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RESUMO 

Os estudos sobre empreendedorismo feminino têm sido inspirados por 

questões de igualdade de género e salientam que as disparidades entre homens e 

mulheres em termos de empreendedorismo são elevadas e persistentes a vários 

níveis, incluindo na apetência subjetiva para o empreendedorismo, na dimensão das 

empresas, no desempenho financeiro e no acesso e utilização de capital financeiro. 

Apesar da evolução dos tempos, na nossa sociedade ainda persiste a discriminação 

com base no género, o que se traduz em maiores dificuldades para o sexo feminino 

comparando com o sexo masculino em iniciar e gerir o seu próprio negócio.  

As pesquisas e as políticas têm vindo a alimentar a ideia de que as mulheres 

empresárias têm outros objetivos para além da maximização dos lucros, e a forma 

mais vasta como medem o seu desempenho realça o seu contributo para o 

desenvolvimento económico e social. As questões sobre as barreiras e obstáculos que 

as mulheres empreendedoras sofrem são levantadas no debate sobre género e 

empreendedorismo, isso geralmente é feito a partir da perspetiva de que as mulheres 

empresárias são um recurso inexplorado e têm potencial em atingir níveis elevados no 

desempenho económico de um país, assumindo por isso um papel predominante e 

fundamental. Além do atrás mencionado a igualdade de género é um dos argumentos 

subjacentes ao apoio às empresárias no âmbito da União Europeia. O crescimento 

global do empreendedorismo feminino nas últimas décadas tem sido acompanhado 

por um aumento no grau de escolaridade. Diferentes aspetos do empreendedorismo 

são estudados incluindo o indivíduo, a organização e o ambiente. O presente trabalho 

de investigação que intitulamos de “Espírito empresarial e empreendedorismo 

Feminino: no Alto Tâmega”, surgiu como forma de encontrarmos respostas para o 

seguinte objetivo geral: Compreender o fenómeno do empreendedorismo feminino no 

Alto Tâmega, e estudar os fatores que caraterizam a mulher empreendedora na região 

e o seu espirito empresarial, isto é, a sua a capacidade para transformar ideias em 

atos, através da criação da sua própria empresa. Para o efeito iremos recorrer a uma 

metodologia de caráter qualitativo mas também quantitativo, com recurso ao inquérito 

e à entrevista como instrumentos de recolha de dados. Nesta investigação 

pretendemos averiguar se as empreendedoras do sexo feminino, são um recurso 

inexplorado, com potencial para contribuir para o desempenho e/ou desenvolvimento 

da região do Alto Tâmega, sendo elas uma necessidade ou uma realidade existente.  

PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo feminino, Alto Tâmega 



ABSTRACT 

Studies on female entrepreneurship have been inspired on gender equality 

issues and have highlighted that disparities between men and women when it comes to 

entrepreneurship are high and persistent at various levels, including the subjective 

capacity for entrepreneurship, the companies’ dimension, in the financial performance 

and the access and use of financial capital. Despite the evolution through time, gender 

discrimination is still a reality in our current society, translating into great difficulties for 

women to initiate and manage their own business, comparing to men.  

Research and policies have been feeding the idea that women entrepreneurs 

have other goals other than the maximization of profits, and the most used way to 

measure their performance underlines their contribution to the economic and social 

development. The barriers and obstacles that women entrepreneurs go through are 

addressed at the debate about gender and entrepreneurship, where the presented 

perspective is that women entrepreneurs are an unexplored resource, having the 

potential to obtain high levels of economic performance within a country, thus 

assuming an essential role. Gender equality is also one of the underlying arguments 

used to support women entrepreneurs within the European Union. The global growth of 

female entrepreneurship in the last decades has been accompanied by an increase in 

the level of education. Different aspects of entrepreneurship are studied, including the 

subject, the organization and the environment.  

The present research work, entitled “Entrepreneurship spirit and women 

entrepreneurship: Alto Tâmega” emerged as a need to find some answers regarding 

the following question: Understand the phenomenon of women entrepreneurship in Alto 

Tâmega and study the factors that characterize entrepreneurial women in the region, 

as well as their entrepreneurial spirit, i.e., their ability to turn ideas into actions by 

creating their own company. In order to do that, we’ll use qualitative and quantitative 

methodology, using a survey and interview as data collection tools. In this investigation 

we’d like to ascertain whether entrepreneurial women are an unexplored resource with 

potential to improve the performance and development of the Alto Tâmega region, 

representing a need or an existent reality. 

 

KEY-WORDS: Female entrepreneurship, Alto Tamega 
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1.1. INTRODUÇÃO 

A atividade empresarial é um dos principais impulsionadores do dinamismo industrial, do 

desenvolvimento económico e crescimento mundial. No entanto, as pesquisas sobre 

empreendedorismo são relativamente recentes e encontram-se em desenvolvimento. O 

empreendedorismo desenvolveu-se em diversos campos dentro de várias disciplinas, 

primariamente a economia, administração / gestão de negócios, sociologia, psicologia, 

antropologia económica e cultural, história de negócios, estratégia, marketing, finanças e 

geografia representando uma variedade de tradições das pesquisas, perspetivas, e 

métodos. A fim de destacar esta nova área de pesquisa, o Prémio Global para a 

investigação do Empreendedorismo foi iniciada em 1996; que desde então tem vindo a 

evoluir para o prémio de maior prestígio nesta área de investigação1. O prémio é concedido 

anualmente a um aluno que produza ''um trabalho científico de qualidade e de excecional 

importância, dando assim um relevante contributo para a construção de teoria sobre a 

atividade empresarial e desenvolvimento de pequenos negócios, o papel e o interesse na 

formação de novas empresas e o papel das PME no desenvolvimento económico2. O pano 

de fundo e as organizações por detrás do prémio, e os critérios utilizados no processo de 

seleção, são apresentados em Henrekson e Lundstrom (2009) e Braunerhjelm e Henrekson 

(2009). O facto das atividades empresariais serem vistas a partir de várias perspetivas 

disciplinares e em vários níveis de análise, usando uma variedade de métodos, torna difícil 

definir os limites do domínio. 

Além da economia, há um crescimento na pesquisa no que se refere à política, 

sociologia, psicologia, antropologia económica, história dos negócios, gestão, estratégia, 

marketing e finanças, bem como a geografia (Casson 1982; Acs & Audretsch 2003 a, b). 

Assim, o empreendedorismo pode ser visto como um subcampo dentro de várias disciplinas, 

cada um com sua própria perspetiva sobre o assunto. Um resultado, apontado por muitos 

                                                

1 O Prémio Global é uma continuação direta do Prémio Internacional de Empreendedorismo e Pequenas Business 

investigações lançado pela primeira vez em 1996 pela Suécia no Fórum sobre empreendedorismo (em seguida, a Fundação 

para a pequena pesquisa de negócio) e da Agência Sueca para o Crescimento Económico e Regional. Desde 2009, estas duas 

organizações foram unidas pelo Instituto de Pesquisa de Economia Industrial (IFN), graças a uma génerosa doação dada pelos 

empresários suecos Rune Andersson e Mellby Gard AB, para o período de 2009-2012. Nos seguintes anos, outro empresário 

sueco, Melker Schorling, contribuiu com uma doação semelhante o Fórum sobre empreendedorismo na Suécia, que é 

acompanhado por uma bolsa da mesma magnitude da Agência Sueca Governamental para Sistemas de Inovação (Vinnova), 

tendo financiamento seguro para o prémio até 2016. O prémio consiste de 100.000 euros e uma estátua. 

2 Carlsson, B., Braunerhjelm, P., McKelvey, M., Olofsson, C., Persson, L., & Ylinenpää, H. (2013). The evolving domain of 

entrepreneurship research. Small Business Economics, 41(4), 913-930. 
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autores (Venkataraman 1997; Casson 1982; Acs & Audretsch 2003 a, b; Shane & 

Venkataraman 2000), é a falta de um quadro teórico comum ou paradigma de pesquisa 

central. Embora muitos subcampos trabalharem dentro dos seus próprios modelos, a nossa 

visão é que a pesquisa sobre empreendedorismo também pode ser visto como um sistema 

que interage com outras partes do sistema económico como um todo.  

Segundo alguns autores dentro do empreendedorismo, o interesse em examinar as 

questões das mulheres associados ao empreendedorismo também se tem vindo a 

desenvolver (Brush 1992; Brush, De Bruin & Welter 2009). Isto não é surpreendente visto 

que a posse do negócio é um meio pelo qual as mulheres podem romper o preconceito 

encontrado dentro das organizações. Dentro do empreendedorismo, o empreendedorismo 

feminino, tem tomado um lugar de grande importância (Minniti, Arenius & Langowitz, 2006) e 

tem sido reconhecido como um aporte à economia, fomentando a participação das mulheres 

empreendedoras na criação de novas empresas. A criação de novas empresas e a procura 

do desenvolvimento de uma cultura empreendedora tem-se convertido num tema importante 

na agenda de economistas, académicos e políticos a nível global. 

1.2. ESCOLHA DO TEMA 

A escolha do tema “Espírito empresarial e empreendedorismo feminino: no Alto 

Tâmega”, sobre o qual desenvolvemos o presente estudo, deve-se ao facto de 

pretendermos compreender o empreendedorismo feminino na região do Alto Tâmega, 

refletir sobre as pesquisas já realizadas sobre o tema, e verificar a existência, ou não, do 

empreendedorismo na região em estudo com base nas teorias que iremos apresentar ao 

longo da nossa investigação, de forma a acrescentarmos algo de novo, visto que até ao 

momento e de acordo com a nossa investigação exploratória ainda não foram realizados 

estudos sobre o tema nesta região. Também pelo facto de a investigadora residir na região 

do Alto Tâmega e este tema provocar uma certa curiosidade, pretende-se aprofundar o 

conhecimento teórico e prático sobre esta temática, tendo em consideração a região.  

