresas de trabalho temporário

Temporary employment agency activities
13

55111
Hotéis com restaurante

Hotels with restaurant
14

45200
Manutenção e reparação de veículos automóveis 

Maintenance and repair of motor vehicles
15

Figura 7. Estrutura empregadora no distrito-ranking (Castelo Branco)
Fonte GEE- Ministério da economia e Mar
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5.3. ECOSSISTEMA EMPREENDEDOR FORMAL

Com base na informação oficial disponibilizado no Portal “StartupPortu-
gal” da responsabilidade do IAPMEI/ ANJE/ CEiiA/ PortugalVentures/ ANII, 
o ecossistema empreendedor (formal) da Região considerada (Vila Real/
Bragança/Castelo Branco) contava com 149 entidades identificadas, das 
quais 16 incubadoras (abaixo reproduzidas no Mapa, da Responsabilidade 
da RNI), 9 delas situadas na zona de baixa densidade interior Norte (Bra-
gança + Vila Real) e 7 na zona de baixa densidade interior Beira Baixa.

Figura 8. Incubadoras da RNI em Bragança e Vila Real e Beira baixa 
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5.3.1. AS STARTUPS E SCALEUPS NA REGIÃO

O chamado “ecossistema empreendedor tecnológico” está registado 
e é disponibilizado numa base de dados da responsabilidade da 
StartupPortugal, com base em um dashboard estruturado pela SIFTED, 
um dos maiores providers mundiais com informação sobre as startups.

Na Região considerada (Vila Real/Bragança/Castelo Branco) é possível 
identificar 26 empresas tecnicamente consideradas como “startups” (se-
gundo a definição atrás apresentada).

Do mesmo modo, e na fase de “scaleup”, são referidas pelo Portal Star-
tupPortugal 101 empresas sedeadas na Região, havendo ainda a regis-
tar 1 entidade classificada como “investidor” e 5 instituições da socieda-
de civil, que interessam ao empreendedorismo.

A distribuição deste grupo de entidades, por setores de atividade revelou 
o seguinte:

ADVERTISING 2

AGRICULTURE AND... 9

APPS 1

BIOTECH 2

COMMUNITY AND... 2

CONSUMER... 2

CONSUMER GOODS 2

CONTENT AND... 1

DATA ANALYTICS 1

EDUCATION 5

ENERGY 4

FINANTIAL SERVICES 3

FOOD AND... 5

GOVERNMENT... 1

GREEN TECH 1

HARDWARE 1

HEALTH CARE 9

HOME CARE 1

INFORMATION... 13

INTERNET SERVICES 1

MANUFACTURING 3

MARKETPLACE 1

MEDIA AND... 1

MOBILE 1

PHOTO AND... 1

PROFESSIONAL... 6

REAL STATE 8

ROBOTICS 1

SALES AND... 6

SCIENCE AND... 9

SUSTAINABILITY 3

TRANSPORTS 2

TRAVEL AND... 4

SOFTWARE 18

Startups/Scaleups por setores

Vila Real/Bragança/Castelo Branco

Figura 9. Startups/ Scaleups por sectores (Vila Real, Bragança e Castelo Branco
(elaboração própria)
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As startups e scaleups registadas na Região revelam assim uma prevalên-
cia de atividade em tecnologias de informação e atividades ligadas à “agri-
cultura e agropecuária” e “alimentos e bebidas” (recursos endógenos), e 
na escala a seguir pontuam as atividades de saúde, ciência e educação.

Advertising 2 Home care 1

Agriculture and farming 9 Information Technologies 13

Apps 1 Internet Services 1

Biotech 2 Manufacturing 3

Community and Lifestyle 2 Marketplace 1

Consumer Electronics 2 Media and entertainement 1

Consumer Goods 2 Mobile 1

Content and publishing 1 Photo and cinema 1

Data Analytics 1 Professional Services 6

Education 5 Real Estate 8

Energy 4 Robotics 1

Finantial Services 3 Sales and marketing, clothing 
and apparel 6

Food and Beverage 5 Science and Engineering 9

Government and Military 1 Software 18

Green Tech 1 Sustainability 3

Hardware 1 Transports 2

Health Care 9 Travel and Tourism 4

Distribuição setorial (dashboard StartupPortugal)

Startups/scaleups identificadas nos distritos de Vila Real, Bragança, Castelo Branco

Figura 10. Startups/ Scaleups nos distritos de Vila Real, Bragança e Castelo Branco
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5.4. CONCENTRAÇÃO DAS STARTUPS 

TECNOLÓGICAS EM PORTUGAL

Para grande parte das novas iniciativas empreendedoras, e conforme foi 
referido, o que um jovem necessita é de uma ligação à internet. 

Porém, na realidade, o “efeito de aglomeração” persiste e revela que em-
preendedores e trabalhadores talentosos se aglomeram em locais especí-
ficos. Em Portugal, das 79 startups mais emblemáticas, consideradas os 
“casos notáveis” do empreendedorismo em Portugal pela plataforma inter-
nacional SIFTED, a maioria está sedeada em Lisboa e na Região “Lisboa e 
Vale do Tejo” (49%) seguido do Porto e Região Norte, que congregam 21 
empresas de referência (26,5%). A Região centro acolhe 12 empresas, seja, 
15% desta amostra representativa. Os chamados “Territórios de Baixa 
Densidade” registam apenas 3 empresas de referência, da lista de 79.

Cidade N.º Região

Lisboa, Portugal 34 LVT

 Porto, Portugal 15 Norte

 Coimbra, Portugal 4 Centro

 Cascais, Portugal 3 LVT

Braga, Portugal 3 Norte

Évora, Portugal 2 Alentejo

Matosinhos, Portugal 2 Norte

Leiria, Portugal 2 Centro

Aljezur, Portugal 1 Algarve

Aveiro, Portugal 1 Centro

 Caldas da Rainha, Portugal 1 Centro

Cantanhede, Portugal 1 Centro

Felgueiras, Portugal 1 Norte

Oeiras, Portugal 1 LVT

Sintra, Portugal 1 LVT

Ilhavo, Portugal 1 Centro

Guarda, Portugal 1 Centro

 San Mateo, Ca, USA 1 USA

Seattle, USA/Lisbon, Portugal 1 USA

Lisbon, Portugal/NY, USA 1 USA

 Porto, Portugal/SF, Cal,USA 1 USA

Ourém, Portugal 1 Centro

Sede N.º

LVT 39

Norte 21

Centro 12

Alentejo 2

Algarve 1

USA/out 4

Figura 11. Startups “emblemáticas” 
de acordo com o SIFTED, 
por cidade e Região 
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6.1. OS JOVENS E AS TECNOLOGIAS

Os jovens, hoje considerados como nativos digitais, não concebem nem 
são capazes de imaginar um mundo sem Google ou Instagram, sem os seus 
Smartphones ou sem a rede Wi-Fi ou 4G. Sendo tanto, ou mais, capazes 
de gerir recursos tecnológicos quanto os seus antecessores geracionais (os 
millennials) os jovens da Geração Z possuem, contudo, expetativas dife-
rentes e supostamente mais realistas, uma consciência social mais forte, 
apoiados por ferramentas de intervenção e mobilização social, que até hoje 
não encontram paralelo. Constituem-se, assim, e por definição, numa força 
de mudança, através da combinação de fatores únicos e de uma (suposta) 
forte vontade de agir, uma capacidade de impacto global sem precedentes 
e de um acesso excelente e profuso às tecnologias e aos social media. 

6.2. MEDIDAS DE ESTÍMULO

Em teoria, hoje é possível ser empreendedor em qualquer lugar. Neste sen-
tido, foi criado o Emprego Interior MAIS - Mobilidade Apoiada para Um 
Interior Sustentável, uma medida inserida no âmbito do “Programa Tra-
balhar no Interior” aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
16/2020, de 27 de março, sendo definida pela Portaria n.º 174/2020, de 17 
de julho, alterada e republicada pela Portaria n.º 283/2021, de 6 de dezembro, 
que oferece, entre outros benefícios, 6 vezes o valor do Indexante dos Apoios 
Sociais (IAS), pela celebração de contrato de trabalho por conta de outrem 
ou criação do próprio emprego ou empresa, em local situado em território 
do interior e que implique mudança de residência. 

Durante o primeiro ano da iniciativa foram rececionadas 560 candidaturas, 
sendo a maioria provenientes dos distritos de Lisboa (38%), Porto (17%) 
e Setúbal (11%) e para os distritos de Castelo Branco (20%), Évora (9%), 
Guarda (9%), Bragança (8%) e Portalegre (8%). Cerca de 68% dos can-
didatos mudaram-se para o Interior para trabalhar por conta de outrem, 
26% criaram o seu próprio emprego e 6% criaram empresas. Os distritos de 
destino com maior proporção de candidatos que criaram o próprio emprego 
são Braga (43%), Bragança (37%), Vila Real (32%) e Viseu (32%)11.
11  https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=programa-de-apoio-a-mobili-
dade-para-o-interior-vai-ser-alargado-a-residentes-no-estrangeiro

6. OS JOVENS E AS REGIÕES 
DO INTERIOR

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=programa-de-apoio-a-mobilidade-para-o-i
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=programa-de-apoio-a-mobilidade-para-o-i
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6.3. EMPREENDER EM REGIÕES DO INTERIOR  

Zonas com menor densidade populacional podem ser focos de empreen-
dedorismo e há vários anos que se procura desenvolver ecossistemas que 
atraiam talentos e empresas. O empreendedorismo nestas regiões traz uma 
ampla gama de benefícios sociais e económicos, não apenas para as empre-
sas e comunidades locais, mas também para a economia em geral (Goetz e 
Han, 2020).

A possibilidade de uma vida orientada ao ar livre e com mais tempo 
disponível é um grande atrativo para muitas pessoas procurarem regiões 
de baixa densidade, incluindo potenciais empreendedores e funcionários. 
Razões pessoais são, muitas vezes, o principal motivo pelo qual os 
empreendedores escolhem dar início ao seu negócio nessas regiões, onde 
a qualidade de vida é um fator com elevada importância. 

Além disso, os empreendedores estão mais libertos em regiões peque-
nas e com menor densidade populacional, podendo usufruir de uma me-
lhor gestão proporcionada pelas condições do local (Motoyama e Kno-
wlton 2016). Porém, é importante referir que não é o tamanho da cidade 
que determina o sucesso do empreendedor, mas sim a forma como estes 
utilizam proactivamente o contexto da pequena cidade, os seus fatores 
endógenos e exógenos. 

6.4. NÓMADAS DIGITAIS

Neste âmbito surgiu também, há alguns anos, o conceito de nómada digital, 
uma pessoa que, independente da sua localização, utiliza a tecnologia para 
realizar o seu trabalho. Este estilo de vida tornou-se possível graças aos 
recentes avanços no acesso à Internet, smartphones e acessibilidade de 
voz sobre o protocolo de Internet (VoIP) para comunicar com pessoas em 
qualquer local do mundo. Os nómadas digitais trabalham remotamente a par-
tir das suas casas, de cafés ou espaços de coworking – qualquer lugar que 
possua uma conexão estável de Wifi. 
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A InsureMyTrip12 fez uma análise com sete categorias principais, pelas quais 
um local é considerado por um nómada digital para residir: acesso e velo-
cidade à internet, custos de arrendamento de casa, dificuldade do idioma 
principal, acolhimento de nómadas digitais, custo e acesso a um visto de 
trabalho e duração do visto de trabalho remoto. Com base nessas informa-
ções, descobriu-se que a Noruega parece ser o melhor país para nómadas 
digitais, recebendo uma pontuação de 7,88 em 10 possíveis. Portugal, com 
uma pontuação de 6,84, ficou em 4º lugar desta lista, com o México em 
segundo lugar e a Alemanha em terceiro.

6.5. OS EMPREENDEDORES DE AMANHÃ  

De acordo com o Global Entrepreneurship Monitor 2021/2022 Global Re-
port13 a geração mais jovem possui geralmente uma maior energia, tem 
menos concessões a fazer em termos de carreira profissional e grande sa-
lário, e consegue estar mais próxima de novos mercados emergentes (ten-
dências) e de tecnologias de aceleração de negócios. 

É também uma geração mais preparada para assumir riscos, pelo facto de 
os jovens terem menos a perder, se o seu negócio falhar podem vir ainda a 
desenvolver uma carreira longa e bem-sucedida. 

