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Que significado(s) 
podemos 
e devemos 
transportar para 
o campo das 
soluções...

“ 

” 



Problematização 
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As interrogações tendo por base a abordagem mais convencional ao empreendedorismo:
A CRIAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS.

01 O conceito de 
empreendedorismo tem 

realmente utilidade ou é apenas uma 
formulação propagandística com um 
claro sentido ideológico de reforço 
do capitalismo baseado na iniciativa 
individual?

02 O conceito acrescenta algum 
valor na classificação de 

processos e ações que já existiam antes 
da sua utilização generalizada ou consiste 
apenas numa formulação de moda, 
que só serve para canalizar mensagens 
voluntaristas para a sociedade?

03 Criar novas empresas, 
desenvolver novos negócios 

e promover iniciativas com sentido 
empresarial foram atividades que 
sempre existiram ao longo dos tempos. 
 
O que justificará o seu enquadramento 
numa espécie de movimento – o 
empreendedorismo – que procura atrair 
novos protagonistas e adota métodos 
mais próximos da evangelização e da 
ação política pública do que do mundo 
das empresas?

04 Se a criação de atividades 
económicas organizadas é 

decorrente da dinâmica económica e do 
funcionamento dos mercados, qual é o 
contributo que o “empreendedorismo” 
introduz no desenvolvimento 
económico dos pais?
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A par das referências convencionais, centradas nos negócios e nas empresas, surgem outras abordagens que, 
mantendo uma atuação de base económica e de produção de valor, indicam objetivos que vão para além da 
mera valorização da iniciativa individual e destacam aspetos coletivos na ação e nos benefícios a produzir.

05 Alguns protagonistas do empreendedorismo social associam a sua intervenção a uma 
intenção de mudar o mundo ou de construir um mundo melhor. 

 
Terá sentido atribuir à plataforma de valores do empreendedorismo social capacidade de 
influenciar o rumo global da sociedade?

06 Considerando que o ponto de partida do empreendedorismo social é a existência de 
um problema coletivo, de um grupo, de uma comunidade, de um setor, para o qual 

importa encontrar uma solução criativa ou inovadora, o valor acrescentado surge por via do 
“processo de invenção” ou na forma como a solução é posteriormente aplicada, envolvendo 
obrigatoriamente os seus futuros beneficiários?

07 Iniciativas dinâmicas, incorporando novas soluções, que ocorrem nos setores 
específicos da economia social (mercado dos serviços sociais, cooperativismo, 

mutualismo, associativismo), por tendencialmente acrescentarem valor a áreas do mercado sem 
fins lucrativos, são ações que devem ser conotadas com o empreendedorismo social?
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Noutras abordagens a dimensão mercado e de produção direta de valor económico não está presente 
oferecendo um sentido de utilização do conceito numa lógica principalmente altitudinal e comportamental.

08 O Intraempreendedorismo 
geralmente associado às 

iniciativas que um colaborador interno 
de uma organização pode desenvolver 
para resolver problemas e promover 
ações indutoras de mudanças na 
atividade ou funcionamento da 
organização, assenta principalmente 
numa atitude individual de 
autoafirmação ou tem principalmente 
por base a adesão a um projeto da 
empresa? 
 
Neste caso, é compatível uma 
valorização desta modalidade de ação 
empreendedora com as estratégias 
de gestão de recursos humanos que 
assentam muitas vezes na precariedade 
das relações e numa partilha limitada de 
responsabilidades ou de cogestão?

09 A mudança ou até inversão 
radical nas condições 

sociais adversas no plano individual é 
protagonizado por iniciativas associadas 
ao empreendedorismo cujo pano de 
fundo é a motivação dinamizada a partir 
de crenças, apelos e referências ao 
potencial individual de cada um e a um 
certo voluntarismo. 
 
Estão alinhados com esta abordagem 
programas que se intitulam ou comunicam 
na base de ideias como: acreditar, realizar 
os sonhos, exprimir vontade. 
 