A presença das mulheres empreendedoras no âmbito empresarial é cada vez maior, 

e com isso, o interesse em conhecer mais sobre este potencial coletivo e compreender os 

resultados obtidos por elas através da criação do seu próprio emprego (Brush, De Bruin & 

Welter, 2009; Langowitz & Minniti, 2007). Para melhor compreender este grupo (mulheres 

empreendedoras), é necessário fazer uma análise dos fatores psicossociais da mulher 

empreendedora, os estímulos que a levam a criar a sua própria empresa e os obstáculos 

que tem de enfrentar para poder levar a cabo a criação do seu próprio negócio (Fuentes & 
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Sánchez, 2010). Recentes estudos demonstram que a mulher tem menos intenção 

empreendedora que os homens (e.g., Schoon & Duchworth, 2012). Outro aspeto, que nos 

motivou a realização de uma investigação no campo do empreendedorismo feminino, foi o 

facto das pesquisas voltadas para esta área de investigação, serem questões que têm vindo 

a chamar a atenção de vários investigadores nos últimos anos (e.g., Bull & Willard, 1993; 

Gartner, 1985; Low & MacMillan, 1988). Timmons (1994) e Veciana (1999) consideram que 

o empreendedorismo feminino3 tem vindo a crescer ao longo dos tempos o que leva á 

necessidades de investigar e compreender melhor este fenómeno.  

1.3. RELEVÂNCIA E OBJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO 

A relevância de compreender como os empreendedores percebem e definem o 

sucesso comprova-se ao observar como estes atuam nas suas empresas, tendo em 

consideração o meio envolvente, sendo este para um empreendedor muito mais complexo e 

incerto do que para qualquer outro tipo de empregado (Parasuraman, Purohit, Godshalk & 

Beutell, 1996). Os empreendedores, não só têm que gerir o dia-a-dia da sua empresa, mas 

também, são os únicos capazes de construir e modificar a estrutura organizacional e a sua 

estratégia a longo prazo (Brigham, de Castro & Shepherd, 2007). Como tal, é fundamental 

entender a perceção do sucesso que tem os empreendedores, posto que, disto depende o 

futuro empresarial.  

Para uma melhor compreensão da nossa investigação, foram delineados objetivos. O 

objetivo permite determinar o fim da investigação. 

O objetivo geral da presente investigação é: 

Compreender o fenómeno do empreendedorismo feminino no Alto Tâmega, e estudar os 

fatores que caraterizam a mulher empreendedora na região e o seu espirito empresarial, isto 

é, a sua a capacidade para transformar ideias em atos, através da criação da sua própria 

empresa. 

Para melhor compreendermos o objetivo geral dividimo-lo em outros mais 

específicos. Como objetivos específicos delineamos, os seguintes pontos: 

 Caraterizar o perfil empreendedor da população feminina na região do Alto 

Tâmega;  

                                                

3
 O marco teórico esteve baseado principalmente numa identificação exaustiva das publicações académicas desde o ano de 

1990 sobre o empreendedorismo feminino nos principais jornais académicos no campo do empreendedorismo, entre outras 

referências e organismos. 



_______________________________________________Introdução da Problemática em Estudo 

5 

 

 Compreender de que forma a população feminina residente na região do Alto 

Tâmega vê o fenómeno do empreendedorismo; 

 Identificar os motivos, os fatores que impulsionam o empreendedorismo e os 

constrangimentos associados a criação do próprio negócio; 

 Conhecer a opinião da população feminina da região no que respeita a 

criação de uma empresa; 

 Identificar as principais dificuldades sentidas pela mulher empreendedora; 

 Descobrir dentro do perfil das mulheres entrevistadas se houve 

empreendedorismo por necessidade ou oportunidade; 

 Conhecer a opinião, através das entrevistas a empreendedoras femininas 

sobre: “empreendedorismo no Alto Tâmega é uma realidade ou uma 

necessidade?”  

 

1.4. CONCLUSÃO  

Neste capítulo fizemos uma introdução sobre o conteúdo da nossa investigação, foi 

exposta a escolha do tema, a relevância e os objetivos desta investigação. No capítulo 

seguinte iremos fazer uma abordagem a fundamentação teórica de toda a nossa 

investigação. Á continuação descreve-se brevemente o plano de trabalho seguido e o 

conteúdo dos diferentes capítulos desta dissertação. Este trabalho irá ser estruturado em 

quatro partes, de forma a cobrir todos os objetivos pretendidos no presente estudo. A 

primeira parte será formada pelo capítulo I, Introdução da problemática em estudo, a 

segunda parte capítulo II, denominado fundamentação teórica, a terceira parte será o 

capítulo III, onde nos iremos debruçar cobre o contexto geográfico e a quarta parte será 

composta pelo capítulo IV, onde serão descritas as metodologias aplicadas no estudo, no 

capítulo V, iremos proceder à análise e discussão dos resultados, onde apresentamos a 

recolha e análise dos dados obtidos, e desta forma respondemos aos objetivos 

apresentados, capitulo VI, onde iremos apresentar a conclusão, e por fim a bibliografia e os 

anexos. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II - Fundamentação Teórica 
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2.1. EMPREENDEDORISMO: CONCEITOS, PROCESSOS E 

PERSPETIVAS 

2.1.1. Empreendedorismo  

O termo ‘empreendedorismo’ engloba fundamentalmente, aspetos de 

investigação, que se podem refletir: na figura do empreendedor, na função empresarial e 

na criação de empresas. O primeiro economista a focar-se no termo empreendedorismo 

para o desenvolvimento da economia foi Joseph A. Schumpeter em 1934 através da sua 

obra “The Theory of Economic Development”. O empreendedorismo é visto como o 

reconhecimento e a exploração de oportunidades, e, mais recentemente, como um 

exercício predominante da economia (Baumol 1990; Lee & Venkataraman, 2006 citado 

em McKeever, Anderson & Jack, 2014). 

No entanto, com os desenvolvimentos no campo do empreendedorismo foram 

surgindo alterações quanto ao seu entendimento, o que tem vindo a ser cada vez mais 

complementado pela visão de que o empreendedorismo tem lugar na vida real, sendo 

contextualmente baseado nas comunidades locais, estando assim situado dentro de um 

contexto social onde os empresários e as organizações estão inseridos (Jack, 2005; 

Johannisson, 2000; Welter, 2011; York & Venkataraman, 2010; Zahra, 2007). Maurer e 

Ebers (2006) argumentaram que, devido a sua imersão existe uma maior implicação na 

participação coletiva e na reciprocidade, o contexto social e a comunidade empresarial 

envolvem-se no empreendedorismo exercendo um impacto crítico sobre o seu 

comportamento e o desempenho competitivo. A partir desta perspetiva socializada, o 

empreendedorismo é visto como uma expressão da interação entre indivíduos, 

comunidades sociais e o conjunto da sociedade (Welter, 2011). 

Schumpeter (1934) também se sentiu obrigado a falar sobre o contexto social e 

económico, vindo a reconhecer a inserção social da empresa (McKeever, Jack & 

Anderson, 2014). Na verdade, Stam, Arzlanian e Elfring (2014) argumentam que o 

empreendedorismo é a consequência da organização coletiva e da interação social. Estar 

inserido socialmente, permite que os empresários percebam melhor as oportunidades 

existentes permitindo assim um melhor aproveitamento das mesmas, as oportunidades 

são influenciadas pelos seus antecedentes, incluindo as relações e circunstâncias que os 

rodeiam (Anderson & Miller, 2003; Dana, 1995; Dodd, Jack & Anderson, 2013; Light & 

Dana, 2013). Mas Leitch, Hill e Harrison (2010) também mostram como o risco 

empresarial se reflete nas múltiplas construções sociais onde as redes individuais e 

forças coletivas interagem. As redes das relações em que os empresários estão inseridos 
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são de grande importância porque oferecem a oportunidade de criar, usar e manter o 

capital social (Decarolis & Saporito, 2006). 

De acordo com a definição apresentada pelo projeto Global Entrepreneurship 

Global (GEM), (2014) este considera o empreendedorismo como  

“Qualquer intenção de criar um novo negócio, incluindo o autoemprego, 

uma nova empresa ou expansão de uma empresa já existente, 

processos que podem ser postos em marcha por uma ou varias 

pessoas, de forma independente ou dentro de uma empresa em 

funcionamento” (Reynolds, Hay & Camp, 1999, p.3). 

De acordo com esta definição considera-se empreendedor(a) ou empreendedor 

qualquer mulher ou homem que seja proprietária(o) ou fundador(a) e gerente de uma 

pequena, média ou nova empresa. O projeto GEM Portugal define o empreendedorismo 

como “qualquer tentativa de criação de um novo negócio ou nova iniciativa, tal como 

emprego próprio, uma nova organização empresarial ou a expansão de um negócio 

existente, por um indivíduo, equipa de indivíduos, ou negócios estabelecidos” (2013, p.3). 

Segundo Kaplan (2003, p.4) empreendedorismo é “o processo de planear, organizar, 

operar e assumir o risco de um novo negócio”.  

Empreendedorismo tem tudo a ver com sucesso. O fracasso não é visto como 

sendo algo completamente negativo, mas sim como uma experiência que é 

ocasionalmente necessária e que apresenta uma oportunidade para uma melhor 

organização e também como uma forma do empreendedor apreender algo novo e 

melhorar com os erros, o risco que o empreendedor corre é visto como uma variedade de 

medidas quantitativas, este relaciona-se com o desempenho financeiro e com a presença 

que o empreendedor tem para si mesmo no mercado empresarial (Wickham, 2001). 