Mas, por outro lado, esta nova geração possui menos conhecimentos, e um 
menor acesso a recursos. Contrariamente às gerações mais velhas, revelam 
menor consciência sobre a forma como captar os mercados e as oportuni-
dades, menor acesso ao capital, assim como menores habilidades e expe-
riência necessárias a gerir um negócio.

Os jovens que estão agora a começar a entrar no mercado de trabalho tra-
zem uma nova visão e enormes desafios para o ecossistema empresarial. 
Geralmente, são realistas e possuem uma capacidade multitasking e uma 
prontidão digital que os torna mais pragmáticos, conscientes, e também mais 
competentes a identificar e ultrapassar dificuldades. 

12  https://www.insuremytrip.com/travel-advice/travel-planning/best-countries-remote-work-visa/
13  https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50900

https://www.insuremytrip.com/travel-advice/travel-planning/best-countries-remote-work-visa/
https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50900
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Essa visão favorável do empreendedorismo é resultado de uma confluência 
de fatores push e pull. Por um lado, o caminho tradicional para o sucesso 
na carreira – ou seja, ensino superior e ascensão na escada corporativa – 
nunca pareceu tão improvável. Por outro lado, o conjunto de recursos que 
os empreendedores podem aproveitar tem aumentado, e a experimentação 
do empreendedorismo nunca foi tão fácil. Para isso também contribui a de-
sestruturação das tradicionais tendências culturais e sociológicas, que con-
dicionavam as anteriores gerações.

Ao mesmo tempo, as tecnologias digitais são os principais facilitadores ao 
alcance desta nova geração: redes sociais que possibilitam alcançar grandes 
públicos; plataformas de conhecimento que ensinam competências de ne-
gócios; e a cloud, que possibilita a construção de soluções rápidas, flexí-
veis e económicas. Hoje, quem quiser dar início a um negócio, pode tomar 
todas as medidas necessárias de forma independente num curto espaço 
de tempo.

A pandemia da Covid-19 também veio mostrar a esta geração que para 
se ser empreendedor:

 – Não necessita ter um local fixo ou uma sede corporativa;
 – É importante pensar global e de forma descentralizada;
 – É preciso saber funcionar num futuro que será online e remoto.

Estas características criaram uma nova sensação de independência e de 
easy going a partir das capacidades que as novas tecnologias oferecem, 
e onde o ato de empreender já não é impulsionado apenas por questões 
económicas, mas também por um estilo de vida.

Ao longo da pandemia, os jovens (potenciais empreendedores) enfrentaram 
desafios incomparáveis, que os irão marcar quando amanhã conduzirem 
os seus negócios, ensinando-lhes formas mais flexíveis de funcionar, de 
superar problemas e de resistir a adversidades. Estes traços poderão ser 
marcantes, pela positiva nos futuros (jovens), empreendedores de amanhã.
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7. O ESTUDO

7.1. OBJETIVOS

O objeto central deste Estudo era identificar possíveis razões para uma dé-
bil propensão empreendedora em Regiões de Baixa densidade (neste caso, 
no Douro/Trás-os-Montes e Beira Baixa) a partir de fontes primárias, atra-
vés de um inquérito junto da população jovem residente nessa Região.

Os objetivos específicos eram os seguintes:

 – determinar atitudes e perceções que permitissem construir um perfil 
dos jovens potencialmente empreendedores, em Regiões de baixa 
densidade;

 – aumentar o conhecimento relativo às motivações para o empreendedo-
rismo, bloqueios, constrições e potencialidades desses jovens;

 – analisar a perceção individual (e a leitura que os jovens fazem) das con-
dições e framework para o empreendedorismo oferecidas pela Região;

 – identificar a propensão à adoção de novas tecnologias e novas práticas 
de trabalho, dos jovens residentes nesses territórios.

As dimensões de avaliação dos motivos específicos e das razões próprias 
dos jovens (potenciais empreendedores) de Trás-os-Montes e Beira Baixa 
focaram-se, assim:

 – na “perceção de oportunidades”;
 – na “perceção da existência de outros empreendedores” na Região;
 – na “auto perceção de capacidades, dos jovens para Empreender;
 – na “adequabilidade da Região” (Vila Real, Bragança, Castelo Branco) 

aos seus intentos e potencial condição de empreendedores;
 – na perceção da “procura local”;
 – no grau de “orgulho regional” (etnocentricidade);
 – nos “fatores de motivação empreendedora” desses jovens;
 – no “reconhecimento e exemplo” dados pela Região e pelos média aos 

empreendedores e ao empreendedorismo;
 – na autoconsciência face à inovação, tribo, carreira e tecnologias.

7. O ESTUDO
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7.2. POPULAÇÃO ALVO E AMOSTRA

Por população de uma investigação entende-se, geralmente, um grupo 
de indivíduos, com características ou traços semelhantes, sobre os quais a 
pesquisa se desenvolve.  

Nesta investigação, a população alvo correspondeu ao universo de jovens 
entre os 18 e os 28 anos residentes nos distritos de Vila Real, Bragança e 
Castelo Branco (universo da amostra), cujo valor se considerou como sendo 
59.726 indivíduos.

O cutting foi o seguinte:

Universo: 59.726 indivíduos (total de jovens 18-28, residentes distritos de 
Vila Real Bragança e Castelo Branco, 2021, est);

Amostra do Estudo: 1.000 indivíduos;

Faixa etária dos elementos da amostra: jovens 18-28;

Estratificação socioeconómica dos elementos da amostra: sem condição 
prévia;

Quota por género dos indivíduos da amostra H/M -> 48/52 (+ou- 5%);

Localização: apenas se incluíram como elementos da amostra, indivíduos 
residentes em um dos concelhos dos Distritos de Vila Real, Bragança ou 
Castelo Branco;

Ponderação “local de residência”: condição de residência por distrito do 
número de elementos da amostra: Distritos Vila Real (38%, ou +380 in-
divíduos), Bragança (25%, ou +250 indivíduos) ou Castelo Branco (36%, 
ou +360 indivíduos), com variação de +ou-5%;

Nível de escolaridade dos indivíduos pela amostra: Ensino Básico +50% da 
população da amostra, Secundário +25%, Superior +25%; aceitando-se uma 
variação até +ou- 10% para cada extrato (cutting);

Grau de confiança 95%;

Margem de erro máxima 5% (dimensão da amostra considerada, de 
1.000 indivíduos, no universo de 59.726).
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(NOTA DOS AUTORES: uma caracterização técnica da amostra pode ser 
encontrada no capítulo 12-ANEXOS)

A recolha de dados (trabalho de campo) decorreu em janeiro e fevereiro 
de 2022, a cargo de uma empresa profissional de Estudos de Mercado e 
Sondagens de Opinião14.

7.3. CRITÉRIOS E METODOLOGIA

Para responder aos objetivos propostos, foi desenhado um questionário com 
32 perguntas sobre características sociais e comportamentais dos partici-
pantes, atitudes, crenças e razões para agir, em relação ao tópico de investi-
gação (Bird, 2009).  

O questionário inspirou-se, em particular, na metodologia utilizada pelo 
GEM Global Entrepreneurship Monitor (World Economic Forum), con-
siderado o maior estudo mundial sobre empreendedorismo, que realiza 
a avaliação periódica sobre atividades, atitudes e aspirações, bem como 
sobre as condições que propiciam ou restringem atividades de empreen-
dedorismo, há mais de 20 anos, em 140 países. 

A metodologia utilizada visou também identificar e isolar (e analisar re-
sultados para esta subamostra) os empreendedores, de entre o total de 
elementos da amostra, adotando a definição das fases do processo de 
empreendedorismo propostas pelo GEM, nomeadamente:

 – Empreendedores emergentes: indivíduos que estão ativamente en-
volvidos na criação de um negócio de que serão proprietários ou co-
proprietários;

 – Empreendedores novos negócios: indivíduos que são atualmente 
proprietários-gerentes de uma nova empresa com maturidade inferior 
a 3,5 anos;

 – Empreendedores negócios estabelecidos: indivíduos atualmente pro-
prietários-gerentes de uma empresa estabelecida com maturidade su-
perior a 3,5 anos.

14  MULTIDADOS · R. de Angola, 26, Aveiro, Portugal, 3800-008 · Tel. 234386407
www.multidados.com

http://www.multidados.com


7. O ESTUDO

57

As perguntas, ainda que inspiradas na metodologia GEM, foram redigidas 
numa formulação original, levando em linha de conta a realidade social, 
cultural e contextual do universo e da Região em que decorreu a investigação. 

No questionário, foi utilizada uma Escala Likert de Cinco Pontos aplicada 
às perguntas categóricas, em paralelo com algumas questões fechadas, de 
resposta dicotómica (S/N). 

Na formulação do questionário, foi dada particular atenção a eventuais 
aspetos involuntários de indução de resposta, sugestão, balanço e se-
quenciação, que causassem enviesamento ou contaminação da respos-
ta, tendo estes sido corrigidos e evitados.

Após ter sido estruturado e redigido, o questionário foi objeto de um pré-
-teste (inquérito online sobre amostra reduzida de +30 elementos com re-
curso ao Google Forms), para determinar tempos de aplicação (timeout), 
identificar eventuais problemas de interpretação (equívoca ou desajus-
tada dos objetivos) e lacunas verificadas no resultado obtido, face aos 
objetivos iniciais. 

Com base nos comentários recebidos, o questionário foi ajustado e sim-
plificado, quer nas instruções, quer na formulação de algumas perguntas, tra-
balho em cooperação com a Empresa de estudos de opinião. 

Um questionário final, padronizado e idêntico, foi então utilizado e aplicado 
na amostra. Os participantes responderam ao questionário através de uma 
metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), cujo resultado 
foi validado através de ferramentas de controlo para garantir um Estudo 
metodologicamente válido (validação telefónica da consistência de respostas, 
por amostragem reduzida e aleatória).

 Figura 12. O processo empreendedor segundo as definições adotadas pelo GEM

Descontinuidade

Intenções Emergente Novo Negócio Estabelecido

Potencial Empreendedor:
- Vê oportunidades
- Tem conhecimento e habilidades
- Baixa aversão ao risco 
e pouco medo do fracasso
- Atitude do fracasso
- Atitude positiva

Contexto Empreendedor

Características 
do indivíduo

Fases do Empreendedorismo

Comportamento
da sociedade

Ambiente 
institucional
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8.1. PERCEÇÃO DE OPORTUNIDADES 

(EM GERAL E NA REGIÃO)

O objetivo da primeira pergunta era analisar a perceção de oportunidades 
existentes (de uma forma geral) para quem quer iniciar uma atividade 
económica, através da medição (categórica) da sensibilidade individual 
dos elementos da amostra, sobre a sua perceção de oportunidades. 
Deliberadamente, nesta primeira pergunta foi solicitado à amostra que se 
focasse no geral, sendo que o Estudo iria depois indagar sobre oportunidades 
específicas centradas na Região (não anunciado);

Solicitou-se, assim, aos elementos da amostra que se pronunciassem sobre 
a seguinte afirmação:

A perceção sobre as oportunidades que existem para se começar um ne-
gócio em Portugal é maioritariamente negativa, com quase metade dos 
inquiridos (47,7%, soma de “Concordo + Concordo totalmente”) a assumirem 
que as oportunidades são muito poucas, contra 37,1% de perceção positiva, 
em termos de frequência absoluta.

Analisando a resposta de cutting (distribuição ponderada de respostas 
neutras), determina-se que a amostra assume uma posição tendencialmente 
pessimista (56,25%).

Tendo em conta que a relação entre otimistas e pessimistas, após distribuição 
de indecisos, não é pequena (+12,5%), é importante recordar que a perceção 
individual das oportunidades ao alcance dos empreendedores é um fator 
motivador central para o comportamento empreendedor. 

8. RESULTADOS

Discordo 
totalmente Discordo Não concordo 

nem discordo Concordo Concordo 
totalmente

17,4% 19,7% 15,2% 27,0% 20,7%

P1: “As oportunidades que existem para se começar um novo 
negócio são muito poucas”

Figura 13. Perceção dos inquiridos sobre as oportunidades da Região (no geral) 



60

8. RESULTADOS

Neste sentido, uma comunidade com elevada perceção positiva sobre a 
existência de oportunidades de negócio, poderá gerar intenções empreen-
dedoras que resultarão em atividades empreendedoras (Krueger, 2000).