Qual será verdadeiramente a eficácia 
deste tipo de abordagem à motivação, 
sabendo-se que esta assenta em fatores 
intrínsecos ao sujeito e não depende de 
influências que lhes são exteriores?
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10 A inovação confunde-se muitas vezes com o empreendedorismo no discurso produzido 
sobretudo por iniciativas ligadas às chamadas indústrias criativas, nomeadamente a 

moda, o digital, a produção artística e o design. 
 
Neste plano de atuação predomina o apelo à ideia, à solução criativa, à diferença face aos 
outros associando o próprio processo criativo com um sentido empreendedor. 
 
Não será um fator condicionante para a própria inovação ela estar sujeita a objetivos que 
tendencialmente recairão no universo dos negócios e das empresas? Será que os processos 
de inovação social deverão estar principalmente orientados para a economia e a atividade das 
empresas?
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Uma outra abordagem ao empreendedorismo tem como elemento de rutura a focalização exclusiva 
no indivíduo, na figura do próprio empreendedor. De alguma forma, recusa uma lógica coletiva e 
o próprio movimento empreendedor. Trata-se de considerar não um quadro de atuação política, 
técnica, instrumental da ação empreendedora mas, tão-somente, de identificar os fatores inatos dos 
empreendedores de todo o tipo e de valorizar o seu contributo para o desenvolvimento da sociedade.

11 Neste plano, são associadas competências diversas que são próprias do empreendedor 
(a combinação peculiar dos conhecimentos, das capacidades e das atitudes necessárias 

para enfrentar problemas seria intuitiva) e é destacado um perfil de base-tipo psicomorfológico 
(muito assente nas correntes comportamentalistas da psicologia aplicada e social) que integra 
as noções de risco / desprendimento, de antecipação / cenarização e de visão fora do comum. 
 
Este olhar sobre a realidade fora do entendimento da maioria torna o dito empreendedor num 
visionário e numa pessoa fora do comum? Em que medida esta abordagem é razoável e não é a 
expressão de uma perigosa proposta elitista e segregadora?
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EMPREENDEDORISMO – ABORDAGENS OPERACIONAIS

Um conceito preocupante ou estimulante?

Terá utilidade para a sociedade e para 
as tarefas do desenvolvimento utilizar o 
conceito de empreendedorismo de forma 
mais ampla e mais abrangente, não o 
limitando ao campo restrito da economia e 
do mundo dos negócios?

Haverá justificação para que Programas, 
Organizações, Entidades desenvolvam 
ações de apoio à criação de empresas 
e à criação de novos negócios banais, 
interferindo na concorrência, saturando 
os mercados e aumentando o risco de 
ineficiência dos ramos de atividade de 
acesso mais banalizados?

Terá sentido o investimento público ou o 
investimento privado de interesse público 
ser direcionado para o financiamento de 
novas atividades empresariais, quando elas 
surgem de forma espontânea por via das 
regras do mercado?

12 MUNDO DOS NEGÓCIOS? 14 MAIS NEGÓCIOS PARA QUÊ?

13 O MERCADO NÃO RESOLVE?

Será legítimo incentivar novas atividades 
empresariais, em nome do chamado 
auto-emprego, relegando para o potencial 
promotor da iniciativa, sem capitais 
próprios e forçado a contrair crédito 
a terceiros, todos os riscos e todas as 
consequências do eventual insucesso?

15 QUEM SE RESPONSABILIZA?
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Poderá ser justificado o apoio com dinheiros 
públicos a projetos cuja finalidade é o 
lucro e a resolução individual de situações 
particulares, sem qualquer compromisso 
com o desenvolvimento sustentável?

Terá verdadeiramente sentido que 
as Entidades, as Organizações e 
genericamente, os atores da intervenção 
social, mesmo assumindo uma estratégia 
de atuação de “inserção pela economia” 
sejam protagonistas em processos de 
Criação de Negócios e de Novas empresas?

17 DINHEIROS PÚBLICOS PARA  
OS BOLSOS INDIVIDUAIS?

16 UM SOCIAL DE 
NEGOCIANTES?

Terá sentido que iniciativas que não 
incorporem uma dimensão empresarial e de 
negócio possam obter apoios públicos, pelo 
valor acrescentado que produzem e pela 
valorização do capital social que realizam?