Cada negócio é caracterizado por variáveis que determinam o sucesso dos 

empreendedores no mercado empresarial. Identificar e manipular essas variáveis são a 

forma para que uma pequena empresa ganhe uma vantagem competitiva. Fatores de 

sucesso são compostos por uma variedade de padrões diferentes, dependendo da 

indústria. Um empreendedor deve usar as informações coletadas para analisar os seus 

negócios, os seus concorrentes e a sua indústria, a fim de isolar essas fontes de 

vantagem competitiva. Eles devem, em seguida, determinar o quão bem o seu negócio 

atende a esses critérios para competir com o sucesso no mercado. Muitas empresas de 

sucesso conhecem e compreendem essas relações, sendo esses fatores determinantes 

para o sucesso do negócio (Zimmerer & Scarborough, 2006). Segundo Zimmerer e 

Scarborough (2002, pp.25-28), existem 9 erros mortais do empreendedorismo: 
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1. Gestão incompetente; 

2. Falta de experiência no negócio; 

3. Falta de controlo financeiro; 

4. Incapacidade para desenvolver um plano estratégico; 

5. Crescimento descontrolado; 

6. Localização mal escolhida; 

7. Falta de controlo dos stocks; 

8. Incorreta definição de preços; 

9. Incapacidade para assumir atitude empreendedora. 

Como evitar o fracasso (Zimmerer & Scarborough, 2002, pp.31-33): 

 Conheça profundamente o seu negócio; 

 Desenvolva um plano de negócios sólido; 

 Faça uma gestão eficaz dos seus recursos financeiros; 

 Compreenda as demonstrações financeiras do seu negócio; 

 Aprenda a gerir pessoas de forma eficaz; 

 Sinta-se bem consigo próprio (saúde física e psicológica, boa gestão do 

tempo e paixão pelo que faz). 

A maioria das pequenas empresas, a inexperiência na gestão ou uma má 

deliberação no momento de tomar decisões é o principal problema das empresas; por 

vezes, o gerente de pequenas empresas não tem a capacidade de atuar com sucesso. 

Os proprietários não têm a capacidade de liderança e o conhecimento necessário. Muitos 

gerentes simplesmente não têm o que é preciso para gerir uma pequena empresa 

(Zimmerer & Scarborough, 2006). 

Os empreendedores precisam ter experiência na área em que se pretendem 

inserir. Isso vai dar-lhes a experiência e a prática necessária para empreender, e vai 

ajudá-los a aprender a natureza do negócio, este tipo de experiência pode significar a 

diferença entre o fracasso e o sucesso. Idealmente, um potencial empreendedor deve ter 

a capacidade técnica adequada e um conhecimento prático das operações físicas do 

negócio, o poder de visualizar, coordenar e integrar as várias operações da empresa em 

um todo e a habilidade para gerir as pessoas na organização e motiva-las para um 

melhor desempenho ( Zimmerer & Scarborough, 2006). 
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Muitos empreendedores veem as suas empresas fechar quando se apercebem 

que apenas atrair as pessoas para um site não foi suficiente para o sucesso empresarial. 

Os seus modelos de negócios simplesmente não faziam sentido, porque não havia 

nenhuma forma de eles gerarem um lucro sem produzir uma venda. Outros empresários 

lançaram negócios sem identificar a maneira como eles vão chegar aos clientes, de 

forma eficiente e rentável. Preparar um plano de negócios sólido permite aos empresários 

contrapor as suas ideias com a realidade existente no mercado e desta forma evitar erros 

que podem sair muito caros ( Zimmerer & Scarborough, 2006) 

Um fluxo de caixa insuficiente devido a falta de gestão de caixa é uma causa 

comum de fracasso do negócio. Muitos empresários acreditam que o lucro é o que mais 

importante no novo empreendimento, mas o dinheiro é o recurso financeiro mais 

importante que um negócio possui. As empresas precisam de fluxo de caixa suficiente 

para prosperar; sem ele, a empresa está fora do negócio. A manutenção de um fluxo 

caixa adequado para pagar as contas em tempo útil é um desafio constante e 

fundamental para as empresas, especialmente aqueles na fase de inicial ou em 

empresas estabelecidas que se encontram em rápido crescimento. Empresas em rápido 

crescimento devorar dinheiro rápido (Zimmerer & Scarborough, 2006) 

Muitos empreendedores negligenciam o processo de gestão estratégica, porque 

eles pensam que é algo que beneficia apenas as grandes empresas (Berta, 2002). A falta 

de um plano de negócio, geralmente resulta num fracasso. Sem uma estratégia 

claramente definida, uma empresa não tem qualquer base sustentável para a criação e 

manutenção de uma vantagem competitiva no mercado. Construir um plano estratégico, 

obriga um empresário a avaliar o potencial do negócio proposto (Zimmerer & 

Scarborough, 2006). Para qualquer negócio, escolher o local certo é muito importante. 

Muitas vezes, os empresários escolhem os seus locais sem fazer uma pesquisa 

adequada. A questão localização é demasiado importante para deixar ao acaso. A 

Localização tem duas características importantes; o que custa e o que gere no volume de 

vendas ( Zimmerer & Scarborough, 2006) 

Normalmente, o maior investimento que o empreendedor deve fazer é no 

inventário; ainda que o controle do inventário seja um dos mais negligenciados de todas 

as responsabilidades de gestão. Níveis de Stocks insuficientes resultam em escassez, 

fazendo com que os clientes possam ficar desiludidos e nunca mais voltem. A gestão de 

inventário errada traduz-se diretamente no fluxo de caixa da empresa (Scarborough & 

Zimmerer 2006, 29). 



___________________________________________________________Fundamentação Teórica 

11 

 

De forma a um melhor compreensão sobre os conceitos de empreendedorismo, 

elaboramos uma tabela, com alguns conceitos que achamos pertinentes: 

Tabela 1 - Conceitos de empreendedorismo   

Schumpeter 

(1934) 

“… empreendedorismo, conforme definido, consiste em fazer as coisas que 

não são geralmente feitas no curso normal da rotina do negócio, é 

essencialmente um fenômeno que vem sobre o especto mais amplo da 

liderança.” (p.254) 

Cole (1968) “Empreendedorismo é uma atividade intencional para iniciar, manter e 

desenvolver um negócio orientada para fins lucrativos.” (p.65) 

Draheim (1972) “Empreendedorismo - o ato de fundar uma nova empresa que antes não 

existia” (p.1) 

Herron e Robinson 

(1993) 

“Empreendedorismo é o conjunto de comportamentos que inicia e gere a 

atribuição de recursos económicos e cuja finalidade é a criação de valor 

através desses meios” (p.283) 

Shane e 

Venkataraman 

(2000) 

“O empreendedorismo é um processo que envolve a descoberta, avaliação e 

exploração de oportunidades para introduzir novos produtos, serviços, 

processos, formas de organização, ou mercados” (p.219) 

Acs e Audretsch 

(2003a) 

“Todas as empresas são novas e dinâmicas, independentemente do 

tamanho ou ramo de negócio, excluindo as empresas que não são novas 

nem dinâmicas, bem como todas as organizações não empresariais.” (p.6) 

Gries e Naudé 

(2011) 

“Empreendedorismo é um recurso, processo e estado de espírito em que os 

indivíduos utilizam as oportunidades positivas do mercado para a criação e 

expansão de novas empresas de negócios.” (p.217) 

Fonte: Elaboração própria 

Recentemente, os estudiosos têm procurado associar psicologia com a pesquisa 

sobre empreendedorismo. Baron e Henry (2011, p. 276 citado em Sullivan & Meek, 2012, 

p.429) desenvolveram um processo (modelo) que descreve empreendedorismo, como 

“os empreendedores criam e gerem novas empresas através da aplicação vigorosa das 

suas ideias, habilidades, conhecimentos e talentos”. O processo inclui quatro fases: 

a) Motivação (fatores relacionados com os motivos que fazem com que as 

pessoas se tornem empresárias); 

b) Reconhecimento oportunidade (fatores relacionados com a probabilidade 

dos indivíduos reconhecerem as oportunidades e os tipos de oportunidades existentes); 



___________________________________________________________Fundamentação Teórica 

12 

 

c) Aquisição de recursos (fatores relacionados com comportamentos, 

habilidades e as ações dos indivíduos e como eles afetam a obtenção de recursos na 

empresa); e 

d) Empreendedor de sucesso / performance (fatores relacionados à obtenção 

de resultados).  

No presente trabalho iremos utilizar a definição de empreendedorismo de 

Zimmerer, Hay e Camp (1999), que veem o empreendedorismo como a intenção de criar 

um novo negócio. Durante a nossa investigação pretendemos conhecer a intenção 

empreendedora da mulher do Alto Tâmega, e perceber se a criação de novas empresas 

formadas por mulheres, são uma necessidade ou uma realidade. 

2.1.2. Empreendedorismo feminino 

As mulheres empreendedoras têm um contributo importante para a criação de 

emprego e o crescimento económico e também para a diversidade do 

empreendedorismo.  

A pesquisa sobre empreendedorismo feminino provém da década de 1970.A 

literatura académica tem vindo a sustentar certas práticas discursivas sobre o 

empreendedorismo feminino nas quais o discurso principal reproduz a subordinação das 

mulheres, isto é, criou a ideia de que as empresas geridas por mulheres desempenharam 

um papel secundário e menos significativo em comparação com empresas geridas por 

homens, sendo assim sugeriu que futuras pesquisas sobre o tema viessem a ampliar o 

seu objeto de pesquisa e a sua visão epistemológica. A pesquisa de Ahl (2006) reforçou 

a perceção inicial da falta de diversidade epistemológica4 na produção científica lidando 

com "o empreendedorismo feminino", de mulheres empreendedoras, de mulheres que 

possuem empresas, entre outras, uma vez que uma parte substancial dos estudos 

parece compreender o gênero como uma variável e não como um quadro de referência. 