O Estudo decidiu aferir e aprofundar esta perceção de uma outra forma, 
utilizando uma técnica de “exoneração de neutralidade” (i.e.: colocando o 
ónus da concretização de oportunidade não no exterior, mas em fatores 
endogénicos de auto comportamento).

Neste sentido propôs aos respondentes que situassem a sua avaliação, na 
hipótese da “incapacidade” de concretização ser deles próprios. A pergunta 
adquiriu assim a seguinte fórmula:

O cômputo das respostas, confirmando os resultados da questão anterior, 
coloca o ónus ao nível exógeno, e rejeita a falta de capacidade individual 
de aproveitar oportunidades (rejeição da hipótese: 51,9% ou 66,9% com 
distribuição de indecisos).

Interessará sublinhar este aspeto de que a culpabilização, feita pela amostra, 
sobre a alegada falta de oportunidades não é assumida como um fator en-
dógeno ou implicante, mas exógeno e externo ao indivíduo empreendedor.

Indo um pouco mais além, o Estudo utilizou então uma técnica de “des-
construção de neutralidade” para aferir até que ponto os elementos da 
amostra revelavam índices elevados na componente de “medo de falhar”, 
recolocando o foco de análise (e eventual estrangulamento) não nos fatores 
exógenos (“falta de oportunidade”), mas no domínio dos fatores endógenos 
(“medo de falhar”).15

15  NOTA: como visto anteriormente, no capítulo 4 - “Empreendedorismo em Portugal, 2020”, o 
medo de falhar era um dos pontos em que Portugal se destacava pela positiva, com um rank de “7” 
em 50 países.

Discordo 
totalmente Discordo Não concordo 

nem discordo Concordo Concordo 
totalmente

22,1% 29,8% 22,4% 24,4% 1,3%

P2: “Até reconheço que há boas oportunidades para começar 
negócios, mas eu raramente as aproveito”

Figura 14. Capacidade de aproveitar as oportunidades segundo os inquiridos 
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Neste sentido, foi colocada uma nova pergunta categórica, imediata e se-
quencial, que, propondo a hipótese positiva (“até há oportunidades”), soli-
citava aos respondentes que aferissem o seu grau sobre o “medo de falar”.

A formulação da pergunta era a seguinte:

A tendência positiva (perceção do medo de falhar) alcança o nível de 43,3% 
na resposta absoluta não distribuída, e de 52,4% com distribuição de inde-
cisos (cutting). Porém, o resultado sugere apesar disso um relativo equilíbrio 
na manifestação do condicionante, em que a categorização segue uma 
distribuição quasi-sinusoidal, com equilíbrio dos extremos. 

Podemos inferir que esta condicionante do empreendedorismo (“medo de 
falhar”) embora sendo verdadeira, se revela em grau inferior comparativa-
mente a outras componentes analisadas (o estigma regional e a perceção 
de empreendedores, que adiante serão tratadas).

Discordo 
totalmente Discordo Não concordo 

nem discordo Concordo Concordo 
totalmente

17,5% 21,9% 17,3% 25,4% 17,9%

P3: “Embora ache que até há boas oportunidades para criar 
um negócio, tenho medo de falhar”

Figura 15. Boas oportunidades e medo de falhar segundo os inquiridos 
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8.2. PERCEÇÃO DE OPORTUNIDADES 

(NA REGIÃO)

Hipótese: “As características associadas à Região podem influenciar a 
perceção das oportunidades do local que, por sua vez, condicionam o em-
preendedorismo ao nível individual?”

Numa seguinte questão, o Estudo tentou aferir se a Região se constituía 
como um fator amplificador desta perceção, i.e., se o efeito regional am-
pliava a perceção de (alegada) falta de oportunidades. A questão colo-
cada era a seguinte:

Na avaliação direta (sem distribuição de indecisos) o cômputo de respostas 
revela uma maior incidência da resposta negativa (53%) na existência de 
boas oportunidades de empreendedorismo quando as mesmas são alocadas 
à Região.

Esta percentagem, na resposta de cutting aumenta para 68,9%, e revela 
uma sensação preocupante dos jovens de um elevado estigma regional, 
associado às oportunidades de empreendedorismo da própria Região. A 
perceção espontânea negativa supera, virtualmente, os 2 em cada 3 jovens, 
dos 1.000 que constituem a amostra.

Discordo 
totalmente Discordo Não concordo 

nem discordo Concordo Concordo 
totalmente

23% 30,4% 22,5% 24,1% 0%

P4: “Na Região onde vive há boas oportunidades para quem 
quer começar um negócio?”

Figura 16. Perceção das oportunidades para quem quer começar um negócio 
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O Estudo considerava relevante que o aprofundamento da perceção so-
bre esta problemática (perceção de oportunidades regionais) deveria ser 
despistado por uma pergunta redundante, auxiliar de validação/verifica-
ção. Nesse sentido, foi colocada uma questão categórica solicitando ao 
respondente a opinião face ao grau de dificuldade em iniciar um novo 
negócio na Região:

Os dados obtidos revelam novamente um nível de opinião negativa pró-
ximo de 53% (52,8%) e, ao redistribuir o cutting, o nível posiciona-se em 
67,9% de perceção negativa, apenas 9 décimas abaixo da avaliação ante-
rior, confirmando, no essencial, este finding.

Deste modo, poderá inferir-se que a “Região” está correlacionada com a 
perceção de dificuldade de oportunidades e funciona efetivamente como 
um fator percebido “negativo” para o empreendedorismo jovem. 

É muito difícil É difícil Não é fácil 
nem difícil

É razoavelmente 
fácil É muito fácil

17,5% 21,9% 17,3% 25,4% 17,9%

P5: “Na Região onde vive, considera fácil ou difícil iniciar 
um novo negócio ou abrir uma empresa?”

Figura 17. Perceção sobre a facilidade ou dificuldade de iniciar um novo negócio 
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8.3. PERCEÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTROS 

EMPREENDEDORES

A diversa teoria e anteriores findings revelados pelo GEM, que já citámos, 
sugerem que o facto de um potencial empreendedor ter a perceção de que 
há outros indivíduos, ao seu redor, a empreender, aumenta o grau e volume 
de empreendedorismo.16

Neste sentido, o Estudo resolveu inquirir os jovens sobre se, no seu círculo 
de amigos e familiares, tinham conhecimento (perceção) da existência de 
outros empreendedores. 

A questão dicotómica (sequencial e imediata) que foi proposta era a seguinte:

O cômputo de resultados revelou um nível baixo (39,1%) de perceção de 
outros indivíduos empreendedores, por parte dos jovens das Regiões de 
baixa densidade que constituem a amostra.

A visibilidade dos atuais empreendedores (a que voltaremos mais adiante) 
é algo a ser tido em conta, num eventual conjunto de medidas com vista a 
aumentar o número de empreendedores jovens na Região17.

16  “O componente tácito do conhecimento não viaja bem. Para a sua transmissão é essencial o 
contacto face a face, tornando-o limitado no espaço” (Gertler 2003). 
17  Uma cultura empreendedora afeta a perceção individual de oportunidades. Neste sentido, 
regiões com níveis elevados de empreendedorismo notório, constroem instituições e normas que 
estimulam mais atividades empreendedoras (Audretsch e Keilbach 2007).

Frequência Sim Não

39,1% 60,9%

P6: “No seu círculo de amigos, familiares ou conhecidos conhece 
alguém que tenha fundado uma empresa ou aberto um negócio 

nos últimos 3 anos?”

Figura 18. Perceção sobre a existência de outros empreendedores 
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8.4. AUTOAVALIAÇÃO DAS CAPACIDADES 

PARA EMPREENDER

A autoconfiança e a autoimagem podem afetar diretamente a vontade em-
preendedora dos indivíduos em geral, e dos jovens em particular1819. Nesse 
sentido, o Estudo pretendeu determinar a autoimagem dos jovens da Re-
gião sobre as suas competências para serem empreendedores. Assim, foi 
questionado aos indivíduos da amostra se:

Na análise e cômputo de resultados, verifica-se um nível de resposta po-
sitiva (38,9%) superior à avaliação negativa (26,4%) em quase 10 pontos 
no resultado bruto, e de 59,5% após a distribuição de indecisos (cutting). 
É interessante aqui salientar a gradação POSITIVA em termos de distrito 
e de sexo, obtida para esta pergunta.

As respostas obtidas de cutting positivo por Distrito foram solidamente 
idênticas, demonstrando uma homogeneidade da amostra:

18  O empreend*edorismo pode ser assim uma forma de contribuir para a satisfação, bem-estar e 
autoestima, através de uma autoimagem positiva (Partouche-Sebban & Maâlaoui, 2019)
19  Empreendedorismo e Competência: um Ensaio sobre Complementaridade e Convergência dos 
Construtos,  (Feuerschütte et al, 2013).

Bragança 59,6%

Vila Real 59,4%

Castelo Branco 59,6%

Todas Bastantes Algumas Poucas Nenhumas

9% 29,8% 34,8% 6,9% 19,5%

P7: “Considera que teria capacidades e conhecimentos para iniciar 
um negócio próprio ou abrir uma empresa?”

Figura 19. Autoavaliação da capacidade de empreender 

Figura 20. Cutting capacidade de empreender segundo 
os inquiridos em Bragança, Vila Real e Castelo Branco
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8.5. SITUAÇÃO ATUAL DO JOVEM, 

ENQUANTO EMPREENDEDOR

O passo seguinte do inquérito consistiu em segmentar a amostra de 1.000 
elementos e determinar, de entre os respondentes, quantos poderiam ser 
classificados como -“Empreendedores” e assim estabelecer um edge cutting 
para determinar a incidência da categoria de “empreendedor” e isolar esta 
parte da amostra.

Para tanto foi estabelecido um critério, que admitia classificar como “Em-
preendedor” o indivíduo que tivesse criado ou aberto uma Empresa, e 
dela fosse sócio ou proprietário no presente, ou que, alternativamente (não 
sendo sócio nem dono de empresa) tivesse estado ativamente empenhado 
na preparação do lançamento de um novo negócio nos últimos 12 meses.

As duas questões colocadas (dicotómicas) para determinar esta incidência 
(frequência) eram as seguintes:

Questão 8.1 Sim Não

9,2% 90,8%

P8.1: “É sócio ou dono de uma empresa, ou abriu um negócio 
do qual é dono/proprietário?”

Questão 8.4 Sim Não

4,2% 95,8%

P8.4: No último ano esteve empenhado na preparação, 
ou na criação de uma empresa ou negócio?”

Figura 21. Situação atual do jovem enquanto empreendedor 
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Em síntese, e de acordo com o critério, do total da amostra apenas 134 in-
divíduos verificaram a hipótese positiva, ou seja, foram classificados como 
empreendedores 13,4% dos indivíduos da amostra. Se o resultado da son-
dagem for extrapolável, tal poderá significar que a Região contará even-
tualmente com 8.000 jovens (frequência x tamanho do universo) que, no 
presente, desenvolvem atividades de empreendedores!

A partir deste ponto, o inquérito desenvolveu uma ramificação específica 
de perguntas para a caracterização deste subgrupo de empreendedores 
(que não foi aplicada sobre a restante amostra de Não-empreendedores), 
com o objetivo de traçar os contornos de caracterização do subgrupo, nas 
seguintes dimensões:

 – maturidade,
 – Propriedade,
 – atividade,
 – mercados-alvo,
 – inovação,
 – procura local,
 – dinâmica de crescimento,
 – internacionalização.

São apresentados nos pontos seguintes os resultados obtidos.

Maturidade

A metodologia GEM propõe como critérios de maturidade os seguintes:

 – Se a empresa não liberta ainda meios para pagar salários dos sócios 
e distribuir rendimentos -> Empreendedor emergente;
 – Se a empresa liberta meios para pagar os salários dos sócios há mais 

de 3 meses, mas há menos de 3 anos e meio -> Novo negócio;
 – Se a empresa já liberta meios para pagar salários dos sócios e distribuir 

rendimentos há mais de 3 anos e meio -> Empreendedor estabelecido.

Os resultados obtidos no subgrupo de empreendedores determinado no 
edge cutting foi o seguinte:

Emergente Novo Negócio Estabelecido

53% 9% 38%

Figura 22. Maturidade dos negócios dos empreendedores 
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Em conclusão, a maioria (53%) dos jovens empreendedores da Região en-
contra-se ainda na fase “emergente” (o que se pode considerar normal, 
tendo em conta que a amostra inclui um vasto grupo de jovens de 18 aos 
23 anos) e um grupo também já relativamente grande (de quase 40%) de 
jovens que têm o seu negócio já estabelecido, e que provavelmente corres-
ponderá aos que estão mais próximos dos 28 anos de idade (esta hipótese 
não foi validada).