18 CAPITAL OU   
CAPITAL SOCIAL? 

Será aceitável que a “Educação para o 
Empreendedorismo” nas escolas seja um 
conjunto de atividades orientadas para 
o mundo dos negócios, transformando 
unidades educativas em autênticas Escolas 
de Negócios?

19 DE PEQUENINO          
SE TORCE O PEPINO?

Na ótica dos utilizadores do conceito de 
empreendedorismo, estará uma adesão a 
um movimento para a ação, mas também a 
um conjunto de valores e a uma perspetiva 
de desenvolvimento económico e social? 
Ou estará apenas a condenação implícita à 
inércia, à rotina, à estagnação e a um certo 
espírito conservador e imobilista?

É aceitável que o fomento do espírito 
empreendedor na sociedade seja 
associado aos valores mercantilistas, aos 
processos e técnicas de obtenção de lucros 
e vantagens individuais e subjetivamente, 
a uma ideologia individualista, baseada 
exclusivamente nos méritos individuais e 
em dinâmicas sociais darwinistas?

20 A LEI DO MAIS FORTE, 
DO MAIS CAPAZ?

21  IDEOLOGIA OU APENAS 
VONTADE DE AGIR?



Pistas para 
Aprofundamento 
Temático
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EMPREENDEDORISMO...

Uma construção associada à noção de competência, ou seja adotando um sentido transformador, de ação 
sobre problemas e dificuldades, de necessidade de provocar mudanças: Os conhecimentos indispensáveis

Autor: Carlos Ribeiro, 2014

QUANDO ASSOCIADO AO CONCEITO DE 
SUSTENTABILIDADE

EMPREENDER

A
CONHECIMENTOS

B
CAPACIDADES

C
ATITUDES

D
COMPORTAMENTOS

• Combinações Criativas

• Imaginação

• Invenção

• Articulação

• O que são problemas?

• Como se constroiem as soluções?

• O que são resultados?

• Como são medidos os impactos?

• Como encontrar e mobilizar 
recursos?

• Como comunicar com terceiros?

• Como organizar o tempo e os 
recursos para realizar as acções?

• Como fazer com eficácia e 
eficiência?

• Insatisfação

• Proactividade

• Disponibilidade

• Voluntarismo

• Comprometimento

• Combatividade
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A) OS CONHECIMENTOS 
INDISPENSÁVEIS

No plano dos conhecimentos indispensáveis, o 
tema dos problemas é incontornável. Certamente 
que outros temas são fundamentais como a visão 
operacional do que é um projeto e ainda e como 
se realiza a gestão de um processo para que ele 
atinja os objetivos. Mas um bom domínio relativo 
aos problemas é essencial. O domínio do próprio 
conceito de problema e a relação que pode ser 
estabelecida entre problemas e soluções.

De igual forma, a compreensão dos mecanismos de 
progressão e de avaliação que permitem consolidar 
uma resposta como adequada ao problema 
enunciado. A compreensão sobre as diferenças e 
as bases distintivas entre resultados e impactos é 
fundamental para concretizar os objetivos enunciados, 
quer os gerais, mas também os mais específicos.

u COMO SÃO MEDIDOS OS 
IMPACTOS?

u O QUE SÃO PROBLEMAS?

u COMO SE CONSTROEM AS 
SOLUÇÕES?

u O QUE SÃO RESULTADOS?
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No campo das capacidades existem também 
exigências diversas. Neste universo do saber-fazer, 
o sentido operacional da programação, organização 
e gestão de recursos é essencial. Destaca-se aqui 
a capacidade de comunicar como uma ferramenta 
central da ação do empreendedor, para concretizar 
os seus objetivos.

B) AS CAPACIDADES 
INDISPENSÁVEIS

u COMO FAZER COM EFICÁCIA E 
EFICIÊNCIA?

u COMO ENCONTRAR E 
MOBILIZAR RECURSOS?

u COMO COMUNICAR COM 
TERCEIROS?

u COMO ORGANIZAR O TEMPO E 
OS RECURSOS PARA REALIZAR  

           AS AÇÕES?
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Para fazer face a determinados problemas 
identificados, numa ótica de mudança da situação 
existente e criando uma dinâmica transformadora, 
o campo atitudinal torna-se fundamental, sendo 
algumas atitudes indispensáveis e transversais como 
a proatividade e a combatividade.