Segundo Green, Gatewood e Brush (2003) o primeiro artigo científico sobre o 

empreendedorismo feminino foi publicado em 1976 nos EUA e na Grã-Bretanha em 

meados dos 80 (Carter, Anderson & Shaw, 2001). Sendo que, um dos primeiros trabalhos 

sobre empreendedorismo feminino foi o de Schwartz (1976), no seu estudo concluiu que 

                                                

4
 Ramo da filosofia que se ocupa dos problemas que se relacionam com o conhecimento humano, reflectindo sobre a sua 

natureza e validade "epistemologia", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 

http://www.priberam.pt/dlpo/epistemologia [consultado em 13-03-2016]. 

 

http://www.priberam.pt/dlpo/epistemologia
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ambos os géneros tinham "qualidades empreendedoras" semelhantes. As diferenças 

eram mínimas. No entanto este autor verificou que as mulheres enfrentam mais 

barreiras/obstáculos que impedem o sucesso das duas organizações, principalmente na 

obtenção de crédito. 

Os estudos sobre mulheres empreendedoras estão bastante divididos entre as 

seguintes áreas temáticas (Escova, 1992; Ahl, 2002; Monaci, 1997 citado em Bruni,  

Gherardi & Poggio, 2004, p. 260), sendo elas: 

1) A "criação" de empreendedorismo feminino; 

2) Padrões de empreendedorismo feminino; 

3) As barreiras contra o empreendedorismo feminino; 

4) As motivações das mulheres empresárias; e 

5) Os métodos de organização e de gestão - a "cultura de empresa" – de mulheres 

empresárias. 

Na atualidade, existem diferentes questões, como o crescente interesse pelos 

pequenos negócios, e a existência de um maior número de empresas dirigidas por 

mulheres, ou o reconhecimento dos governos nas economias ocidentais sobre o talento 

empreendedor das mulheres (OCDE, 1997) dada a contribuição dos seus negócios para 

a prosperidade económica e o bem-estar social (Shaw, Carter & Brierton, 2001), o que 

levou a que nos últimos anos tenha havido uma crescente motivação na investigação 

sobre as diferenças de género entre empresários (Álvarez & Meyer, 1998; Carter & 

Weeks, 2002). Porém, mesmo que o conhecimento sobre o tema tenha vindo a crescer 

gradualmente, são muitas as interrogações que ficam por responder. Fundamentalmente, 

a investigação sobre empreendedorismo feminino tem-se vindo a centrar em três aspetos 

básicos:  

1. As diferenças de género na intenção de criar uma empresa; 

2. As diferentes motivações e obstáculos que encontram as mulheres e os 

homens no momento de se tornarem empreendedores; 

3. Os atributos associados ao perfil empreendedor segundo o sexo. 

Sobre o primeiro aspeto existe cada vez mais literatura especializada que 

demostra uma maior preferência dos homens face a criação de empresas (Scherer, 

Adams, Carley & Wiebe, 1989; Delmar & Davidsson, 2000; Aponte, 2002; Díaz, 2003; 

Veciana, Aponte & Urbano, 2005). Pelo contrário, no que refere as principais causas que 
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levam os homens e as mulheres a criar a sua própria empresa os resultados são 

heterogéneos. Assim, entre os estudos que afirmam a semelhança, entre as motivações 

das empreendedoras e as dos homens, está a necessidade de realização (Entrialgo, 

Fernandez & Vázquez, 1999), e a necessidade de independência (Jenssen & Kolvereid, 

1992; Hup & Richardson, 1997). Noutros casos tanto as motivações como os obstáculos 

são diferentes entre géneros (Watkins & Watkins, 1986; Belso, 2003). O terceiro aspeto 

habitualmente analisado nos estudos sobre as diferenças da atitude empreendedora de 

género centra-se nos atributos que definem o perfil empreendedor. Pizarro (2008) faz 

referência às poucas diferenças psicológicas ou caraterísticas pessoais entre homens e 

mulheres que iniciam a atividade empresarial. Ao contrário de Raposo, Paço e Ferreira 

(2008), que encontra uma maior percentagem de homens com atitudes de auto confiança 

e capacidade de liderança. Em todos os casos, é evidente a importância de desenvolver 

a investigação associada a perspetiva de género nas intenções empreendedoras, se 

existir a intenção de aprofundar o conhecimento sobre o fenómeno económico e social 

que supõe a atividade empreendedora feminina. No entanto, a pesquisa contemporânea 

indica que para uma série de características individuais (incluindo fatores antecedentes 

psicológicos, comportamentais e pessoais), existem mais semelhanças do que diferenças 

entre as empresárias femininas e os empresários masculinos (Ahl, 2002). Com relação à 

intensidade de investigação, os estudos sobre os "indivíduos" são acompanhados por 

estudos sobre o ambiente, a organização e o processo de empreendedorismo, 

respetivamente (Ahl, 2002)5. De acordo com Popescu (2012, p.1939) “mulheres 

empresárias têm uma contribuição importante para a criação de emprego e o crescimento 

económico e contribuem para a diversidade do empreendedorismo.” Para o autor 

Jonathan (2005) as mulheres empreendedoras caracterizam-se por serem destemidas, 

autoconfiantes, apaixonadas e identificadas com seus empreendimentos. 

2.2. CONTEXTO DE ESPÍRITO EMPRESARIAL E A PRÁTICA 

Durante décadas, as iniciativas empresariais tem sido uma importante força motriz 

do crescimento económico. O efeito particular do espírito empresarial e da política de 

espírito empresarial no desenvolvimento de uma economia e, sobretudo, o impacto 

positivo sobre o crescimento económico tem sido destacado por inúmeros estudiosos 

(Audretsc, Thurik, Verheul & Wemkers, 2002; Gilbert Audretsch & Mcdougall, 2004; Acs & 

Szerb 2007; Baumol, Litan & Schramm, 2007). Como tal, o governo desempenha um 

                                                

5
 Como Ahl (2002, p 97) argumenta: "a tendência geral de se concentrar sobre o indivíduo permaneceu, com mais da 

metade dos papéis nesta categoria ".  
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papel essencial na promoção e inovação do empreendedorismo pelo país ou em 

determinada região. No entanto, " uma ampla pesquisa da literatura revela que está longe 

de ser resolvida a questão fundamental e geral de como, e se, os governos são capazes 

de influenciar a atividade empresarial de forma positiva" (Minniti, 2008, p.780). 

Segundo Welter (2011, p. 165) “Há um reconhecimento crescente na pesquisa 

sobre empreendedorismo que nos diz que o comportamento económico pode ser melhor 

compreendido no seu contexto histórico, temporal institucional e social”. Sendo assim, 

existe uma forte necessidade de examinar o aspeto heterogêneo de contexto (Zahra & 

Wright, 2011 citado em Fayolle & Liñán, 2014). Algumas pesquisas propõem conhecer a 

intenção empresarial em diferentes países (Engle, Schlaegel, & Dimitriadi, 2011; Liñán, 

Fernandez, & Romero, 2013; Moriano, Gorgievski, Laguna, Stephan, & Zarafshani, 2012). 

No entanto, embora os países sejam subdimensões do contexto empresarial, o projeto de 

pesquisa pode também avaliar a influência das comunidades, setores empresariais e 

aglomerados (outras subdimensões do contexto empresarial) na formação de intenção 

empresarial (Liñán, Urbano, & Guerrero, 2011). Mais importante ainda, uma pesquisa 

adicional poderia investigar o papel das instituições e a forma como as políticas públicas 

podem influenciar a intenção empreendedora, mudando as próprias instituições. 

Instituições controladoras, normativas e culturais (Shane, 2008) influenciam, direta e 

indiretamente, as perceções que os indivíduos podem ter sobre a conformidade e a 

viabilidade do empreendedorismo. As instituições tanto podem restringir como permitir o 

autoemprego e empreendedorismo (Welter & Smallbone, 2012). Em geral estas 

pesquisas podem contribuir para reforçar a ligação entre empreendedorismo e as 

políticas públicas (Zahra & Wright, 2011). Segundo Rousseau e Fried (2001), a definição 

original de contexto deriva do latim, significa “tecendo” ou “fazer uma conexão”. Em 

gestão, contexto refere-se a circunstâncias, posturas, condições, situações ou ambientes 

que são externos ao respetivo fenómeno, ativar ou restringi-lo (Cappelli & Sherer,1991; 

Mowday & Sutton, 1993; Johns, 1991 - 2006). Por exemplo, Cappelli e Sherer (1991) 

definem contexto como ambientes que estão associados a fenómenos específicos e que 

ajudam a mostrar esses mesmos ambientes, enquanto Mowday e Sutton (1993) vê o 

contexto como um estímulo existente no ambiente externo. Johns (2006) compreende 

contexto como sendo oportunidades situacionais e restrições que afetam o 

comportamento. Além disso, Johns (1991) faz uma distinção entre contexto material e 

metodológico, onde o contexto material está direcionado para os indivíduos ou grupos ao 

contrário do contexto metodológico que esta direcionado para a obtenção de informações 

detalhadas sobre o estudo da pesquisa. 
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O contexto é considerado, um fenómeno múltiplo, que liga os níveis de análise e a 

influência do empreendedorismo, direta ou indiretamente, mas que também é 

influenciado pelas atividades empresariais. A "visão de contexto", que considera o 

contexto coletivo (Johns, 2006) o que difere da dimensão "onde" e "quando" (Whetten, 