Propriedade

O ponto seguinte da investigação pretendia determinar o grau de indivi-
dualismo ou parceria societária dos novos empreendedores. Como tal, foi 
colocado ao subgrupo uma pergunta dicotómica e objetiva sobre a proprie-
dade do capital, tal como segue:

Dos 92 elementos da amostra que possuem já empresa criada, 71 respon-
deram ser o único sócio, o que eventualmente traduz um comportamento 
individualista na criação de um negócio. Esta suposição, a ser verdade, pode 
ser justificada por valores culturais e pessoais normalmente associados à 
formação de intenções empreendedoras, aliás documentado em vasta lite-
ratura: “Valores individualistas como realização pessoal, o prazer, a auto di-
reção e uma vida estimulante estão relacionados com intenção de atividade 
empreendedora, tanto em nível cultural quanto pessoal” (Liñán, Moriano, & 
Jaén, 2016). Esta atitude individualista, no momento de abrir um novo ne-
gócio, para além de permitir aos jovens uma maior produtividade, conforto 
pessoal e flexibilidade, auxilia também um maior foco naquela que é a sua 
visão para o negócio. 

…Outra possível interpretação para este resultado, poderá ser a de que 
uma grande parte dos negócios lançados pelos jovens responderam ape-
nas a uma situação de autoemprego.

Questão 9 Sim Não

77,2% 22,8%

P9: “Eu sou o único sócio da minha empresa”?

Figura 23. Propriedade do negócio
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O Estudo quis também determinar a incidência de uma certa mentoria ou da 
existência de spin off’s, eventualmente patente em novos empreendimentos. 
Nesse sentido, colocou aos empreendedores uma questão para avaliar se 
a empresa tinha tido origem numa parceria com o antigo patrão, ou em-
pregador.

Ficou patente, de forma muito clara, que o empenho dos empresários es-
tabelecidos, em ajudar a lançar e em apoiar colaboradores, no sentido da 
sua independência e estabelecimento, não é uma característica do em-
preendedorismo da Região, uma vez que apenas 1 caso em 92 identificou 
tal situação. Será, eventualmente, uma dinâmica que pode ser fomentada 
e estimulada, pelas organizações da sociedade civil, que apoiam o em-
preendedorismo de base regional. 

Atividade

Os novos empreendimentos de negócio poderão assumir um caráter ten-
dencialmente business-to-business (B2B) ou business-to-customer (B2C) 
ou, eventualmente, um misto de ambos. A literatura refere que parece pro-
vável que empresas já estabelecidas tenham uma vantagem comparativa 
sobre novos empreendedores em vendas B2B (Claycomb et al., 2005). Isto 
acontece porquanto poucas startups têm acesso aos recursos necessários 
para fornecer outros negócios (especialmente no que diz respeito a legi-
timidade e reputação). Por outro lado, as startups terão aparentemente 
vantagens na criação de relacionamentos B2C, cuja eficácia depende mais 
de um ajuste flexível às necessidades dos consumidores finais, explorando 
assim nichos lucrativos (Freeman e Engel, 2007).

Questão 10 Sim Não

1,1% 98,9%

P10: “A minha empresa tem sociedade com o meu antigo patrão?”

Figura 24. Origem da empresa em spin offs
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Para compreender as principais tendências dos novos negócios lançados por 
jovens da Região, o Estudo colocou duas questões dicotómicas (não exclu-
sivas) sobre a tipologia de clientes dos novos negócios. As perguntas eram: 

Os resultados obtidos revelaram alguma indefinição de especialização, 
porquanto quase todos os jovens entrevistados revelam desenvolver 
negócios para ambos os segmentos, com prevalência de atividades dirigidas 
ao Consumidor Final (B2C) que alcançam 85,8%, ou seja, 10 pontos per-
centuais acima dos negócios B2B.

Questão 11 Sim Não

75,4% 24,6%

P11: Essa empresa presta serviços a outras empresas?  

Questão 12 Sim Não

85,8% 14,2%

P12: Essa empresa vende diretamente aos consumidores finais?

0
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40

60

80

100
Não

Sim

Essa empresa vende diretamente 
aos consumidores finais?

Essa empresa presta serviços 
a outras empresas?

Figura 25. Vendas a empresas ou clientes finais nos negócios dos empreendedores 
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Mercados-alvo

O Estudo pretendeu também avaliar quais são os mercados-alvo que mais 
motivam os jovens empreendedores. Neste sentido, colocou uma questão 
de resposta múltipla, mas mutuamente exclusiva, em que inquiriu o foco 
principal do empreendedor, em termos de mercado-alvo (nacional, regional 
ou internacional). Embora as capacidades abertas pelas novas tecnologias 
de informação, em termos de acesso aos mercados, tornem possível, em 
termos teóricos, um melhor acesso a clientes e mercados internacionais 
(Sinkovics e Penz, 2005) verificou-se que, na prática, os jovens empreende-
dores em regiões de baixa densidade são sobretudo motivados para acorrer 
à procura local, e para desenvolver negócios focados na sua Comunidade.

Inovação e tecnologia

O Estudo procurou aferir a autoavaliação dos empreendedores, em termos 
da sua perceção do quanto são inovadores e tecnológicos.

Sendo a tecnologia um segmento de inovação, resolveu-se direcionar a ques-
tão em duas dimensões: grau de inovação e grau de aprimoramento tecnoló-
gico. Formulou-se para cada dimensão uma pergunta dicotómica composta 
(fornecida uma grelha de posição em que era solicitado o posicionamento da 
hipótese positiva, em termos locais, nacionais ou internacionais ou, na alter-
nativa, a simples negação).

A formulação da pergunta adotou deliberadamente a hipérbole adverbial 
(“profundamente inovador”) com objetivo de evitar ambiguidade e provocar 
a assunção de uma posição clarificada, por parte dos respondentes.

Local Nacional Internacional

66,4% 29,1% 4,5%

P13: “O meu negócio está focado principalmente no mercado...”

Figura 26. Mercados-alvo dos negócios dos empreendedores 
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Na autoavaliação sobre o seu grau de inovação, os jovens empreendedores 
revelam relutância em assumir a inovação como uma característica dos seus 
negócios (53% respondem que não são inovadores).

Dos 47% que assumem que o seu negócio é profundamente inovador, mais 
de metade reconhece que o é apenas a nível local.

Os resultados sugerem que a inovação associada aos novos empreendimen-
tos de jovens em regiões do interior, terá eventualmente um grau de inova-
ção modesto, no julgamento dos próprios respondentes.

Juntamente com a inovação, o aprimoramento tecnológico é crucial para o su-
cesso de novos negócios, nos dias de hoje. Neste sentido, e com o intuito de 
compreender se os jovens empreendedores tinham a perceção de desenvol-
ver atividades enquadradas por framework tecnológico assumido, o Estudo 
questionou a amostra sobre esta eventual qualidade, colocando a questão:

Questão 16 - dicotómica Sim Não

47,0% 53,0%

P 16: “Os produtos ou serviços da minha empresa 
são profundamente inovadores...”

Sim, a nível 
local

Sim, a nível 
nacional

Sim, a nível 
internacional Não

28,4% 14,9 3,7% 53,0%

(hipótese positiva desagregada)

Figura 27. Avaliação dos empreendedores quanto à inovação dos seus negócios

Questão 17 - dicotómica Sim Não

34,3% 65,7%

P17: “Os produtos ou serviços da minha empresa 
são tecnologicamente avançados...”

Sim, a nível 
local

Sim, a nível 
nacional

Sim, a nível 
internacional Não

19,4% 12,7% 2,2% 65,7%

(hipótese positiva desagregada)

Figura 28. Avaliação dos empreendedores quanto aos seus serviços em termos tecnológicos
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No cômputo de resultados desta dimensão, verificou-se que quase dois terços 
da amostra (65,7%) referem que os seus produtos ou serviços não são tecno-
logicamente avançados e que, quando o são, esta característica será válida 
essencialmente em uma comparação ao nível local. Na competição em mer-
cado internacional, o nível de aprimoramento tecnológico dos novos negócios 
gerados em regiões de baixa densidade é quase despiciendo (2,2%). Mesmo 
em termos de competição tecnológica no mercado nacional os respondentes 
assumem uma posição modesta, com um score de 12,7%.

Os findings obtidos pelas respostas a estas duas dimensões remetem para 
a eventual necessidade de encarar o gap revelado pela amostra na au-
toavaliação destas habilidades (inovação e aprimoramento tecnológico), e 
recomendam a necessidade de uma intervenção virtuosa, por parte de or-
ganizações da sociedade civil a quem interessa o empreendedorismo em 
regiões de baixa densidade, para alterar este status quo.

Procura local

Antevendo que a maioria de respostas sobre clientela-alvo seria justificada 
nos clientes da Região20, o Estudo quis determinar, junto dos jovens 
empreendedores (declarados), o quão difícil é/foi para eles conhecer 
essa procura. Este propósito estava, aliás, fundamentado, uma vez que 
uma baixa perceção da oportunidade de procura local, pode ser um 
estrangulamento para as iniciativas de empreendedorismo em territórios 
de baixa densidade.

Neste sentido, foi colocada aos jovens empreendedores da amostra uma 
questão objetiva sobre essa perceção, através da pergunta fechada cate-
górica (Likert 5 pontos):

20  A pergunta P13 acabou por confirmar esta suposição. (Nota dos autores)

Muito fácil Fácil Moderado Muito difícil Extremamente 
difícil

2% 25% 38% 34% 1%

P23: “Saber se as pessoas querem comprar os produtos ou serviços 
das empresas locais é...”

Figura 29. Perceção dos empreendedores quanto à facilidade ou dificuldade 
de conhecer o que as pessoas querem comprar às empresas locais
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No cômputo de resultados verifica-se que o posicionamento dos jovens 
empreendedores se centra maioritariamente no cluster “Moderado/Difícil” 
(que obtém 72% de frequência bruta). Com a distribuição da resposta de 
cutting, 54% dos jovens considera ser difícil saber o que as pessoas estão 
disponíveis para comprar às empresas locais.

Este finding recomendará eventualmente que os dados sobre procura lo-
cal, que possam interessar aos empreendedores da Região, devam ser es-
tudados e amplamente divulgados, junto do universo da amostra, capaci-
tando-a sobre as formas de conhecer e capturar essa procura.

8.6. PERCEÇÃO DA ADEQUABILIDADE DA 
REGIÃO (SUITABILITY) FACE AOS DESAFIOS 
DOS JOVENS EMPREENDEDORES 

Várias poderão ser as razões que levam as pessoas a fixarem-se para 
viver e trabalhar em regiões do interior, entre as quais, as mais corrente-
mente são citadas pelo senso comum: o mais baixo custo de vida, o senti-
mento de comunidade e segurança, um menor stress e ritmo de vida, e uma 
mais elevada qualidade de vida enquadrada pela gastronomia, natureza ou 
oferta de diversão.

Nesta perspetiva, várias regiões do interior tentam passar essa mensagem 
como forma de atração, e cidades mais pequenas adotam mesmo estratégias 
sociais, económicas e comunicacionais para atrair e manter empreendedores e 
pessoas em idade ativa.