Em função do tipo de problema a enfrentar 
importará que esta ou aquela atitude se exprima 
de forma mais ou menos intensa sabendo-se que 
cada caso é um caso e que a densidade das variáveis 
do processo de demonstração de competência é 
sempre peculiar e casuística.

C) AS ATITUDES 
INDISPENSÁVEIS

> VOLUNTARISMO

> COMPROMETIMENTO

> COMBATIVIDADE

> INSATISFAÇÃO

> DISPONIBILIDADE 

> PROACTIVIDADE
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A concretização da ação relativa à superação da 
situação problemática passa por um processo 
combinatório das 3 variáveis anteriores, de 
forma adequada e criativa, desenvolvendo-se um 
processamento inventivo que se traduz numa ação 
mais ou menos qualificada traduzindo – se também 
em eficácia e até em eficiência.

O doseamento acertado e a combinação integradora 
das variáveis mencionadas constituem as bases do 
sucesso e de pleno êxito da ação empreendida.

D) OS COMPORTAMENTOS 
DESEJÁVEIS

> ARTICULAÇÃO

> COMBINAÇÕES CRIATIVAS 

> IMAGINAÇÃO

> INVENÇÃO
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Nesta abordagem desagregada percorremos 
os elementos organizadores da ação realizada 
com competência. Se reagruparmos os 
mesmos elementos podemos interpelar o 
conceito de empreender também pelo lado da

Dinâmica 
Empreendedora:
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Dinâmica 
Empreendedora:

EMPREENDER COM COMPETÊNCIA

CONHECIMENTOS CAPACIDADES ATITUDES COMPORTAMENTOS

• O que são 
problemas?

• Como se constroem 
as soluções?

• O que são 
resultados?

• Como são medidos 
os impactos?

• Encontrar e 
mobilizar recursos

• Comunicar com 
terceiros

• Organizar o tempo 
e os recursos para 
realizar as ações

• Agir com eficácia e 
eficiência

• Insatisfação

• Disponibilidade

• Proactividade

• Voluntarismo

• Comprometimento

• Combatividade

• Combinações 
criativas

• Imaginação

• Invenção

• Articulação

SABERES SABER FAZER SABER SER SABER AGIR



Empreender: 
uma Abordagem 
Psicossocial
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As abordagens ao conceito pode ser realizada em diversos planos como o ideológico, o político, o social,
o cultural e, procurando centrar no indivíduo, na relação com o seu contexto.

O PLANO
IDEOLÓGICO
A abordagem ao empreendedorismo realizada a partir de critérios ideológicos revela-nos algumas 
perplexidades:

• Predomina no discurso e nas práticas de um número muito significativo das entidades públicas 
e privadas que promovem o Empreendedorismo um sentido yuppie dando grande relevo ao 
sucesso individual e a um modo de vida e processo de ascensão social que marcou os anos 80 
do século passado.  
 
O pano de fundo desta abordagem assenta na hipervalorização da iniciativa individual-
empresarial como estruturante do desenvolvimento da sociedade em detrimento de um maior 
equilíbrio entre a ação individual e coletiva no desenvolvimento social. 
 
Menosprezam-se nesta visão as vantagens para o equilíbrio e a coesão social das formas de 
regulação nas dinâmicas sociais introduzidas, por exemplo, pelos princípios do Estado Social.

• Existem abordagens complementares ao empreendedorismo que não limitam a proposta ao 
quadro restrito do empresarial e que preconizam um sentido “social” baseando as iniciativas nas 
necessidades / carências coletivas. 
 
Apesar do sucesso destas ações assentar, no entendimento dos promotores, na gestão 
empresarial eficaz e sabendo-se que a performance destas iniciativas depende, em muitos 
casos, da mobilização de recursos sem custos ou não contabilizados, esta corrente situa-se num 
quadro ideológico mais igualitário, mantendo conotações fortes com as atuações elitistas e 
politicamente corretas.