1989), auxiliam o contexto empresarial, chamando a sua atenção para um menor ou 

maior nível de análise. Ao introduzir “quem?”, “onde?” e “quando?” nas dimensões de 

contexto, Whetten (1989) chama a atenção para a diversidade e as múltiplas facetas do 

contexto. A definição de contexto na investigação do espírito empresarial, o "onde?" e 

"quando?" são dimensões grande interesse. "Quem?" não se refere a contextos como tal, 

mas sim reflete o impacto dos contextos sobre empreendedorismo. De uma perspetiva 

contextual, isso aponta para a entrada no empreendedorismo e que empreendimentos 

serão criados. "onde?" refere-se aos diversos locais onde o empreendedorismo se 

realiza, todos eles com um impacto sobre "quem?". A dimensão "onde?" pode ser 

distinguida através do seu tipo: negócio, social, espacial ou institucional (tabela 3), inclui 

um ou outro contexto mais afastados, por exemplo, os países, os sistemas políticos, ou a 

sociedade, bem como contextos mais próximos (Mowday & Sutton, 1993), como o 

ambiente social ou a vizinhança local de empresários. A dimensão "quando" chama a 

atenção para contextos temporais e históricos, referindo-se a influências históricas sobre 

a natureza e a extensão do empreendedorismo de hoje e alterações nos respetivos 

contextos abrangidos ao longo do tempo. 

Tabela 2 - Classificação da dimensão "onde?" no Contexto de Empreendedorismo 

Dimensões do 
tipo de Contexto 

Coletivo Descrição 

Empresa Indústria; mercado 
As fases do ciclo de vida das indústrias e 
mercados, número e tipo de concorrentes 

Social 
Redes sociais; domicílio e 
família 

 

Estrutura das redes sociais, densidade, 
frequência de relações em rede; 
composição e papéis de uso doméstico / 
familiar 

Espacial 
Ambientes geográficos, por 
exemplo, países, comunidades 
e bairros; zonas industriais 

Características físicas do local de negócios; 
infraestruturas de apoio às empresas; 
características das comunidades locais e 
regiões 

Institucional 
Cultura e sociedade 
institucional; sistema político e 
económico 

Atitudes e normas sociais; normas legais e 
regulamentares; medidas e apoio político  

Fonte: Elaboração própria 
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2.3. CONTEXTO E AMBIENTE DO EMPREENDEDORISMO FEMININO  

A criação de empresas geralmente é vista como um fenómeno contextual, afetada 

pelo entorno económico, politico, social e cultural no qual se desenvolve (Stearns & Hills, 

1996; Lumpkin & Dess, 1996 em Solymossy, 1998). Timmons (1994) o denomina como 

fator “timing”, isto é, dependendo do momento em que se cria uma empresa, esta será 

afetada pelo entorno específico em que está a acontecer. Mesmo que a dimensão do 

entorno seja muito ampla, compreende todos os fatores antes referidos, a maioria das 

investigações levadas a cabo sobre o empreendedorismo feminino centraram-se 

principalmente em analisar os aspetos financeiros. Motivados pela teoria feminista liberal, 

que estabelece que as mulheres partem em desvantagem em relação aos homens por 

sofrer de discriminação em diferentes âmbitos (como por exemplo, instituições bancárias 

e financeiras) ou outros fatores como a educação, experiencia profissional, capital, entre 

outros. Existe um interesse em particular relativamente a acessibilidade financeira, visto 

estar diretamente relacionado com o início da atividade empresarial. Como menciona 

Carter e Allen (1997) em Lamolla (2005) a falta de recursos financeiros parece ser o 

principal obstáculo para o crescimento da empresa, mais do que qualquer outra opção 

deliberada socialmente e induzida no campo das mulheres empreendedoras6. 

A maioria das investigações realizadas sobre a acessibilidade e disponibilidade de 

capital financeiro estão focadas nas instituições de financiamento (principalmente 

entidades bancárias). Devido ao facto de ser a segunda opção a que recorrem as 

empreendedoras para obter capital, seguido das suas próprias poupanças (Carter & 

Rosa, 1998). Porém, os estudos existentes são poucos e inconclusivos, já que expõe 

diferentes argumentos para referir que as mulheres sofrem ou não de discriminação no 

momento de outorgar o crédito. Como tal, Fay e Williams (1993) sinalam que é 

necessário para poder demonstrar a existência de uma conduta discriminatória face as 

empresarias, controlar de forma precisa todos os fatores relevantes numa solicitude de 

crédito. Por um lado, encontram-se estudos que argumentam que as mulheres sofrem de 

descriminação no momento de aceder ao crédito pelo simples facto de serem mulheres, e 

por outro lado, estão os estudos que argumentam que a descriminação não é pelo 

género mas sim pelas caraterísticas próprias da sua empresa. Caraterísticas que estão 

associadas a um maior risco, como: o tamanho e a idade da empresa, o setor, a evolução 

dos resultados, entre outros (Fabowale, Orser & Riding,1995; Carter & Allen, 1997; 

                                                

6
 "A falta de recursos financeiros, mais do que qualquer escolha deliberada ou induzida socialmente por parte das 

mulheres, parece ser o principal impedimento para o crescimento" (Carter & Allen, 1997: 219). 
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Coleman, 2000). Entre os estudos que demonstram a existência de certo tipo de 

descriminação no que respeita ao género, quer seja na acessibilidade ou nas condições 

de crédito está o de Fay e Williams (1993)7 que explica que as mulheres podem 

experimentar discriminação para aceder ao capital para o estabelecimento de uma 

empresa. Mas, com um nível de educação alto e uma boa relação com a instituição 

financeira pode ajudar a compensar esta desvantagem respeito a criação da empresa 

(empreender).  

Pelo contrário o estudo realizado por Coleman (2000)8, diz-nos que as entidades 

bancárias não descriminam com base no género para ter acesso ao capital financeiro. 

Porém, o seu estudo demonstrou que os empréstimos bancários realizados a mulheres 

diferenciam-se por pagarem juros mais elevados e por ter mais cláusulas e garantias nos 

seus contratos em relação aos homens. Desta forma explicou-se na investigação que não 

é pelo facto de ser mulher mas sim pelas caraterísticas próprias da sua empresa, que por 

serem normalmente mais pequenas as instituições bancárias percebem um maior risco, 

porém temos a salientar, que este estudo foi feito nos EUA, como tal, isto não significa 

que a situação vivida pelas mulheres noutros países seja igual no que diz respeito a 

oportunidade a aceder ao financiamento. 

A relação dos governos e políticas públicas, em volta do empreendedorismo 

feminino é determinante. A criação de programas especiais de ajuda para incentivar a 

criação de empresas por parte do setor feminino é um fator muito importante para 

aumentar a presença deste coletivo no mundo empresarial. Políticas públicas 

implementadas tanto em países em vias de desenvolvimento, como desenvolvidos. No 

caso dos países desenvolvidos podemos referir que os EUA que tomaram a iniciativa nos 

anos oitenta com um programa específico para apoiar as mulheres através da sua 

agência federal para a pequena empresa, e nos anos noventa criaram programas em 

praticamente todos os governos na união europeia (Lamolla, 2005). 

As investigações sobre as políticas públicas perante este coletivo indicam que 

essas investigações são necessárias pelo fato das empreendedoras terem caraterísticas 

e necessidades diferentes dos homens (Coleman, 2000; Carter & Williams, 2003). Entre 

                                                

7
 Fay e Williams (1993) no seu estudo realizado na Nova Zelandia analisam a influência que tem os factores de género e o 

nivel de educação sobre a aprovação de um credito bancario. Neste estudo aonde a amostra de mulheres foi de 43 %, 

resulta que existe um efeito positivo entre um nivel alto de educação com a aprovação do credito bancario no caso das 

empresas. 

8
 Estudo levado a cabo nos Estados Unidos da América (EUA) que compreendei uma amostra de 840 empresarias. 
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as políticas públicas promovidas para as empreendedoras estão os programas orientados 

a mentalizar sobre a atividade empreendedora como uma opção de carreira por parte das 

mulheres; a capacidade e a formação das mulheres nas áreas empresariais; apoios 

económicos de forma a financiar as suas empresas; promover serviços que facilitem a 

conciliação familiar e laboral, e promover a criação e funcionamento de associações e 

redes de apoio. Outro dos fatores entorno dos estudos no campo do empreendedorismo 

feminino é o aspeto das redes, relações com instituições externas. O interesse por 

conhecer melhor este aspeto é o facto de se ter visto que as redes ajudam a desenvolver 

a atividade empreendedora tanto nos homens como nas mulheres. Pois as redes dão ao 

empreendedor informação, conhecimento e também acesso a diversos recursos, tais 

como: informação, físicos, financeiros, contatos de clientes e fornecedores, entre outros., 

que não tem e precisam para a sustentabilidade da sua empresa (Aldrich, 1989; Ollé & 

Planellas, 2003). As redes podem ajudar a potenciar a atitude da mulher no que respeita 

a liderança e a criação de novas empresas, mediante o apoio e a consultadoria (Minniti, 

Arenius & Langowitz, 2005). As redes algumas vezes também dão a empreendedora 

apoio moral, psicossocial, antes e durante a criação da sua empresa. Em geral, o estudo 

sobre as redes no que respeita ao género tem-se centrado na procura de semelhanças e 

diferenças sobre a composição de sexos nas redes e na relação com a atividade de 

networking (redes de contatos), motivos para participar nas redes, colaboração e tempo 

utilizado (Minniti, Arenius & Langowitz, 2005). 