No sentido de validar, de forma empírica e fundamentada, se esta 
suitability é sentida pelos jovens, o Estudo desenvolveu uma série de 
questões, propondo razões objetivas pelas quais os jovens supostamente 
preferiam o “interior”. A questão foi colocada numa ótica de “jovens 
empreendedores” pedindo *aos respondentes que se colocassem nessa 
qualidade, para efeitos de resposta. A pergunta dicotómica (de resposta 
múltipla, com um máximo de 3 opções permitidas) efetuou a gradação dos 
vários motivos que os elementos da amostra consideram ser favoráveis à 
permanência de jovens empreendedores em regiões de baixa densidade.
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P20: A Região onde vive é boa para jovens Empreendedores, porque…
(escolha no máximo 3 das hipóteses a seguir apresentadas)

…é mais tolerante e aberta à diferença
…tem pouco transito (tráfego) e bons transportes
…tem um custo de vida favorável
…tem boa restauração e gastronomia
…incentiva mais as pessoas a lançarem-se num negócio
…tem bastante oferta de concertos e diversão
…permite o contacto com colegas e empreendedores
…aqui sinto-me em casa
…tem vida noturna

Figura 30. Razões pelas quais a Região é boa para os empreendedores segundo os inquiridos

...aqui sinto-me 
em casa 

19%

...permite o contacto com 
colegas e empreendedores 

6%

...tem bastante oferta 
de concertos e diversão 

1%

...incentiva mais as pessoas 
a lançarem-se num negócio 

2%

...tem boa restauração 
e gastronomia 

24%

...tem um custo 
de vida favorável 

23%

...tem pouco trânsito (tráfego) 
e bons transportes 

18%

...é mais tolerante 
e aberta à diferença 

4%

 ...tem vida noturna 
3%
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Na distribuição ponderada dos resultados, verificou-se que a maior frequência 
de respostas (manifestação de concordância) corresponde a:

 – Restauração e gastronomia (24%);
 – Custo de vida favorável (23%);
 – Sentimento de pertença /etnocentricidade (19%);
 – Tráfego e transportes (18%).

Numa análise mais fina, Região a Região, percebemos que as quatro razões 
principais apontadas na amostra geral, prevalecem, variando apenas o peso 
relativo de cada uma delas, segundo a situação geográfica. Em Bragança au-
menta o load atribuído ao “baixo tráfego e bons transportes”, enquanto em 
Castelo Branco e em Vila Real se verifica um aumento da frequência atribuída 
ao “sentimento de pertença/etnocentricidade”. A ordem de (maior) frequência 
ponderada das 4 principais características mantêm-se inalterada.

Bragança Castelo Branco Vila Real

…é mais tolerante e aberta à diferença 3,37% 4,96% 4,21%

…tem pouco transito (tráfego) e bons 
transportes 21,05% 16,64% 18,32%

…tem um custo de vida favorável 20,42% 24,09% 22,65%

…tem boa restauração e gastronomia 24,00% 24,23% 22,77%

…incentiva mais as pessoas a 
lançarem-se num negócio 1,26% 1,46% 1,61%

…tem bastante oferta de concertos 
e diversão 1,89% 1,17% 1,49%

…permite o contacto com colegas 
e empreendedores 6,53% 5,40% 6,68%

…aqui sinto-me em casa 18,32% 13,25% 19,18%

…tem vida noturna 3,16% 3,80% 3,09%

Figura 31. Razões pelas quais a Região é boa para os empreendedores segundo 
os inquiridos em Bragança, Vila Real e Castelo Branco
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Quando se compararam as subamostras “empreendedores” vs “não em-
preendedores” (declarados), percebemos que os principais motivos também 
se mantêm na mesma ordem de importância, sendo interessante registar 
que, a importância dada ao” tráfego e transportes” tem uma perceção bas-
tante semelhantes entre “empreendedores” e “não empreendedores”. A “boa 
gastronomia” e o “sentimento de pertença” são mais valorizados pelos “não 
empreendedores”. E, por fim, o fator “custo de vida favorável” foi mais valo-
rizado pelos declarados “empreendedores”, ao considerarem a Região como 
um bom local para os seus negócios.

Estes findings apontam claramente para a opção de permanecer no interior 
com base em razões de escolha de grande pragmatismo (custo de vida, 
ritmo de vida, etnocentricidade) e recomendam eventualmente que as re-
giões de baixa densidade deverão essencialmente focar a sua Comunicação 
junto dos jovens nas 4 principais razões apontadas ( já que nas demais, difi-
cilmente poderão competir com polos urbanos do litoral do País). 

Empreendedor Não Empreendedor

5

10

15

20

25

30
…tem vida noturna

…aqui sinto-me em casa

…permite o contacto com 
colegas e empreendedores

…tem bastante oferta 
de concertos e diversão

…incentiva mais as pessoas 
a lançarem-se num negócio

…tem boa restauração 
e gastronomia

…tem um custo 
de vida favorável

…tem pouco transito (tráfego) 
e bons transportes

…é mais tolerante 
e aberta à diferença

Figura 32. Razões pelas quais a Região é boa para os empreendedores 
(declarados) e não empreendedores segundo os inquiridos
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8.7. ORGULHO PELA REGIÃO 
(EXPLORANDO A ENTOCENTRICIDADE)

Na sequência da questão colocada anteriormente na aferição da suitability, em 
que era proposta uma opção de avaliação posicional (ranking) da etnocen-
tricidade, o Estudo decidiu explorar um pouco mais esta vertente, e medir o 
grau de orgulho pela sua Região. A questão colocada, categórica (likert 5 pon-
tos), continha uma formulação não-declarada sobre a “exteriorização des-
se orgulho”, hipotisando que era manifestado de forma explícita a terceiros 
(convite aos amigos para visitar). A questão proposta era a seguinte: 

Das respostas obtidas conclui-se que mais de 97% da amostra declara 
o seu orgulho na Região onde vive, e que o gosta de exteriorizar, não 
tendo qualquer timidez ou reserva quanto a isso. Este facto (finding) con-
cluiu que os jovens empreendedores possuem um elevado sentimento 
de pertença à sua Região, que chega ao ponto de o exteriorizarem. O que 
eventualmente recomenda a adoção de medidas, por parte da Comuni-
dade, para apoiar e fomentar este sentimento de pertença, associando-o 
diretamente ao Empreendedorismo.

8.8. O RECONHECIMENTO DADO PELOS 
MÍDIA REGIONAL

A teoria da mídia de massa (mass media) mostra que as suas comunica-
ções afetam a cultura, o comportamento social e o conhecimento ao redor 
do empreendedorismo. Também a metodologia proposta pelos sucessivos 
estudos do World Entrepreneurship Monitor (WEM) salienta que um dos 
fatores que confere um impulso positivo ao empreendedorismo é existência 
de divulgação e notoriedade dada pelos mídia aos empreendedores.

Concordo 
totalmente Concordo Neutro Não concordo Discordo 

totalmente

16% 78% 3% 3% 0%

P21: Tenho orgulho da Região onde vivo e gosto de convidar 
amigos a visitá-la:

Figura 33. Exteriorização do orgulho na Região dos inquiridos
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Neste sentido, o Estudo pretendeu determinar a perceção que os empreen-
dedores das regiões de baixa densidade possuem, relativamente ao trata-
mento e destaque informativo que é dado pelos meios de comunicação da 
sua Região aos atos e atores do empreendedorismo. Para tanto foi colocada 
uma pergunta dicotómica (likert 5 pontos) para aferir esta perceção junto 
da amostra: 

O posicionamento dos resultados tende a aproximar-se da posição negativa 
(cluster “raramente + ocasionalmente”), que regista 62% de frequência bru-
ta. Com a resposta de cutting distribuída, a posição desloca-se para um 
centroide neutro (50,5% referem que os mídia regionais não dão destaque 
suficiente aos empreendedores e 49,5% referem a positiva).

Os findings relativos a esta questão podem assumir que a perceção dos 
jovens empreendedores, relativamente à importância que lhes é conferida 
pelos mídia, se posiciona no patamar negativo. 

Tendo em conta aquilo que foi estudado e que é recomendado por diver-
sos fóruns de empreendedorismo, as 2 regiões do Estudo (Douro/ Trás-os-
-Montes e Beira baixa) devem desenvolver uma atuação proactiva junto 
dos mídia regionais, no sentido de fomentar os graus de cobertura e no-
toriedade que estes dão aos empreendedores em geral, e aos empreen-
dedores jovens em particular, no sentido que estes percecionem que são 
noticiados e destacados pelos mídia da sua Região.

Nunca Raramente Ocasionalmente Frequente Muito frequente

1% 37% 25% 34% 3%

P22: Os media (meios de comunicação) da Região onde vivo 
dão grande destaque e importância aos empreendedores:

Figura 34. Perceção dos inquiridos quanto ao destaque e importância atribuída 
aos empreendedores pelos meios de comunicação social
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8.9. O RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE 
AOS EMPREENDEDORES
O papel do empreendedor desenvolveu-se, desde o tradicional papel de 
coordenador de recursos do início da era industrial, para um papel impor-
tante de ator social, com conotações de valor moral e de desenvolvimento 
humano, em que o status social transcende, muitas vezes, o económico 
(Anderson e Smith, 2007). Este posicionamento do empreendedor na so-
ciedade cria um apego psicológico e identificação na mente do indivíduo, 
como possuidor de um papel desejável na sociedade, e desejado por esta.

A investigação desenvolvida no âmbito da Metodologia do World Entre-
preneurship Monitor (WEM) determinou uma correlação positiva, entre o 
facto de as comunidades reconhecerem os seus empreendedores pelo pa-
pel positivo que desempenham na Sociedade e o aumento de incidência do 
grau de Empreendedorismo. 

Foi nesse sentido que o Estudo confrontou a amostra geral (1.000 indivíduos) 
sobre a perceção do reconhecimento social do empreendedor na sua Região 
(pergunta categórica, likert de 5 pontos):

A tendência manifestada pela amostra posiciona-se maioritariamente no 
quadrante positivo (38% de frequência bruta no cluster “Concordo + con-
cordo totalmente”), contra 32% de frequência bruta no quadrante negati-
vo (“discordo +discordo totalmente”).

Após a distribuição de indecisos (cutting) a tendência de perceção positiva 
recolhe 53% de manifestação, contra 47% de perceção negativa.

Discordo 
totalmente Discordo Não concordo 

nem discordo Concordo Concordo 
totalmente

2% 30% 30% 36% 2%

P24: Ser empresário na Região onde vivo dá estatuto 
e importância social? 

Figura 35. Reconhecimento da comunidade aos empreendedores segundo os inquiridos
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Numa leitura crítica dos resultados pode inferir-se que, sem ser propria-
mente negativa, a auto perceção da relevância social dada aos empreende-
dores, nas regiões do interior, assume contornos positivos, embora débeis. 
Este finding recomenda eventualmente que as Regiões devem apostar 
mais na promoção do reconhecimento e da importância social do Empresá-
rio, contrariando algum do status quo existente, que tende a desvalorizar 
esse papel, nomeadamente na criação de Emprego.21

Para complementar a análise, o Estudo comparou as respostas obtidas na 
subamostra de empreendedores (n:147) com as da subamostra de Não-em-
preendedor (n: 853), para determinar se esta perceção evolui com a condição 
de empreendedorismo. Os resultados estratificados são os seguintes:

Esta segmentação é importante, porquanto revela que os indivíduos, de-
pois de terem passado a assumir o papel e a condição de empreendedo-
res, evoluem na sua apreciação, aumentando em quase 10 pontos per-
centuais os que percecionam que a Região não reconhece socialmente 
os empreendedores!

Esta conclusão deve ser objeto de grande atenção e de reflexão!...

21  Cita-se a título de exemplo, o facto de, nos distritos de Vila Real, de Bragança e de Castelo 
Branco os maiores empregadores serem entidades do setor social (CAE 87301, Atividades de 
apoio social para pessoas idosas, com alojamento) que, maioritariamente, não estão ligadas a ativi-
dades empreendedoras de caráter privado. Fonte: GEE- Gabinete de Estratégia e Estudo, Ministério 
da Economia e Mar, https://www.gee.gov.pt/ 

Não Sim

Concordo totalmente 3,37% 4,96%

Concordo 21,05% 16,64%

Neutro 20,42% 24,09%

Discordo 24,00% 24,23%

Discordo totalmente 1,26% 1,46%

Ser empresário na Região 
onde vivo dá estatuto e 
importância social:

EMPREENDEDOR

Figura 36. Reconhecimento da comunidade aos empreendedores segundo 
os empreendedores (declarados)

https://www.gee.gov.pt/ 
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8.10. OS EMPRESÁRIOS COMO EXEMPLO 

DOS JOVENS

Os “role model” podem desempenhar um papel crucial no desenvolvimento 
de intenções empreendedoras. A exposição prévia a modelos de comporta-
mento para as decisões de iniciar ou expandir carreiras empreendedoras é 
um assunto de extrema importância. Bosma, Hessels, Schutjens, van Praag 
e Verheul (2012) descobriram que mais de 50% dos empreendedores ati-
vos possuíam um “role model” antes ou depois de iniciar uma empresa, 
sendo que, um terço desses empreendedores não teria fundado sua em-
presa sem esse modelo. Também os findings do WEM encontraram, em 
todos os países onde o Estudo foi desenvolvido, uma correlação positiva 
entre o grau de empreendedorismo e a perceção positiva do papel de 
exemplo dos Empreendedores.