56

EMPREENDEDORISMO INCLUSIVO JOVEM  //  LIVING DOCUMENT  .  CLARIFICAÇÃO CONCEPTUAL  //  02

O PLANO
PSICOSSOCIAL

Em que situação se 
encontra o sujeito quando 
é excluído e marginalizado?

Numa sociedade que produz desigualdades, marginalização e exclusão predominam as soluções que se 
situam nos extremos do leque de atuações possíveis:

• Um apelo ao individualismo e ao “salve-se quem puder”;

• E concomitantemente, um aprofundamento do assistencialismo como forma de arrumar em situação 
de dependência os sujeitos que “não se safem” e forma ainda de secundarizar a coesão social.

Neste quadro, como se pode posicionar o sujeito objeto dos processos de exclusão mencionados e como 
pode encontrar uma saída que lhe permita romper com a situação?

u
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A ESPIRAL E A ABORDAGEM SISTÉMICA

Com as sucessivas situações de fracasso no plano social (cair no desemprego, perder estatuto na família, 
quebrar laços sociais anteriores devido a processos de exclusão informal), o adulto entra numa espiral 
negativa que se aprofunda sistematicamente.

 A espiral de evolução negativa 
baseia-se nos reforços 
sistemáticos de um processo 
que se baseia em interações 
recíprocas no próprio sistema 
humano que encontram nos 
sistemas de “remediação” 
ou de regulação” respostas 
perversas:

DIFERENTES PLANOS INTERATIVOS

Sofrimento afetivo Desorganização afetiva

Dependência Ficar aos cuidados de

Sentimento de inutilidade Identidade negativa

Sentimento de incompetência Fracasso

O JULGAMENTO SOCIAL

A questão é: como se fecha o ciclo vicioso para cada um e como alguns 
conseguem escapar?
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OS MECANISMOS DE CULPABILIZAÇÃO

Os excluídos não seriam eles próprios responsáveis pela sua condição e situação? 
 
Esta é a base para toda a construção culpabilizadora que consolida a exclusão e dificulta, pela interiorização 
por parte do sujeito, a rutura com a situação de marginalização.

Como deve ser realizado o desafio à iniciativa individual para que cada um deixe de integrar ou recuse 
integrar o lote dos excluídos, nos termos do julgamento social instituído, ou seja, o conjunto dos: 

• Fracos, dos menos fortes / a natureza não dotou todos das mesmas capacidades para sobreviver 
(Darwin)

• Incompetentes (alguns não aprendem nada com a escola e com a vida)

• “Calões” (há quem prefira ficar à sombra da bananeira enquanto que outros trabalham e se 
esforçam)

• Parasitas (os que têm uma estratégia de viver à custa dos sistemas de proteção social ou da 
sociedade no seu conjunto)
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AS VIAS DE SAÍDA A INVERSÃO 
DA SITUAÇÃO-

RUTURAS 
PARA SER ATOR 

DO SEU PRÓPRIO 
DESTINO

Quais são as condições para 
inverter um estado e voltar a ser 

ator do seu próprio destino?

Das experiências conhecidas 
podemos destacar duas 
abordagens fundamentais:

O APELO VOLUNTARISTA

Baseia-se num discurso, muitas 
vezes direto e muito marketizado 
do tipo: "tu podes, acredita em 
ti, procura o teu potencial, se não 
tentares não consegues, arrisca 
que vale a pena". 
 
É o reverso da medalha da 
culpabilização. "Sai do lote, e 
altera a tua situação". 
É uma questão de atitude: 
"Yes you can!"

O APELO RACIONALISTA

Fundamenta-se numa proposta 
de análise e de autoavaliação por 
parte do sujeito. 
 
Baseia-se no valor dos 
instrumentos técnicos de 
diagnóstico e de orientação que 
servirão para prescrever uma 
terapia adequada. 
 
