
Apesar da existência de vários programas de incentivo ao Empreendedorismo, não são visíveis as 

empresas que através deles são criadas. A divulgação dos resultados obtidos através dos 

programas de incentivo não serviria de estímulo à criação de novas empresas? 

 

Denote-se que o Empreendedorismo está mais famoso, estudado e desejado do que nunca. Os cursos 

lançados são rapidamente preenchidos, os governantes dão ênfase a novos empreendimentos, inúmeros 

indivíduos anseiam por criar os seus próprios postos de trabalho, quer porque os perderam servindo 

como alternativa ao desemprego ou porque sentem capacidade para colocar em prática as suas ideias 

criativas. A comprová-lo, veja-se a procura crescente que no mundo universitário está a ocorrer 

relativamente à formação nesta matéria, em simultâneo com cursos de gestão de empresas, engenharias, 

ciências da vida, arquitectura, entre outras. 

 

As actuais políticas de emprego e de dinamização da economia, colocam já uma ênfase muito especial no 

fomento da cultura empresarial, e mais concretamente, no espírito empreendedor como uma das 

principais vias para atacar o grave problema do desemprego e da revitalização empresarial. 

 

Porém, por muito empenho e ilusão que se coloque na criação de uma empresa, se não for efectivamente 

implementado por parte do Estado um processo criterioso, racional e integrado que permita dar a 

conhecer aos empreendedores – e sobretudo potencie a adopção - de todos os elementos chave que 

sustentam, em todas as suas vertentes, o desenvolvimento do processo de criação empresarial, estes 

projectos e medidas estão condenados a um inevitável fracasso. 

 

Um dos passos a ser dado nesse sentido, consiste na efectiva divulgação dos programas existentes e dos 

consequentes resultados práticos obtidos, por forma a que estes venham a atingir, não só os que estão à 

sua procura, como também os que ainda necessitam de um ‘clic’ para decidir avançar com um projecto 

próprio. A este nível, assume particular importância, a necessidade de envolvimento dos próprios agentes 

públicos para, por exemplo, destacar a temática do empreendedorismo em pontos nobres de divulgação 

como a rádio ou a televisão. 

 

Efectivamente, todos sabemos como é difícil “dar o salto” de um emprego para um projecto próprio. A 

divulgação de casos de sucesso é fundamental para que a incerteza dominante seja ultrapassada, na 

medida em que permitirá aos potenciais empreendedores acreditar que, se outros viram as suas ideias 

transformadas em negócios viáveis, também eles próprios poderão, e conseguirão, fazê-lo.  

 

Aos empreendedores, deixo a mensagem: A sociedade necessita que se mostrem, que se dêem a 

conhecer junto de escolas e universidades, que apresentem ao mundo a sua fórmula (vencedora ou não) 

pois é fundamental que, desde as faixas etárias mais jovens, o interesse pelo empreendedorismo e pelo 

risco seja estimulado e se comece a reflectir em resultados práticos cada vez mais relevantes. 
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