Assim, perguntamos aos elementos da amostra se possuíam algum mode-
lo de comportamento empreendedor na Região:

Com um cutting point bastante elevado, a posição mais frequente da amos-
tra, com 35,7% das respostas, é a de concordar com a afirmação de gosta-
rem de ser como alguns empresários da Região (52,8% após distribuição 
de indecisos). 

Verificou-se, na análise desagregada (“empreendedor” vs. “Não-empreen-
dedor”) que os que já são empreendedores são menos neutros, e a frequên-
cia de concordância com um role model é maior (55,4% após redistribuição 
da resposta de cutting), quatro pontos acima dos Não-empreendedores (o 
que confirma os findings de Bosma et al. (2012)). 

Discordo 
totalmente Discordo Não concordo 

nem discordo Concordo Concordo 
totalmente

0,8% 28,4% 34,5% 35,7% 0,6%

P25: Gostava muito de ser como alguns empresários que conheço 
aqui na minha Região:

Figura 37. Apreciação de ter empresários da Região como exemplo
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Ainda assim, estas conclusões recomendam que as forças vivas e as insti-
tuições da Região que promovem o empreendedorismo adotem ou promo-
vam iniciativas no sentido de aumentar a notoriedade dos role model dos 
empresários regionais, junto dos jovens.

Não Sim

Concordo totalmente 1% 1%

Concordo 35% 37%

Neutro 36% 28%

Discordo 28% 33%

Discordo totalmente 1% 1%

Gostava muito de ser como 
alguns empresários que 
conheço aqui na minha Região:

EMPREENDEDOR

Figura 38. Apreciação de ter empresários da Região como exemplo pelos 
empreendedores (declarados)
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8.11. O FATOR ENABLING ENVIRONMENT

A partilha de espaços de trabalho (coworking) é, hoje em dia, cada vez 
mais uma opção para os jovens empreendedores. Os jovens que partilham 
estes espaços fazem-no com o intuito, não só de disporem de um espaço 
financeiramente acessível e ao seu alcance, mas também de um ambiente 
em que se sintam confortáveis, pelo ambiente facilitador. “Os espaços de 
coworking em que o ambiente tecnológico se constitui como enabling envi-
ronment é ou não percecionado positivamente pelos jovens?”

Esta era a hipótese subjacente à pergunta seguinte, que tentou medir até 
que ponto isso é sentido como necessidade, pelos jovens da Região.

Conforme seria mais ou menos espectável (e assumindo que a questão ti-
nha ela própria alguma componente de indução de resposta), mais de me-
tade da amostra (55% de opinião em resposta bruta) concorda que, para 
ter um negócio baseado nas novas tecnologias é necessário que exista um 
ambiente tecnológico para estar em contacto com os seus pares. Embora 
se saiba que a Internet removeu muitas barreiras e desmaterializou locais e 
processos, a perceção dos jovens das regiões do interior estudadas, aponta 
no sentido da sua perceção da necessidade de espaços físico-tecnológicos, 
como podem ser as infraestruturas de incubadoras/aceleradoras. Ficou por 
colocar uma pergunta complementar sobre se os jovens consideram que 
as estruturas existentes na Região são suficientes, o que pode ser matéria 
para estudos futuros.

Discordo 
totalmente Discordo Não concordo 

nem discordo Concordo Concordo 
totalmente

1% 19% 24% 55% 2%

P26: “Considero que para se ter um negócio baseado nas 
novas tecnologias é preciso estar num ambiente tecnológico 

com outros empreendedores”

Figura 39. Perceção da importância de ter um ambiente tecnológico com outros 
empreendedores para ter um negócio baseado nas novas tecnologias
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8.12. A MOTIVAÇÃO DOS JOVENS DO INTERIOR

Um dos pontos que o Estudo considerou mais relevante era traçar um 
perfil da motivação dos jovens em regiões de baixa densidade, e perce-
ber as várias componentes dessa dimensão. Tal como apresentado nos 
capítulos introdutórios22, era importante confrontar a Amostra com uma 
série de perguntas que permitissem despistar alguns dos pontos caracte-
rísticos dos jovens desta Região, assim como tentar determinar algumas 
características (eventualmente) únicas, que constituam o fator de diferen-
ciação destes jovens. 

Assim, o Estudo adotou um conjunto de 6 hipóteses (perguntas) com vista 
a obter respostas a este objetivo central, de traçar o perfil motivacional da 
amostra e, por extrapolação, do universo de 60.000 jovens que lhe está 
subjacente.

Uma bateria de 6 perguntas era encimada por uma questão introdutória 
(“Vamos apresentar-lhe mais algumas breves questões relativas à sua vi-
são pessoal. Colocando-se na posição de empresário ou empreendedor, 
por favor responda às perguntas e expresse a sua opinião”), em que era 
solicitado explicitamente ao respondente que se colocasse na condição de 
potencial empreendedor, e formulava 6 questões categóricas (pedido de 
concordância ou discordância) balizadas por uma escala likert de 5 pontos.

Na análise de respostas, foi feita a segmentação “empreendedor/Não-
-empreendedor”.

A pergunta de abertura (“construção do cenário para as hipóteses) era 
a seguinte:

22  Vidé ponto 3.d.

P27: “Se é empresário ou se imaginasse abrir um negócio 
seu, quais dos motivos abaixo apresentados seriam os mais 

importantes para abrir a sua empresa? *
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Motivação transcendente

Para analisar a incidência de motivação transcendente pura, foi colocada 
a hipótese:

Não se identificam grandes diferenças associadas à motivação transcen-
dente pura (“contribuir para um mundo melhor”) ligadas à condição perante 
o empreendedorismo (empreendedores vs. não empreendedores). Consi-
derando a frequência absoluta, em ambos os casos, a hipótese positiva ob-
tém cerca de 50% de frequência de resposta.

Como conclusão, pode referir-se que foi identificada uma média/alta inci-
dência de bondade associada à intenção de empreender, por parte destes 
jovens, residentes em Bragança, Vila Real e Castelo Branco; na distribuição 
de indecisos, a concordância com a hipótese positiva (“muita” + “alguma 
importância”) sobre para 60,5% (“não-empreendedores”) e para 62,5% 
(“empreendedores”).

H27.1 … “Contribuir para um mundo melhor”

Muita Alguma 
importância

Nem muita 
nem pouca Pouca Nenhuma

Não empreendedor 28% 21% 19% 16% 16%

Empreendedor 28% 22% 20% 13% 17%

Frequência absoluta

Frequência

Figura 40. Motivação para ser empresário – “Contribuir para um mundo melhor”
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Motivação Extrínseco/transcendente

Para analisar a incidência de motivação extrínseco/transcendente, foi colocada 
a seguinte hipótese:

(“Se é empresário ou se imaginasse abrir um negócio seu, quais dos 
motivos abaixo apresentados seriam os mais importantes para abrir a sua 
empresa?”)

A hipótese “criar emprego e melhorar condições de vida” encontra menos 
eco nos empreendedores (frequência absoluta de 47%) que nos Não-em-
preendedores (frequência absoluta de 50%) de escolha para a hipótese 
positiva. Esta atitude também é confirmada pelas respostas do subgru-
po relativas à hipótese negativa (37% dos empreendedores dão “pouca/
nenhuma” importância à hipótese formulada, contra 33% dos Não-em-
preendedores, em frequência absoluta). A hipótese não referia se “me-
lhorar as condições de vida” dizia respeito a si próprio, ou à Comunidade.

H27.2  …“Contribuir para a criação de emprego e a melhoria 
das condições de vida”

Muita Alguma 
importância

Nem muita 
nem pouca Pouca Nenhuma

Não empreendedor 31% 19% 17% 16% 17%

Empreendedor 28% 19% 16% 14% 23%

Frequência absoluta

Frequência

Figura 41. Motivação para ser empresário – “criar emprego e melhorar as condições de vida”
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Motivação Extrínseca

Para analisar a incidência de motivação extrínseca pura (hipótese: as 
motivações dos indivíduos, para se tornarem empreendedores, passam 
apenas por obter ganhos económicos) foi colocada a seguinte hipótese:

(“Se é empresário ou se imaginasse abrir um negócio seu, quais dos motivos 
abaixo apresentados seriam os mais importantes para abrir a sua empresa?”)

Os resultados revelaram uma maior adesão aos fatores extrínsecos da mo-
tivação nos empreendedores (50% frequência absoluta na adesão à hipó-
tese positiva, ou 56,8% após a distribuição de indecisos) como, de resto, era 
expectável. 

Nos Não-empreendedores a opção pela hipótese positiva revelou 44% de 
frequência absoluta (muita + alguma importância), seja 6 pontos abaixo 
dos Empreendedores (ou 43,2% de escolha, após distribuição de indeci-
sos/edge cutting).

Frequência absoluta

Muita Alguma 
importância

Nem muita 
nem pouca Pouca Nenhuma

Não empreendedor 22% 22% 19% 20% 17%

Empreendedor 31% 19% 12% 19% 19%

 H27.3  …“Criar riqueza e bem-estar”

Figura 42. Motivação para ser empresário – “Criar riqueza e bem-estar”



8. RESULTADOS

89

Motivação Intrínseca: autorrealização

Para muitos jovens empreendedores, o empreendedorismo é um processo 
de autorrealização e de busca da felicidade, e não apenas um modo de lu-
crar ou fazer crescer rapidamente um negócio, conforme explicitado na par-
te introdutória deste Estudo. Não há desafios na vida tão difíceis, mas tão 
gratificantes, como o de ser bem-sucedido e alcançar, através do desafio de 
empreender, a plena realização pessoal.

Neste sentido, para analisar a incidência de motivação intrínseca/autor-
realização (hipótese: as motivações dos indivíduos, para se tornarem em-
preendedores, passam por se sentirem plenamente realizados) foi colo-
cada a seguinte hipótese:

(“Se é empresário ou se imaginasse abrir um negócio seu, quais dos motivos 
abaixo apresentados seriam os mais importantes para abrir a sua empresa?”)

Esta pergunta revelou os maiores índices de resposta positiva absoluta, 
face à hipótese, no conjunto de todas as 6 hipóteses do constructo, o que 
é revelador da importância da realização pessoal na tomada de decisão do 
jovem empreender.

Os resultados revelaram uma taxa de aprovação de 53% (ou de 64,6% 
depois da distribuição de indecisos) junto da subamostra de empreendedores 
e uma taxa de aprovação de 46% (ou de 56,8% após edge cutting) junto do 
outro subgrupo. 

H27.4   …“Sentir-me plenamente realizado”

Muita Alguma 
importância

Nem muita 
nem pouca Pouca Nenhuma

Não empreendedor 29% 17% 19% 17% 18%

Empreendedor 29% 24% 18% 15% 14%

Frequência absoluta

Figura 43. Motivação para ser empresário – “Sentir-me realizado”
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Motivação Intrínseca: tradição familiar

Filhos de pais empreendedores possuem uma probabilidade 60% maior 
de se tornarem empreendedores (Lindquis et al. 2015). Dado que a tradição 
empresarial na família pode influenciar a criação de um negócio, o Estudo 
pretendeu determinar a importância deste fator motivacional na eventual in-
tenção de iniciar um empreendimento. Assim, foi colocada à amostra a se-
guinte questão (hipótese: as motivações dos indivíduos, para se tornarem 
empreendedores, passam por seguirem uma tradição da família): 

(“Se é empresário ou se imaginasse abrir um negócio seu, quais dos motivos 
abaixo apresentados seriam os mais importantes para abrir a sua empresa?”)

Claramente, os resultados obtidos nesta questão apontam para uma 
posição indiferente, relativamente à hipótese, com uma distribuição normal 
das respostas. Com a resposta de cutting distribuída, cerca de metade da 
amostra (50,6%) considera a tradição familiar uma motivação importante e 
a outra metade (49,4%) desconsidera-a.

Também, não se detetaram diferenças relevantes na motivação associada à 
tradição familiar entre empreendedores e não empreendedores. 

Poderá eventualmente interpretar-se que a motivação associada a esta 
hipótese se queda claramente abaixo do score das demais hipóteses do 
constructo.