Partem do pressuposto de 
que o sujeito terá as mesmas 
crenças face ao valor e eficácia 
dos dispositivos instalados para 
aquele efeito e admitem que o 
afastamento das pessoas é por 
desconhecimento ou ignorância.
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UMA 2ª COM 
AS INFLUÊNCIAS 
ASSISTENCIALISTAS

UMA 1ª RUTURA DEVERÁ 
SER REALIZADA COM AS 
EXPLICAÇÕES FATALISTAS 

A institucionalização do estado de incompetência 
através dos mecanismos de emergência social 
transformados em duradouros e permanentes, 
permitem ao “excluído” que se instale na sua 
exclusão. Que encontre uma resposta satisfatória 
para o “viver à parte”, ou que lhe permita “gerir um 
estado de revolta” aceitando a contrapartida de 
“ficar aos cuidados de “. 

Um sujeito a quem foi retirada a condição de 
“sujeito” (em situação de sofrimento e de fracasso) 
para ser colocado em situação de objeto (arrumado, 
classificado, a ser assistido por terceiros) e desejar 
a segurança de não se expor e de se refugiar no 
grande grupo dos excluídos legitimados.

O determinismo e o denominado sistema de 
pensamento identitário fornece-nos uma primeira 
base explicativa que Castoriadis denominou de 
linearidade causal. Cada um pertenceria à partida 
a um estilo: estilo de morfológico, cognitivo, 
estilo ou estatuto social, estilo ou perfil afetivo, 
estilo conativo. Nessa base, se o homem não é 
responsável pela estilo que lhe é imposto, de que 
servirá mexer-se, agitar-se ou tentar alterar as 
coisas? 

Esta abordagem despreza a existência de um 
contexto, de um ambiente exterior ao sujeito, com 
o qual ele interage e consequentemente, do qual 
recebe e interioriza influências.
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UMA 3ª COM 
AS INTERVENÇÕES 
SUBSTITUTIVAS

Baseia-se na injunção paradoxal do “ajudar alguém a 
ser autónomo”. 
 
O próprio processo de autonomização sendo 
apoiado, incorpora certamente as influências de 
dependência que lhes são intrínsecos. 
 

Desta forma a autonomia é vista como uma 
representação ideal em contraste com uma 
construção espontânea, conflituosa e até 
acidentada, resultante dos desafios do contexto. 
Uma autonomia conquistada com apoios 
externos transportará com ela os vírus da própria 
dependência.
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O CONTEXTO INFLUENCIADOR

Considerando o ambiente no qual o homem 
se move, se o ambiente muda, o homem pode 
mudar. Por esta via, entramos numa abordagem 
interacionista que nos desafia para uma melhor 
compreensão sobre o potencial influenciador do 
ambiente no qual o próprio sujeito se move, em 
matéria de mudança e de rutura com situações 
sociais concretas.

Que influências e que mecanismos de interação 
podem ser identificados para provocar mudanças:

• Na autoestima

• Na imagem de si próprio

• Na depressão

• Na adaptação ao esforço

• Na identidade (social e para o próprio)

• Na integração social
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O SISTEMA E A TEORIA INTERACIONISTA

Num sistema, a alteração na rede 
de interações provoca mudanças 
em cascata no conjunto do 
sistema. Importa, por vezes, para 
sair de situações bloqueadas 
(instaladas e consolidadas pelos 
processos de circulo vicioso) de 
provocar uma alteração numa 
das interações para suscitar uma 
reorganização do conjunto do 
sistema.

É nesta possibilidade que se 
pode basear uma resposta do 
empreendedorismo, no sentido 
de provocar uma rutura na 
situação de exclusão.

O potencial da ação 
empreendedora para mexer com 
o contexto do sujeito é enorme 
e é nesse espectro alargado que 
podem surgir as oportunidades 
para um envolvimento que 
poderá produzir ruturas com 
incidência na exclusão e na 
automarginalizarão.