 As redes podem ser classificadas como formais e informais. Esta classificação 

em geral faz referência a que as redes podem significar relações com vários atores, 

desde familiares até organizações consolidadas.  

As redes informais podem ser o grupo social, de trabalho ou inclusivamente 

afinidade e distintamente das formais não tem uma estrutura pré estabelecida. Nos dois 

tipos de redes existe um sentido de interesse mútuo e certo compromisso no intercâmbio 

e apoio (Ibarra, 1993), mesmo que estes pode ser mínimos (Brush, Gatewood, Greene & 

Hart, 2004).  

Pelo contrário, as redes formais são aquelas em que os indivíduos se envolvem 

nas tarefas definidas e nas organizações, estas redes existem no posto de trabalho, nas 

organizações profissionais e em associações de voluntariado (Ibarra, 1993). A modo de 

exemplo, uma associação profissional é uma rede formal no sentido em que os diferentes 

mecanismos de comunicação estão estabelecidos a priori, os participantes formam parte 

dela e tem uma determinada cota e existe um mecanismo formal para escolher os seus 

representantes, exemplo as camaras de comercio. A Women Network de Eurochambres 
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(2004) realizou um estudo que analisa a representação feminina das camaras de 

comércio em 17 países europeus. O estudo considerava a presença das mulheres e a 

posição que ocupavam dentro destas redes formais, o estudo chegou a conclusão que 

tanto a participação das mulheres como os postos ocupados dentro dos seus organismos 

de governo eram mínimos. Uma das razões sugeridas para explicar a baixa participação 

das mulheres em associações formais tradicionais faz referência a que tanto os homens, 

como as mulheres tendem a ser homofóbicos na elaboração das suas redes, pelo que a 

composição de estas serão diferentes para cada um de eles (Aldrich, Reese & Dubini, 

1989; Buttner, 1993; Rosa and Hamilton, 1994; Aldrich, Carter & Ruef, 2002). O que 

significa que para as mulheres será difícil aceder a redes formadas maioritariamente por 

homens, que são por sua vez os que dominam o campo dos negócios e tem uma maior 

influencia nos setores industriais. Segundo, Brush, Gatewood e Hart (2004:171): 

“As mulheres geralmente têm menos pontos de entrada, assim tentam 

invadir estas redes especialmente assustadoras. Porem elas tem mais 

dificuldade em fazer contatos que possam resultar na obtenção de 

recursos financeiros ou conhecimentos técnicos" 

Outro fator muito importante é relação familiar, esta tem vindo a ser um fator muito 

analisado nas investigações no que respeita ao empreendedorismo feminino, pois 

encontrou-se um fator determinante no momento de a mulher dividir converter-se em 

empresária ou não. Huq e Richardson (1997) realizaram uma investigação empírica de 

empreendedorismo e potenciais empreendedoras aonde exploraram os aspetos 

existentes em volta da pretensão da mulher para a criação do seu próprio negócio, e os 

fatores que afetam a aceitação e a viabilidade da empresa como uma opção económica 

para mulheres. Nas variáveis analisadas resultou que a falta de apoio familiar afeta a 

pretensão das mulheres para a criação do seu próprio negócio e a relação com o 

conjugue ou o pai em alguns casos crucial no processo de criação e gestão da sua 

própria empresa. 
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Tabela 3 - Fatores externos estudados que afetam a atividade empresarial das mulheres 
empreendedoras  

Fatores do entorno, contexto e ambiente externo 

Huq e Richardson (1997) Familiar A família, em especial o conjugue ou pai exercem 

uma forte influência na mulher no momento de 

decidir criar uma empresa ou não. 

Carter & Rosa, 1998 

Fay e Williams, 1993 

Financia

mento 

Os programas de financiamento tradicionais não são 

adequados para as caraterísticas próprias das 

empresárias. 

Coleman, 2000;  

Carter & Williams, 2003 

Políticas 

públicas 

São necessárias para o desenvolvimento deste 

coletivo. 

As políticas são orientadas para promover: o ser 

empreendedora com uma opção de carreira, 

promover a formação na área da gestão, programas 

de financiamento, constituição de redes e a oferta de 

serviços que ajudem na conciliação da vida laboral e 

familiar. 

Minniti, Arenius & Langowitz, 

2005 

Brush, Gatewood, Greene & 

Hart, 2004 

Ibarra, 1993 

Aldrich, Reese & Dubini, 1989; 

Buttner, 1993; Rosa and 

Hamilton, 1994; Aldrich, 

Carter & Ruef, 2002 

Redes  As redes empresariais apoiam a atividade 

empreendedora da mulher, sem ter importância se é 

ou não uma associação exclusiva de mulheres. 

Conhecer casos de sucesso de mulheres 

empreendedoras, que são modelos a seguir, 

incentiva as mulheres a criar as suas próprias 

empresas. 

Fonte: Elaboração própria 

 

2.4. ATITUDE E INTENÇÃO EMPREENDEDORA  

Segundo McGrath e MacMillan (2000, pp.2-3 citado em Kaplan, 2003, p.12) “um 

aspeto chave para estabelecer uma atitude empreendedora, passa por criar as condições 

para que todos os envolvidos sejam incentivados a procurar oportunidades para mudar o 

modelo de negócio”. A evolução da literatura sobre a intenção empreendedora é um 

excelente exemplo de sucesso e integração de teorias a partir do estudo do 

empreendedorismo. Neste caso particular, as teorias deslocam-se ao campo empresarial 

na área da psicologia social, ou seja, a psicologia cognitiva. A velocidade da integração 

desse processo é notável, as publicações das primeiras pesquisas a partir do campo da 
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psicologia quase coincidem com os primeiros desenvolvimentos na área da intenção 

empreendedora e os seus conceitos, e também do campo do empreendedorismo 

(Bandura, 1982-1997; Ajzen, 1991; Ajzen & Fishbein, 1980). 

De acordo Krueger (2007-2009), a pesquisa sobre intenção empreendedora pode 

ter progressos significativos, de forma a melhorar a compreensão dos pressupostos 

subjacentes sobre intenções (Hayton & Cholakova, 2012). A avaliação do papel e da 

importância de protótipos mentais, roteiros cognitivos, esquemas mentais e mapas 

podem criar evidências sobre a formação da intenção empreendedora e o processo a que 

conduz a intenção do comportamento (Prabhu, McGuire, Drost & Kwong, 2012; Shinnar, 

Giacomin, & Janssen, 2012). Segundo (Ajzen, 1991) a intenção perante um determinado 

comportamento é a melhor maneira de prever esse comportamento. É assim, uma vez 

que a intenção nos mostra o grau de esforço que se deve realizar de forma a realizar dito 

comportamento (Liñán, 2004).  

No que diz respeito as normas sociais que se encontram implementadas. No 

momento em que um individuo decide ser um empresário, este encontra-se influenciado 

pelas pessoas que lhe são mais próximas. Ficando a pensar se essas pessoas iram, 

aprovar ou desaprovar a sua decisão (Morales, 2011). Estes conceitos podem ajudar a 

obter uma melhor compreensão da decisão que o ser humano toma através de um 

processamento automático (Krueger & Day). Como tal algumas pesquisas propõem-se a 

entender a intenção empreendedora em diferentes países (Engle, Schlaegel & Dimitriadi, 

2011; Liñán, Fernández & Romero, 2013; Moriano, Gorgievski, Laguna, Stephan & 

Zarafshani, 2012). Mesmo assim, embora os países sejam subdimensões do contexto 

espacial, referindo-se a intenção empreendedora em diferentes ambientes, onde se 

produzem múltiplas interações sociais, onde se inclui o ambiente social, organizativo e 

cultural em que a intenção empreendedora se leva a cabo, o projeto de pesquisa poderia 

também avaliar a influência das comunidades e competências industriais sobre a 

formação de intenção empresarial (Liñán, Urbano & Guerrero, 2011).  

Mais importante ainda, uma pesquisa adicional poderia investigar o papel das 

instituições e a forma como as políticas públicas influenciam as intenções 

empreendedoras. Os desafios mais importantes na investigação da intenção 

empreendedora são, provavelmente na área do comportamento, organização e intenção 

empresarial. Modelos baseados no intuito de concentrar intenções, mas ignorar o tempo 

de criação de risco (Krueger, Reilly & Carsrud, 2000) e, “pode existir um espaço de tempo 

relativamente longo ou curto após o desenvolvimento da intenção empreendedora, e 

antes de uma nova oportunidade ser identificada.” (Shook, Priem & Mcgee, 2003, p. 383). 
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Este ponto é crucial, como a intenção em direção a um determinado comportamento, 

deve prever tal comportamento no âmbito de modelos baseados em intenção. Nas 

pesquisas sobre empreendedorismo, existe uma necessidade urgente em investigar 

teoricamente a ligação de intenção comportamento e intenção empreendedora.  

Tal como Bird (1992, p.12) afirma,  

“ [Empreendedores] empreendimentos levam tempo a ser 

desenvolvidos, tal como muitos eventos que estão relacionados e 

diversos processos, cada um deles com exigências de tempo, trabalham 

juntos durante o progresso da organização. A intenção do empresário 

por detrás desses eventos e processos visa captar e direcionar o ritmo, 

a sequência, e a sincronização das atividades / empreendimentos que 

levam o seu tempo para ser desenvolvidos.” 