H27.5    ….“Seguir a tradição da Família”

Muita Alguma 
importância

Nem muita 
nem pouca Pouca Nenhuma

Não empreendedor 20% 22% 19% 19% 20%

Empreendedor 16% 24% 21% 19% 20%

Importância

Figura 44. Motivação para ser empresário – “Seguir a tradição da família”
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Motivação Extrínseca: autoemprego

Num contexto económico regional, os modelos microeconómicos sobre a 
escolha ocupacional, sugerem que as pessoas se tornam empreendedoras 
quando esperam ganhar mais no seu empreendimento do que em um em-
prego remunerado, por conta de outrem (Lazear 2005), para além de, com 
isso, poderem superar a falta de oportunidades de emprego, ou de oferta 
de trabalho adequado às suas capacidades ou motivações. Desta forma, 
questionamos a amostra sobre se as suas motivações para se tornarem 
empreendedores passam por criarem o seu próprio emprego, em face da 
penúria de oferta, através da seguinte questão:

A análise de resultados sugere que esta é uma componente de motivação 
fundamental, alcançando a hipótese positiva um elevado nível de concor-
dância (frequência absoluta 51%), sobretudo no subgrupo dos empreen-
dedores. Com a resposta de cutting distribuída, 63,8% dos jovens em-
preendedores das regiões assumem que o autoemprego teve importância 
na sua decisão e 39% diz que esse motivo teve “pouca” ou “nenhuma” 
importância.

Também no subgrupo dos Não-empreendedores se confirma igualmente 
esta tendência, com uma frequência absoluta de 48% para a hipótese posi-
tiva (e 58,5% com a distribuição de indecisos).

H27.6   …“Criar o meu próprio emprego 
(porque há falta de empregos)”

Muita Alguma 
importância

Nem muita 
nem pouca Pouca Nenhuma

Não empreendedor 23% 25% 18% 17% 17%

Empreendedor 28% 23% 20% 13% 16%

Frequência absoluta

Importância

Figura 45. Motivação para ser empresário – “Criar o próprio emprego”
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Perfil motivacional dos Empreendedores

Na análise conjunta dos resultados obtidos para as 6 hipóteses colocadas 
(constructo motivacional), o Estudo interessou-se inicialmente pelo perfil 
do subgrupo dos jovens empreendedores da amostra.

Os findings apontam no sentido de que o maior fator de motivação (em 
opinião manifestada) deste grupo, é a autorrealização, seguida da criação 
do próprio emprego e do nobre desígnio de contribuir para um mundo 
melhor. Já as motivações de ordem extrínseca se quedaram em posições 
inferiores, e a tradição familiar é claramente o fator de menor importância, 
no constructo da decisão de empreender.

No tocante ao outro subgrupo estudado ( jovens Não-empreendedores), os 
resultados diferem ligeiramente. A “tradição da família” e a “criação de ri-
queza e bem-estar” apresentam índices de motivação baixos. A motivação 
transcendente lidera os fatores motivacionais.

Motivação (“Empreendedores“)

Figura 46. Motivação dos empreendedores (declarados)

Contribuir para um mundo melhor 62,5%

Contribuir para a criação de emprego 
e a melhoria das condições de vida 56,0%

Criar riqueza e bem-estar 56,8%

Sentir-me plenamente realizado 64,6%

Seguir a tradição da Família 50,6%

Criar o meu próprio emprego 
(porque há falta de empregos) 63,8%

(n= 134; frequências após 
distribuição de indecisos)

Motivação (“Não empreendedores“)

Figura 47. Motivação dos não empreendedores 

Contribuir para um mundo melhor 60,5

Contribuir para a criação de emprego 
e a melhoria das condições de vida 60,2

Criar riqueza e bem-estar 54,3

Sentir-me plenamente realizado 56,8

Seguir a tradição da Família 51,9

Criar o meu próprio emprego 
(porque há falta de empregos) 58,5 (n= 866; frequências após 

distribuição de indecisos)
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8.13. AUTOIMAGEM DO EMPREENDEDOR 
JOVEM

O grupo de perguntas subsequente, pretendia determinar as componentes 
mais fortes de autoimagem do grupo dos jovens residentes em regiões de 
baixa densidade, enquanto potenciais empreendedores.

Para tanto, foi solicitado à amostra que se colocasse explicitamente no pa-
pel de empresário ou futuro empresário, e que, nessa hipótese, revelasse as 
suas principais características pessoais que o tornavam apto ao êxito do 
empreendimento.

A pergunta era fechada, com 7 hipóteses propostas pelo investigador, e 
de opção condicionada (escolha das 2 mais importantes).

Deliberadamente, o grupo de opções limitava as escolhas aos seguintes cam-
pos (características supostamente importantes para o empreendedorismo):

 – Competências técnicas,
 – Capacidade de gestão,
 – Intuição para o negócio,
 – Rede de conhecimentos,
 – Capacidade de comunicação,
 – Competência em gestão de equipas,
 – Aptidão na gestão de riscos.

Os resultados obtidos foram os seguintes (frequência absoluta):

28.1 Sou muito bom tecnicamente 12,5%

28.2 Sou um bom gestor 14,3%

28.3 Tenho faro para o negócio 5,2%

28.4 Tenho uma boa rede de conhecimentos 1,7%

28.5 Sou muito bom comunicador 7,4%

28.6 Sei conduzir os outros e guiar equipas 16,2%

28.7 Gosto de gerir em situações de risco 11,0%

NS/NR 32,0%

Se é empresário ou imaginasse um dia abrir um negócio (ou 
criar uma empresa), quais das qualidades pessoais a seguir 
apresentadas acha que tem e que são importantes para tal? 
(escolhas apenas duas)

28

Figura 48. Autoimagem dos jovens inquiridos quanto a competências de empreendedorismos
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Como é patente do quadro anterior, a amostra, no seu todo, sente-se capa-
citada primordialmente nas habilidades de Gestão (28.2/28.6/28.7) e com-
petências Técnicas próprias (28.1), em detrimento de capacidades comuni-
cacionais (28.5), relacionais (28.4) ou de inteligência emocional (28.3).

Porém, foi na análise desagregada (subgrupos “empreendedor” vs. “Não-
-empreendedor”) que os resultados foram surpreendentes e revelam uma 
enorme diferença comportamental (autoimagem) entre os dois subgrupos.

O subgrupo de “Empreendedores” rapidamente destacou nos seus skills o 
“faro para o negócio” (inteligência emocional) com 33,50% de referências, 
como sendo o fator-chave para o êxito. Estas foram secundadas pelas ca-
pacidades de ser um “Bom gestor” (15,2%) e deter “competência técnica” 
(16,8%).

Já o subgrupo de “Não-empreendedores” relevou os aspetos de “comuni-
cação” (24,5%) e ser “bom gestor” (20,8%) como as qualidades que justifi-
cam a sua capacidade de vir a ser um bom empresário.

5

10

15

20

25

30

35

Gosto de gerir em 
situações de risco

Sei conduzir os outros 
e guiar equipas

Sou muito bom 
comunicador

Tenho uma boa rede 
de conhecimentos

Tenho faro 
para o negócio

Sou um bom gestor

Sou muito bom 
tecnicamente

Empreendedor Não Empreendedor

Figura 49. Autoimagem dos jovens inquiridos quanto a competências 
de empreendedorismos – “Empreendedores” vs. “Não empreendedores
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Os findings confirmam a teoria de que os grandes empresários, diante de 
ambientes altamente voláteis, volumes avassaladores de informações e a 
necessidade de tomar uma decisão rápida sobre um problema complexo, 
usam a intuição em vez da deliberação racional (Hayashi, 2001), mobilizan-
do a chamada inteligência emocional. O verdadeiro espírito do empreende-
dorismo é, assim, a intuição. Trata-se de criar e aproveitar oportunidades, 
tornando o impossível, possível. É aqui que a singularidade do empreende-
dor se manifesta, e que, felizmente, é identificada nos jovens empreende-
dores das regiões objeto do Estudo.

8.14. DESEJOS LATENTES NO EMPREENDEDOR 
JOVEM

O grupo de perguntas subsequente com que a amostra foi confrontada, 
pretendia determinar as componentes mais fortes de desejo latente (au-
toconceito) presente nos jovens residentes em regiões de baixa densi-
dade, relativamente às suas próprias convicções e posicionamento em 4 
pontos-chave:

 – autoimagem como geração tecnológica (identificação);
 – a importância da tribo (grupo);
 – autoimagem de inovação (modernidade);
 – a importância da carreira (integração);

Para tal, foram utilizadas perguntas categóricas (likert 5 pontos), de 
resposta fechada em face da hipótese colocada, após um texto introdutório 
que é abaixo reproduzido:

(“Finalmente vamos pedir-lhe para expressão algumas opiniões relativas 
às suas próprias características pessoais. Por favor diga o seu grau de con-
cordância relativo às seguintes afirmações:”)

P29: Quero trabalhar numa área ligada à inovação e às novas tecnologias

Frequência absoluta

Concordo 
totalmente Concordo Neutro Não concordo Discordo 

totalmente

5% 48% 14% 32% 1%

Cutting 61,58% 38,42%

Figura 50. Desejo dos jovens inquiridos de trabalhar numa área ligada à inovação e às novas tecnologias
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A opinião manifestada na pergunta 29 revela uma forte identificação (61,6%) 
destes jovens como geração tecnológica.

A opinião manifestada (concordância com a hipótese de quase 100%, após 
a distribuição de indecisos) vem realçar a pertinência desta pergunta. O 
que na gíria se classifica por “perguntar ao cego se quer ver… porém, ainda 
assim, os autores do Estudo decidiram mantê-la. O resultado apenas poderá 
ter algum interesse nos seus extremos, i.e., ao verificar-se que os indefetí-
veis do “grupo/tribo” serão cerca de 6% (resposta “concordo totalmente” 
após distribuição de indecisos) e que os “isolacionistas” serão menos de 
1,5% (idem).

Esta pergunta utilizou uma técnica de inquérito “reflexiva” (“o que eu acho 
que os outros acham de mim”), mas que no fundo, acaba por conduzir a 
uma opinião manifestada que corresponde à autoimagem (a forma como 
eu me vejo).

Os resultados demonstram que os jovens das regiões do interior se acham 
a si próprios como possuidores de ideias “muito inovadoras” (70% após 
distribuição de indecisos), sendo que, os que revelam menor autoconfiança 
neste ponto, são cerca de 30%.

P 31: As outras pessoas acham que eu tenho ideias muito inovadoras

Concordo 
totalmente Concordo Neutro Não concordo Discordo 

totalmente

1% 47% 31% 21% 0%

Frequência absoluta

Cutting 69,94% 30,06%

Figura 51. Desejo dos jovens de proximidade com os amigos/ colegas

P 30: Gosto de me manter próximo dos meus amigos / colegas 
e de fazermos coisas e atividades juntos 

Concordo 
totalmente Concordo Neutro Não concordo Discordo 

totalmente

5% 87% 7% 1% 0%

Frequência absoluta

Cutting 98,61% 1,39%
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P 32: Habitualmente tomo as minhas decisões sempre a pensar 
na minha carreira profissional e no que quero vir a ser na vida

Concordo 
totalmente Concordo Neutro Não concordo Discordo 

totalmente

5% 72% 11% 11% 1%

Frequência absoluta

Cutting 86,34% 13,66%

Figura 52. Carreira profissional como foco das decisões dos jovens inquiridos 

As respostas a esta questão demonstram já a existência de uma consciência, 
por parte dos jovens, para a importância da carreira (e que eventualmen-
te condiciona já algumas decisões), assumida por uma parte significativa 
da amostra. Ainda assim, a interpretação dos dados, pela observação dos 
pontos extremos, levam-nos a inferir que apenas uma pequena parte (5% 
a 6%) a coloca já no centro das suas decisões profissionais. A escolha da 
adjetivação da pergunta (“sempre”) pretendia isolar e reforçar as opiniões 
dos pontos extremos. Em síntese: a carreira profissional é uma preocupação 
presente em todos os jovens das regiões de baixa densidade, mas apenas 
uma pequena parte (5 a 6%) a coloca efetivamente no quadro das tomadas 
de decisão em termos profissionais.
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9. CONCLUSÕES 
E RECOMENDAÇÕES
Principais conclusões

As principais conclusões do Estudo revelam que um conjunto de cerca de 
13,4% dos jovens residentes nos distritos de Bragança, Vila Real e Cas-
telo Branco, regiões de baixa densidade, podem ser identificados como 
Empreendedores (existirão no total do universo regional circa 8.000 jo-
vens nesta condição, aceitando como válida a extrapolação), sendo que, 
a maioria (53%) das suas empresas se encontra ainda em fase “emer-
gente”. Porém, quase 40% destes jovens empreendedores têm já negó-
cios que se podem considerar “estabelecidos”. 