Experiências recentes 
relacionadas com o 
empreendedorismo de base 
local ou de empreendedorismo 
comunitário, que colocam 
no centro do processo de 
intervenção, não o sujeito 

e as suas fragilidades ou 
dependências, mas antes o 
contexto de vida que integra o 
espaço público, a habitação e a 
vida quotidiana, as instituições 
locais e de suporte como a 
escola, as creches, os serviços 
à comunidade, o emprego e o 
rendimento, a expressão cultural 
e o lazer, etc...fornecem pistas 
no sentido de uma valorização 
destas abordagens que serão 
facilitadoras de um real combate 
à exclusão com melhores 
condições para uma efetiva 
perenização dos processos.



Empreendedorismo 
Inclusivo
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Inclusivo em que medida? 

Trata-se de promover a 
criação de empresas e apoiar o 
lançamento de novos negócios 
por parte dos setores mais 
desfavorecidos da população?

Pretende-se implementar 
soluções de auto-emprego para 
todos aqueles que se encontram 
em situação de elevada 
vulnerabilidade social?

Ou a abordagem é mais lata e 
quer no objeto, quer ainda nas 
ações a empreender aponta-se 
para uma atuação diversificada 
cuja expressão será casuística 
em função dos desníveis e 
desequilíbrios instalados.

Na verdade, a visão do SocialTec de Empreendedorismo Inclusivo 
remete-nos para uma relação direta com os Jovens, numa lógica 
voluntarista da promoção da ação empreendedora nos territórios.

É sobejamente conhecido que a criação de iniciativas ou projetos 
empresariais, ou ainda a criação de associações e/ou dinâmicas locais 
têm sido transversais à evolução da sociedade, acontecendo de uma 
forma espontânea.

Posto isto, quando falamos de inclusivo, o quadro de referência é 
geral, mas leva-nos a focar a análise nos públicos ou grupos sociais 
que estão à margem deste movimento “natural” e espontâneo da 
sociedade. Em simultâneo, remete-nos também para uma análise de 
diagnóstico e aprofundamento sobre os fatores e medidas a adotar 
para que determinados territórios, grupos sociais e profissionais que 
se encontram excluídos ou no limite do benefício dos direitos sociais e 
das condições de acesso ao mercado de trabalho e por consequência, 
de direito a uma plena inserção social, consigam inverter as suas 
fragilidades e desvantagens.  
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OS TEMAS DE 
APROFUNDAMENTO

A questão da inclusão territorial 
implica uma definição dos 
indicadores de exclusão, sendo 
certo que não é a clivagem 
tradicional do interior/litoral ou 
do urbano/rural que permite 

distinguir as áreas territoriais em 
situação de exclusão.

Importa que o processo 
de categorização venha a 
permitir uma delimitação das 

áreas territoriais excluídas 
e as respetivas dominantes 
de incidência na exclusão 
(económica, social, ambiental, 
cultural demográfica, 
tecnológica).

TERRITORIAL

Territórios:

• em Perda

• Despovoados

• Bairros críticos

Adoptar estratégias de 
diferenciação apoiadas nas 
potencialidades locais do 
território

Gerir a descriminação positiva 
e as medidas de compensação
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A definição dos fatores 
de exclusão dos grupos 
sociais tradicionalmente 
mais abrangidos 
nas dinâmicas de 
descriminação social 
será certamente um 
elemento poderoso para 
estabelecer ligações 
aos processos de 
empreendedorismo de 
base local.

Neste plano importaria 
identificar os fatores que 
vão para além do quadro 
tradicional como o 
emprego, as qualificações, 
os rendimento e salários, 
etc.

De uma forma genérica, podem ser identificados fatores como:

• O fraco domínio da língua portuguesa

• O enclausuramento cultural e uma certa hostilidade à 
diversidade cultural

• Os fracos ou inexistentes meios de sobrevivência numa 
base autónoma

• A ocupação das energias nas tarefas do quotidiano

• As barreiras entre mundos e a dificuldade em estabelecer pontes

• A ausência de laços sociais fortes (da família, da escola, do contexto 
local etc.)

