Acreditar nos Empreendedores Locais

Escrevo estas linhas com o pensamento na situação difícil que atravessamos mas felizmente
com o alívio de escrever para os cidadãos das Terras de Sicó e em particular para os
Penelenses. Sei que passam por dificuldades e se vêm perante novos impostos, atingidos pelo
desemprego e tal como os restantes Portugueses têm dificuldade em ver a luz da esperança no
túnel das restrições que nos são impostas.
Gostava sobretudo de realçar um (entre vários) aspecto que os munícipes desta Região de
Portugal se devem orgulhar e que serve de exemplo para outros municípios do país: Penela,
Ansião, Alvaiázere, Condeixa-Nova e Pombal investem no futuro.
Não me refiro aos investimentos de pedra e alcatrão que são também importantes mas que
como sabemos são agora avaliados sob uma nova lupa de critérios. Refiro-me sim ao
investimento no capital Humano que tem sido aplicado nas gerações mais novas sob a forma
de uma educação mais Empreendedora.
Desde 2007, e com inicio em Penela, que os alunos dos Concelhos atrás citados têm
participado em aulas especiais e desafios excepcionais e mostram estar à altura do desafio.
Mais de 5.200 alunos já passaram por estes programas e iniciativas, de fomento do espírito
empreendedor, e mais de 2.600 estão, este ano, de novo envolvidos em várias actividades.
Estes jovens, mais do que os restantes que não foram sujeitos ao “vírus do
empreendedorismo” durante o seu percurso pedagógico, serão aqueles que mais facilmente
pensarão em traçar o próprio percurso se não houver emprego há sua volta. Serão também os
que mesmo trabalhando para outros saberão empreender dentro do espaço que lhes é
concedido levando assim as organizações onde trabalham para um novo nível de desempenho.
Acredito sobretudo que aqueles que têm agora a oportunidade de descobrir o que é ser
empreendedor serão os que amanhã questionarão a realidade e apresentarão novas
soluções para o futuro.
Abrir a “escola” ao meio envolvente é preciso e poucos o sabem fazer. Há que assegurar um
constante fluxo de informação sobre as novas necessidades do tecido empresarial e as novas
tecnologias de acesso à informação e fomentar a cooperação institucional para renovar
continuadamente o talento humano local.
Como a educação para o Empreendedorismo corresponde apenas a parte de um saudável
Ecossistema Empreendedor e sendo evidente o contributo das citadas autarquias, e
especialmente a de Penela, em matéria de fomento do empreendedorismo, lanço agora o
repto ao tecido empresarial, desta Região de baixa densidade populacional, para “alimentar”
este movimento.

Como? Acreditando nos jovens que querem permanecer ou integrar-se nos Concelhos das
Terras do Sicó. Investindo nas suas empresas. Comprando os seus produtos e serviços
ajudando-os assim a financiar os seus negócios locais que contribuirão decisivamente para o
crescimento endógeno das suas Comunidades.
Os tempos não são de grandes investimentos mas pequenas opções estão ao alcance dos
empresários locais. Apliquem a vossa confiança nestes jovens promissores que precisam dela
como de pão para a boca.
Muito se fala sobre fontes de financiamento dos pequenos negócios mas por vezes esquece-se
que o financiamento através das vendas é o principal “investidor” para que uma empresa
cresça. Acreditar nos seus empreendedores e comprar os seus produtos é assegurar que estes
vão continuar a melhorar a sua oferta e a investir no próprio negócio, gerando emprego e mais
procura para os negócios já existentes.
Para quem procura uma receita para a crise, esta é a minha sugestão. Dar sequência ao
movimento empreendedor é incentivar o tecido empresarial a absorver e a estimular os
empreendedores locais, premiando os que prestam bons serviços com a repetição de
encomendas.
Dentro deste espírito a realização, no próximo dia 12 de Novembro, do Fórum de
Desenvolvimento Económico de Penela ao contribuir para a criação de uma cultura
empresarial dinâmica, onde as empresas existentes procuram progredir na cadeia de valor e os
novos empreendedores são estimulados a aproveitar oportunidades de criarem riqueza,
levam-me, na qualidade de Presidente da Direcção da FNABA, a recomendar aos leitores que
participem naquele Evento uma vez que é um excelente exemplo da capacidade estratégica
que a Autarquia de Penela tem vindo a revelar na promoção da actividade empresarial e no
desenvolvimento sustentado do seu Concelho e consequentemente da sua Região.
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