Dos jovens empreendedores da Região, 77% são os únicos sócios da sua 
empresa, e 2 em cada 3 negócios estão focados no mercado local… embora 
72% declare que é muito difícil perceber a procura. 

A maioria dos negócios lançados pelos jovens destes 3 distritos são, na 
sua própria avaliação, modestamente inovadores e tecnológicos (o que 
sugere que estarão alocados a setores bastante tradicionais, de pequenos 
negócios). Ainda assim, circa 70% dos jovens da Região, considera ser uma 
caracteriística sua ter ideias muito inovadoras!

O Estudo também concluiu que a opção dos jovens empreendedores de 
permanecer nas regiões do interior tem na base razões de escolha de 
grande pragmatismo: um custo de vida favorável, um ritmo de vida mais 
calmo, gostam de comer bem, sentem que pertencem à Região (etno-
centricidade), da qual aliás têm muito orgulho! 

Mas, estes jovens empreendedores consideram que os mídia, e a 
própria Comunidade, não dão o devido realce e reconhecimento aos 
empreendedores. O chamado efeito rule model (seguir o exemplo de 
outros empreendedores ou empresários de referência da sua Região) é 
assumido como desejo, por 55% dos atuais jovens empreendedores.
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Apesar da taxa de empreendedorismo determinada no universo dos jovens 
residentes nos 3 Distritos (Bragança, Vila Real e Castelo Branco) se situar 
em cerca de 14%, o Estudo concluiu que 59,5% destes jovens considera 
possuir qualidades pessoais para ser empresário.

Essas qualidades serão, de acordo com a sua auto descrição, ter “faro para 
o negócio” possuir capacidades de “bom gestor” (15,2%) e deter “com-
petência técnica” (16,8%), (no subgrupo dos “empreendedores”) ou, deter 
skills de “comunicação” (24,5%) e ser “bom gestor” (20,8%), no subgrupo 
de “Não-empreendedores”.

Porém, 56,5% dos jovens acha que as oportunidades que existem para se 
começar um negócio no geral, são muito poucas e, ao nível da Região, a 
opinião negativa sobre a existência de “boas oportunidades” aumenta para 
quase 70% (68,9%) sugerindo assim um estigma da Região com um efeito 
negativo na leitura sobre as oportunidades existentes (que, portanto, justifi-
cará a migração para outras Regiões…). 

Ainda assim, os jovens consideram que sabem aproveitar as oportunidades 
latentes (66,9%) quando existem, e que não têm medo de falhar (52,4%).

Figura 53. “Razões para permanecer como empreendedor na Região 
(elaboração própria)

...aqui sinto-me 
em casa 

19%

...permite o contacto com 
colegas e empreendedores 

6%

...tem bastante oferta 
de concertos e diversão 

1%

...incentiva mais as pessoas 
a lançarem-se num negócio 

2%

...tem boa restauração 
e gastronomia 

24%

...tem um custo 
de vida favorável 

23%

...tem pouco trânsito (tráfego) 
e bons transportes 

18%

...é mais tolerante 
e aberta à diferença 

4%

 ...tem vida noturna 
3%
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Em termos de motivação, os findings apontam no sentido de que o maior 
fator de motivação (em opinião manifestada) dos atuais jovens empreen-
dedores regionais está ligado à autorrealização, seguida da criação do 
próprio emprego e do nobre desígnio de contribuir para um mundo melhor, 
enquanto as motivações de ordem extrínseca se quedam em posições um pou-
co inferiores; no seu constructo de decisão, a tradição familiar é claramente o 
fator motivacional de menor importância. O perfil motivacional difere, quando 
se consideram os dois subgrupos (empreendedores vs. não empreendedores) 
sendo que, neste caso, se identificam na base de motivação para empreender 
os aspetos transcendentes e de autoemprego.

Motivação (subgrupo “Empreendedores“)

Contribuir para um mundo melhor 62,5%

Contribuir para a criação de emprego 
e a melhoria das condições de vida 56,0%

Criar riqueza e bem-estar 56,8%

Sentir-me plenamente realizado 64,6%

Seguir a tradição da Família 50,6%

Criar o meu próprio emprego 
(porque há falta de empregos) 63,8%

(n= 134; frequências após 
distribuição de indecisos)

Motivação (subgrupo “Não empreendedores“)

Contribuir para um mundo melhor 60,5

Contribuir para a criação de emprego 
e a melhoria das condições de vida 60,2

Criar riqueza e bem-estar 54,3

Sentir-me plenamente realizado 56,8

Seguir a tradição da Família 51,9

Criar o meu próprio emprego 
(porque há falta de empregos) 58,5 (n= 866; frequências após 

distribuição de indecisos)

Figura 54. Motivação para empreender “empreendedores” vs. “não empreendedores”
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Recomendações finais e limitações do Estudo

A partir das conclusões apresentadas no parágrafo anterior, os autores con-
sideram pertinentes formular eventualmente as seguintes recomendações:

 – Ao nível da perceção de oportunidades parece evidente a necessidade de 
desenvolver iniciativas tendentes a tornar mais evidente, aos olhos dos 
jovens, a existência de oportunidades no empreendedorismo, através 
de uma atuação didática e esclarecida, feita eventualmente através de 
canais ou de conceitos que todos eles entendam e nos quais confiem 
(obviamente a importância influenciadora das redes sociais e dos seus 
agentes não deve ser esquecida) mas que deve também contar com as 
Escolas e a estrutura formal de ensino.

 – Ainda a este nível, será recomendado promover iniciativas que, para 
os jovens, sejam reveladoras de que as oportunidades existem e são 
equiparáveis, seja em regiões do interior seja em regiões de grande 
densidade urbana, no litoral do país, exortando-os a abandonar um 
pouco um registo de “pensar local”, mas sim a adotar o lema “pensar 
global”, no mercado aberto hoje propiciado pelas tecnologias e pelos 
novos sistemas de supply chain e delivery, mesmo para empresas que 
estão focadas mesmo a um nível local.

 – Aliás, parece transparecer do Estudo algum deficit e incapacidade 
dos jovens empreendedores em assumir apostas tecnológicas mais 
fortes e perfis inovadores mais arrojados, eventualmente inibidos 
por algum receio de o tentar. Isto sugere que a Região deve promover 
e incentivar um pensamento out-of-the-box, a irreverência empreen-
dedora, e a compensação pessoal da autorrealização (“não sabendo 
que era impossível, foi lá e fez”, Jean Cocteau)

 – Em termos intrarregionais, parece necessário e recomendado voltar a 
mobilizar os mídia (ou utilizar outras formas atuais mais populares de 
comunicação) para destacar os bons exemplos de empreendedores e 
do empreendedorismo regionais, e exortar os empreendedores senio-
res e solidamente estabelecidos (mesmo que entretanto tenham migrado 
para outros destinos) a dedicar algum do seu tempo a motivar os 
jovens potenciais empreendedores da sua região de origem, em forma-
tos que lhes sejam próximos ou motivantes. Caberá eventualmente às 
Associações e organizações da sociedade civil liderar esta dinâmica e as 
iniciativas que se podem desenvolver.

 – Já relativamente á comunicação sobre a vantagem da opção de perma-
necer no interior, conforme se justificou, as regiões de baixa densidade 
deverão essencialmente focar a sua Comunicação junto dos jovens nas 
4 principais razões apontadas (já que nas demais, dificilmente poderão 
competir com polos urbanos do litoral do País). 
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 – Também a pergunta 10 veio revelar uma posição deficitária no tocante 
ao estímulo que os próprios empresários podem dar aos seus funcio-
nários que pretendam lançar empresas, num espírito de spinoff (seja 
formal, seja moral) e da necessidade que existe em voltar a construir 
um são clima de coopetição entre empregadores e empregados que 
pretendam estabelecer-se a partir da empresa-mãe.

 – E, a partir das conclusões, parece também recomendável a necessidade 
de desenhar programas mais estruturados de cultura de gestão para 
jovens e para os novos empreendedores, que lhes permitam seguir al-
gumas das normas e técnicas absolutamente imprescindíveis à concre-
tização de ideias, focando-se em aspetos críticos de modelo de negócio, 
compreensíveis mesmo a níveis básicos, mas sólidas em termos de es-
truturação conceptual.

 – …tendo presente que os programas de apoio e incentivo que venham a 
ser desenhados devem ter como horizonte um universo potencial míni-
mo de 8.000 destinatários, e desejável, um pouco maior.

 – A necessidade de um Observatório de Empreendedorismo Jovem pa-
rece finalmente um corolário, para responder a todas as conclusões, 
que, periodicamente (tal como é promovido pelo WEM) realizasse na 
Região um seguimento e medição de alguns indicadores de opinião e 
perceção, tais como apresentados neste Estudo, junto dos jovens em-
preendedores.

 – Finalmente, transparece preocupante que a Região esteja a ficar algo 
marginalizada em estruturas formais de promoção do empreendedo-
rismo tecnológico (ainda que seja reconhecida a sua integração em al-
gumas organizações formais, como a rede de incubadoras Norte) mas, 
mesmo assim, a justificar algum investimento que promova o balan-
ceamento face aos inimagináveis meios colocados ao serviço da star-
tup tecnológica em Lisboa e Porto. Uma pequena rubrica do orçamento 
de um enorme evento mundial celebrado em Lisboa (para exemplificar) 
poderia fazer uma enorme diferença no empreendedorismo tecnológico 
das regiões de baixa densidade.

 – O Estudo reconhece finalmente algumas limitações em termos de espe-
cificidade, porquanto as várias dimensões que deliberadamente se de-
cidiu incluir na análise limitaram as suas capacidades de profundamente 
de alguns dos pontos tratados, que, posteriormente, demonstraram ter 
potencial e material para maior profundidade de investigação.

Vila Real, maio de 2022.
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ANEXOS

Caracterização da amostra

Tamanho da amostra N=1.000

Nível de instrução

Distrito

Género

Nível de instrução Frequência Percentagem

Básico 455 45,5

Secundário 261 26,1

Superior 284 28,4

Total 1,000 100,0

Distrito Frequência Percentagem

Bragança 250 25,0

Castelo Branco 350 35,0

Vila Real 400 40,0

Total 1,000 100,0

Género Frequência Percentagem

Masculino 489 48,9

Feminino 511 51,1

Total 1,000 100,0



Básico Secundário Superior

Quantidade 30 39 44

% do Total 6,1% 8,0% 9,0%

Quantidade 78 47 32

% do Total 16,0% 9,6% 6,5%

Quantidade 102 57 60

% do Total 20,9% 11,7% 12,3%

Quantidade 60 28 49

% do Total 11,7% 5,5% 9,6%

Quantidade 96 40 57

% do Total 18,8% 7,8% 11,2%

Quantidade 89 50 42

% do Total 17,4% 9,8% 8,2%

Bragança

Castelo 

Branco

Vila Real

Bragança

Castelo 

Branco

Vila Real

Género

Masculino Distrito

Feminino Distrito

Nível de instrução

Distribuição por Nível de instrução, 
Distrito e Género



LISTA DE ACRÓNIMOS

(B2B) - business-to-business Negócio/produto dirigido a outro negócio 
ou empresa

(B2C) - business-to-customer - Negócio/produto dirigido a consumidores 
finais

ANJE -Associação Nacional de Jovens Empresários

CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) - Sistema automático de 
sondagens online

CEiiA- cluster de inovação e investigação da indústria automóvel e aviónica

Covid-19- pandemia do Vírus SARS-Cov2

DNA- anagrama de ácido dioxirribonucléico (figurado)

GEM - Global Entrepreneurship Monitor

IAPMEI- Instituo de Apoio ás Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento

LVT- Lisboa e Vale do Tejo (NUT III)

OCDE- Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico

ODS –Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (da ONU)

PME’s. – Pequenas e médias Empresas

PRR – Plano de recuperação e Resiliência

TEDx- Palestra showcase, de grandes temas, em 18 minutos

USA-Estados Unidos da América

Wi-Fi - abreviatura de “Wireless Fidelity”, tecnologia de comunicação por 
radiofrequencia