Vários pesquisadores (Orbeil, Hodgkins & Sheeran, 1997) sobre 

empreendedorismo aplicam a teoria de intenção de empreendedora (Gollwitzer, 1999) no 

estudo da relação entre intenção e comportamento. Uma intenção de empreendedora é 

uma estratégia de autorregulação sobre a forma de um plano que pode levar a uma 

melhor realização do objetivo. “As intenções empreendedoras são subordinadas às 

intenções da meta e especifica quando, onde e como as respostas levam à obtenção 

dessa mesma meta.” (Gollwitzer, 1999, p. 494 citado em Fayolle & Liñán, 2014. p.665). 

Indivíduos que formam a intenção de empreendedora (ou seja, um plano específico 

detalhando onde, quando e como o comportamento desejado será realizado) têm uma 

maior inclinação para agir sobre as suas intenções.  

A pesquisa realizada na última década, através de muitos estudos empíricos, vê 

os pesquisadores em psicologia a determinar a utilidade e a eficácia da teoria intenção de 

empreender (Ajzen, Csasch & Flood, 2009).  

Da mesma forma que Krueger e Carsrud (1993) aplicam a teoria do 

comportamento planeado para o campo do empreendedorismo, outros investigadores 

devem aplicar a teoria da intenção de empreendedora para o estudo entre a relação de 

intenção de empreender e o comportamento empreendedor. No campo do 

empreendedorismo, Frese (2009) oferece uma perspetiva de ação e teoria com base na 

teoria de empreender-intenção. Na sua perspetiva, metas, planos de ação, o 

conhecimento da ação e a autoeficácia são necessárias para executar ações e 

comportamentos. Da mesma forma que Krueger e Carsrud (1993) aplicam a teoria do 

comportamento planeado para o campo do empreendedorismo, os investigadores devem 
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aplicar a teoria da intenção de empreendedora para o estudo entre a relação de intenção 

e o comportamento empreendedor. 

2.5. EMPREENDEDOR 

2.5.1. Conceito do empreendedor  

Atualmente, não há uma definição única para o termo "empreendedor" vindo este 

termo a ser uniformemente aceite na literatura, através de diversos estudiosos que nos 

tem dado a conhecer ao longo dos tempos diferentes definições para o termo 

“empreendedor” (Casson, 1982; Gartner, 1988; Hébert & Link, 1989; Stevenson, 2004). 

 Schumpeter (1934) reitera Mill (1848) trazendo de novo o termo em uso entre os 

economistas, mas a palavra foi utilizada muito mais cedo do que isso, o termo 

''empreendedor'' tem sido usado na língua francesa desde o século XII, mas o dominante 

sistema feudal9 na Europa existente durante a Idade Média impediram o desenvolvimento 

do empreendedorismo e da inovação. O sistema feudal dominante na Europa na Idade 

Média dificultou o desenvolvimento do empreendedorismo e da inovação. Cidades em 

crescimentos tornaram-se um terreno fértil para o empreendedorismo entre a classe dos 

comerciantes, especialmente na Itália, França e Sul da Alemanha (Wennekers & Thurik 

1999).  

Cantillon, perto do ano 1700, descreveu o empreendedor como sendo um tomador 

de decisões racionais que assume o risco e fornece a gerência para a empresa (Kilby, 

1971). Casson (1982) definiu um empreendedor como alguém que se especializa na 

tomada de decisões, avaliação e coordenação (e não apenas de alocação) de recursos 

escassos, enfatizando que “decisões de julgamento” se aplicam em condições de 

incerteza e que a capacidade de identificar e explorar oportunidades de toma de decisões 

seja essenciais. Hébert e Link (1989, p.47) define o empreendedor como ‘‘O 

empreendedor é uma pessoa especializada, que é responsável pela toma de decisões 

fundamentais que afetam a localização, a forma e o uso de bens, recursos ou 

                                                

9
 O Feudalismo é considerado um sistema político, contratual e militar que está baseado nas relações estabelecidas entre 

os diferentes membros da alta nobreza e os seus vassalos desenvolvidos na Europa (Ocidental) durante o decorrer da 

Idade Média. As ideias feudais,  pretendiam juntar a autoridade com a liberdade através de um contrato, tornardo-se uma 

parte fundamental na evolução da política na civilização ocidental. O Feudalismo foi adquirindo um grande 

desenvolvimento principalmente em países com a França, a Inglaterra, a Alemanha e Itália, sendo em menor escala, em 

países como Portugal e a Espanha. (Pernoud, 1981; Le Goff, 1984) 
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instituições.’’ Os autores consideram esta definição como 'sucinta' porque incorpora os 

principais temas históricos do empreendedorismo: Risco, Incerteza, de inovação, 

perceção e mudança. Ela acomoda uma gama de atividades empresariais dentro de um 

sistema de mercado, incluído, mas não limitado a, a coordenação, a arbitragem, a 

propriedade, a especulação, a inovação, e alocação de recursos (Hébert & Link, 1989). 

Para Cantillon (1755), Thunen (1826) e Baudeau (1910), o empreendedor podia 

ter uma dupla caraterística, de conquistador de riscos e individuo inteligente; Bentham 

(1952, 1962) por outra parte via o empreendedor como o tomador de riscos inovador, já 

Smith (1976 a, b) viu o empreendedor como um trabalhador superior e inovador.  

Hawley (1893) reiterou a doutrina de Cantillon no referente ao tomador de riscos, 

fazendo enfases a importância do empreendedor no crescimento económico. Com o 

crescimento da economia americana, o espirito empreendedor foi tratado por autores 

como Hawley (1843-1929), Clark (1847-1938) e Knight (1885-1897).  

Walter antecedeu a Marshall e acentuou os elementos de toma de decisões e de 

liderança (Hébert & Link, 1988). Hawley (1893) renovou novamente a doutrina de 

Cantillon no que refere a importância de tomador de riscos, dando importância ao 

empreendedor no crescimento económico. Clark (1907), por seu lado, contestou a 

filosofia dos tomadores de risco e descreveu o empreendedor como sendo o coordenador 

da atividade económica. Knight (1921) proporcionou duas grandes contribuições ao 

pensamento de empreendedor: a primeira associada a distinção entre riscos 

assegurados e a incerteza não assegurada; a segunda, ao adiantar a teoria da grande 

ganancia que relaciona a incerteza não assegurada com a veloz mudança da economia, 

por um lado, e com as diferenças da habilidade empresarial pelo outro.  

Para Knight, os riscos não significam nada, se a incerteza pode ser assegurada 

(citado em Hébert & Link, 1988). 
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Tabela 4 - Resumo dos delineamentos neoclássicos referentes ao empreendedor 

Neoclássicos Delineamentos 

Cantillon (1931) , Thunen (1960), Mill (1965), 
Hawley (1900), Knight (1921), Mises (1949, 
1951), Cole (1946, 1949), e Shackle (1955, 
1966) 

O empreendedor é a pessoa que assume riscos 
associados com a incerteza 

Smith (1976 a, b), Turgot (1977), Edgeworth 
(1925), Pigou (1929), e Mises (1949, 1951) 

O empreendedor é a pessoa que fornece o 
capital financeiro 

Baudeau (1910), Bentham (1951, 1962), 
Thunen (1960), Weber (1984), e Schumpeter 
(1911-1954) 

O empreendedor é um inovador 

Cantillon (1931), Menger (1950), Marshall (1920 
a, b; 1925), Wieser (1927), Amasa Walker 
(1866), Francis Walker (1876, 1884, 1888), 
Keynes (1964), Mises (1949, 1951), Shackle 
(1955, 1966), Cole (1946, 1949), e Schultz 
(1975, 1981) 

O empreendedor é um tomador de decisões 

Say (1840, 1845), Amasa Walker (1866), 
Francis Walker (1876, 1884, 1888), Marshall 
(1920 a, b; 1925),  Wieser (1927), Weber 
(1984), e Schumpeter (1911-1954) 

O empreendedor é um líder na indústria 

Say (1840, 1845), Mill (1965),  Marshall (1920 
a, b; 1925), e Menger (1950) 

O empreendedor é um gerente ou diretor 

Say (1840, 1845), Walras (1854, 1965), Wieser 
(1927), Weber (1984), Clark (1892, 1907), 
Davenport (1908, 1913), Schumpeter (1911-
1954), e Coase (1937) 

O empreendedor é um organizador e 
coordenador dos recursos económicos  

Quesnay (1888), Wieser (1927), Pigou (1929, 
1949), e Hawley (1893) 

O empreendedor é o proprietário de uma 
empresa 

Bentham (1951, 1962) O empreendedor é um contratante 

Marshall (1920 a, b; 1925), Keynes (1964), 
Weber (1984) 

O empreendedor é líder superior (carismático) 

Clark (1907), Knight (1921) O empreendedor não é tomador de riscos 

Keynes (1964) O empreendedor é ator espontâneo 

Weber (1984) O empreendedor é um trabalhador superior 

Fonte: Elaboração própria 

Para um melhor entendimento do conceito de empreendedor apresentamos a 

seguinte tabela: 
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Tabela 5 - Conceitos de empreendedor(a) 

Schumpeter 
(1912, 1928) 

Segundo Schumpeter a função dos empreendedores é reformar ou revolucionar o padrão 
de produção ao explorar uma invenção, ou uma possibilidade técnica não provável, para 
produzir um novo produto ou um velho através de uma forma nova; ou ter uma nova fonte 
de material novo, ou reorganizar uma indústria. Para o autor, a economia obedece a um 
processo dinâmico mantido por alguns indivíduos, os empreendedores. O empresário 
schumpeteriano é o responsável dos ciclos desestabilizadores, invade, desequilibra o 
sistema. 