• As barreiras no contacto com as entidades locais e as organizações 
da economia em geral

• Outros a apurar

SOCIAL

• Imigrantes

• Idosos isolados

• Jovens NEETs

• Mulheres socialmente fragilizadas

• Portadores de deficiência

Ultrapassar barreiras específicas
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• A reduzida 
preparação para 
tarefas qualificadas 
e mais exigentes no 
plano profissional

• As despesas de 
transporte e 
deslocação para o 
trabalho

• As doenças e as incapacidades que resultam, entre outras, 
das condições habitação e de proteção na doença

• A desconfiança dos processos de orientação 
excessivamente avaliativos

PROFISSIONAL

• Emprego

• Qualificações

• Competências

• Orientação ALV

Promover a igualdade de 
oportunidades

Apoiar o desenvolvimento de 
competências
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 A inclusão no plano 
da cidadania é mais 
subjetiva. No entanto, 
podemos admitir 
que se trata de uma 
dimensão fundamental 
do empreendedorismo 
inclusivo.

A avaliação dos fatores condicionantes da participação cidadã devem estar 
presentes nesta construção multilateral que remete para:

• O exercício dos direitos individuais e sociais

• A participação na vida pública principalmente de interesse coletivo

• O empoderamento, ou seja a capacidade e o poder de agir em 
situações concretas que exijam afirmação de posições.

CIDADÃ

• Direitos

• Participação

• Empoderamento

Concretizar os processos de 
efetiva gestão do poder
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TEMA CATEGORIAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO PONTOS CRÍTICOS

INCLUSÃO 

TERRITORIAL

Territórios:

• em Perda

• Despovoados

• Bairros críticos

Gerir a descriminação 
positiva e as medidas de 
compensação

SOCIAL

• Imigrantes

• Idosos isolados

• Jovens NEETs

• Mulheres socialmente 
fragilizadas

• Portadores de deficiência

Ultrapassar barreiras 
específicas

PROFISSIONAL

• Emprego

• Qualificações

• Competências

• Orientação ALV

Promover a igualdade de 
oportunidades

CIDADÃ

• Direitos

• Participação

• Empoderamento

Concretizar os processos de 
efetiva gestão do poder





Empreendedorismo 
Jovem



73

02  //  LIVING DOCUMENT  .  CLARIFICAÇÃO CONCEPTUAL  //  EMPREENDEDORISMO INCLUSIVO JOVEM  

A delimitação de campos de uso no que diz respeito aos jovens que poderão ser promotores e/ou poderão 
serem envolvidos em processos que se relacionem com a ação empreendedora tem a ver com critérios 
alguns objetivos e outros subjetivos.

Os critérios objetivos como os etários e os que estão 
pré-definidos pelos sistemas de apoio no âmbito das 
políticas públicas (ex. fundos europeus) discriminam de 
forma positiva os segmentos jovens em várias áreas:

• Jovens agricultores (até aos 40 anos) e 
o acesso ao apoio à instalação em meio 
rural com incidência em atividades 
económicas na agricultura e/ou no 
desenvolvimento rural;

• Mobilidades de jovens estudantes 
com inscrição universitária 
independentemente da sua idade;

• Mobilidades para jovens trabalhadores 
até aos 30 anos (Erasmus+).

Outros critérios mais subjetivos enquadram 
casuisticamente os segmentos jovens da população 
em função de objetivos precisos:

• Afirmação em termos de carreira, 
concursos para jovens músicos, jovens 
criativos;

A par desses critérios, existem mecanismos de 
classificação e de referências grupais que resultam de:

• (i) preconceitos, que podem associar 
práticas de lazer a grupos (p.e. motards, 
surfistas);

• (ii) representações sociais (p.e. formas 
de vestir e de aderir à moda)

•  (iii) de referências difusas (p.e. 
frequentadores de festivais de música).
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TEMA CATEGORIAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO PONTOS CRÍTICOS

JOVEM

ETÁRIOS

• Faixas etárias

• Jovens adultos

• Legislação

O assumir de 
responsabilidades e 
a vida adulta

GRUPOS E 
ESTILO DE VIDA

• Tribos

• Bandos

• Estudantes

• Membros de organizações

Hedonismo e fratura social

APOIOS 
EXISTENTES 

• Jovens agricultores

• Estágios profissionais

• Concursos

Gestão política da noção 
de idade