Knight (1921) 

 

Um empreendedor é alguém que calcula, logo assume o risco, e tem que administrar a 
incerteza e assumir a responsabilidade, tanto dos resultados positivos como negativos 
(González Domínguez, 2013) 

Kirzner (1960, 
1973, 1979 e 
1986) 

Estabelece que a função empresarial no mercado não é fácil de entender, e trata de 
explica-la mediante o que domina como elemento empresarial na ação individual humana. 
O autor o define como o elemento de impulso e perspicácia, que resulta necessária para 
determinar os fins que mais se pretendem alcançar e os meios que faram possível a 
execução dos mesmos. Para Kirzner, o empresário é quem move a sociedade a um 
estado de não ganancia (núcleo). E leva a sociedade de um estado de desequilíbrio para 
um estado de equilíbrio, e o equilíbrio é alcançado gradualmente a medida que se 
percebem os diferentes preços relativos, o qual da lugar a arbitragem de recursos. 

Richard 
Cantillon 

(1755) 

Cantillon via o empreendedor como alguém que compra um preço conhecido mas vende 
por um preço incerto. Como tal eles assumem o risco e a incerteza do negócio mas 
conservam o excedente do pagamento contratual, o benefício resulta da aceitação da 
incerteza, a função do empreendedor era levar a cabo estes negócios de risco. (González 
Domínguez, 2013) 

Weber (1984) A tarefa do empreendedor capitalista é assumida por um sujeito com uma ética, uma 
mentalidade, um código de conduta diferente, que o impulsiona com moderação na 
procura da multiplicação da sua riqueza, transformando assim a sua atividade numa 
profissão de vida, guiada por uma moral puritana. 

Drucker (1985, 
1991) 

Define o empreendedor: como alguém que está sempre à procura da mudança, reage à 
mudança e a explora como uma oportunidade.  

Drucker (1985, 
1991) 

Entende que o empreendedor inovador vê a mudança como uma forma saudável: não 
necessariamente leva a cabo a mudança dele próprio. Mas (e isto é o que define ao 
empreendedor inovador) procura a mudança, responde a ele próprio e não explode como 
uma oportunidade. 

Dees (2001) Define empreendedor como os indivíduos mais arrojados que estimulavam o progresso 
económico ao descobrirem novas e melhores formas de fazer as coisas 

Drucker (2002) Define o empreendedor como aquele empresário que é inovador, e ao empreendedorismo 
como o empresário inovador. Esclarece a comum confusão de acredita que qualquer 
negócio pequeno e novo é um empreendimento, e que quem o leva a cabo é um 
empreendedor, destacando que, mesmo que se abra um pequeno negócio e corra riscos, 
isso não quere diz que se seja inovador e represente um empreendimento. 

Dees (2003) Define empreendedor como sendo os catalisadores e inovadores que estão por detrás do 
progresso económico. 

Baumol, Litan, e 
Schramm 
(2007) 

Baumol, Litan, e Schramm (2007 citado em Jaafar & Jalali, 2014, p.79) definem 
empreendedor “aquele que se compromete com uma empresa, especialmente um 
empreiteiro, agindo como intermediário entre o capital e o trabalho.” 

Whereas 
Barringer e 
Ireland (2012) 

Whereas Barringer e Ireland (2012 citado em Dahalan, Jaafar, & Rosdi, 2013) definem 
empreendedor como o processo em que os indivíduos procuram oportunidades sem ter 
em conta os recursos que atualmente controlam. 

Fonte: Elaboração própria 
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2.5.2. A importância de ser empreendedor (a)  

Várias forças dinâmicas, como a rutura tecnológica, a instabilidade económica ou 

as mudanças demográficas, trouxeram novas oportunidades e ameaças para as 

organizações e sociedades do mundo. A fim de lidar com essas forças de mudança, 

governos, organizações públicas e privadas, e o público estão cada vez mais conscientes 

da importância do empreendedorismo. O papel do empreendedorismo na sociedade 

tornou-se proeminente desde o final do século passado. Principalmente a questão do 

empreendedorismo, porque é, acima de tudo, uma característica humana (Bessant & 

Tidd, 2011). Nas modernas economias o empreendedorismo tornou-se mais importante 

para o crescimento económico e desenvolvimento do que nunca. Nas últimas décadas, 

tem havido um interesse crescente sobre os conceitos de desenvolvimento económico e 

empreendedorismo. Existindo vários estudos na literatura relativamente a estes dois 

importantes conceitos (Ács, Szerb & Autio, 2013; Naudé, 2011; Braunerhjelm, 2010; 

Walzer, 2009; Wennekers, van Stel, Carree, & Thurik, 2009; Audretsch, Keilbach & 

Lehman, 2006; VanStel, Carree & Thurik, 2005; Harper, 2003; Dejardin, 2000). 

O progresso alcançado em compreender o empreendedorismo é, em grande parte 

devido à Joseph A. Schumpeter. Ele adotou uma abordagem diferente, subjacente ao 

papel da inovação. Os empresários não são apenas os inovadores e, portanto, agentes 

de mudança, mas também coordenadores de produção. O autor sugere que o 

empreendedorismo ocorre sobre cinco condições: novos bens, novos métodos de 

produção, novos mercados, novas fontes de materiais, ou novas organizações 

(Schumpeter, 1911). Segundo a visão schumpeteriana, o processo empreendedor 

constitui um dos fatores fundamentais para o desenvolvimento económico de um país ou 

região.  

O empreendedorismo começa a ser reconhecido não só como “um mecanismo 

fundamental para promover o desenvolvimento económico, particularmente nas regiões 

onde a atividade empresarial já foi dinâmica e atualmente está atrasada”, mas também 

como "uma boa solução, porque fornece uma não-controvérsia sobre a maneira de fazer 

aumentar a economia que é conhecida, criando empregos e potenciando o crescimento 

da renda para o capital em crescimento" (Shane, 2005, p. 1 citado em Toma, Grigore & 

Marinescu, 2014, p.437). É por isso que “os empresários precisam de acesso a recursos 

e mercados para ter sucesso, e é aí que as políticas nacionais desempenham um papel 

vital” (Kressel & Lento, 2012, p. 6 citado em Toma, Grigore & Marinescu, 2014, p.437). 

No entanto, quando se trata de saber como o mecanismo funciona, pouco se sabe, quer 

sobre a forma como o empreendedorismo pode ser mais promovido ou sobre como o 
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empreendedorismo influencia o desempenho económico (Wennekers & Thurik, 1999). Os 

pesquisadores concluíram que, embora a "teoria do desenvolvimento económico ainda 

tenha argumentos esta carece de uma "teoria geral" sobre empreendedorismo podendo 

abranger uma variedade de resultados de desenvolvimento, o progresso tem sido feito de 

forma a prolongar a noção e compreensão sobre empreendedorismo no desenvolvimento 

económico" (Naudé, 2008, p. 1).  

Por outro lado, as organizações internacionais, governos e responsáveis políticos 

têm mostrado uma maior atenção para a função exercida pelo empreendedorismo na 

geração e desenvolvimento económico. Especialistas em economia abandonaram a 

forma tradicional para o desenvolvimento económico baseado principalmente no 

recrutamento de grandes empresas com diferentes incentivos financeiros e fiscais, e 

atualmente eles confiam mais nas pequenas e médias empresas (PME) e novos 

empreendimentos do que no passado. 

O empreendedorismo é importante porque é o mecanismo através do qual as 

ineficiências económicas das economias são identificadas e atenuadas (Baum, Frese & 

Baron, 2007 citado em Toma, Grigore & Marinescu, 2014). De acordo com a OCDE (1998 

citado em Toma, Grigore & Marinescu, 2014, p.439) “empreendedorismo é fundamental 

para o funcionamento das economias de mercado”. Os EUA Small Business 

Administration (1998 citado em Toma, Grigore & Marinescu, 2014, p.439) foram ainda 

mais longe, ao declarar que “o barómetro fundamental da liberdade econômica e bem -

estar é a criação contínua de novas e pequenas empresas de todos os setores da 

economia e por todos os segmentos da sociedade”. 

Empreendedorismo tem a ver com os indivíduos, pessoas com as suas próprias 

características e ações (papéis). Vários são os papéis do empreendedor que podem ser 

distinguidos no mundo dos negócios. Para expressar a conexão entre o 

empreendedorismo e o crescimento económico e o desenvolvimento, dois principais 

papéis do empresário devem ser mencionados, o primeiro tem a ver com 'nova entrada' e 

o segundo com "inovação" em geral.  

Em primeiro lugar, o empresário é o fundador de um novo negócio: “...alguém que 

produz e, em seguida, talvez, organize e desenvolva uma nova empresa de negócios, ou 

não há nada de inovador nos referidos atos ". Em segundo lugar, o empresário tem um 

papel mais geral sendo um inovador na vida econômica: "... O empreendedor como o 

inovador - é aquele que transforma invenções e ideias em empresas economicamente 

viáveis, ou não, durante o processo de criar ou explorar uma empresa” (Wennekers & 



___________________________________________________________Fundamentação Teórica 

30 

 

Thurik, 1999 citado em Toma, Grigore & Marinescu, 2014, p.440). Assim, a novidade 

através das novas empresas e inovações são alguns dos fatores mais relevantes que 

ligam o espírito empresarial para o crescimento económico.  

Partindo da categorização propostas por Bem Sex-Role Inventory, Ahl (2006) este 

realiza uma exaustiva revisão da literatura no que concerne ao empreendedor e compara 

as categorias de masculino e feminino de Bem (1974, 1981) através de uma lista que 

contem os adjetivos mais utilizados para definir o empreendedor. Mediante este exercício 

de comparação, demostra que por um lado ditos adjetivos não coincidem com os que 

definem a masculinidade (tabela 6), mas também, que os mesmo são positivos. Em 

contra partida, os antónimos destes adjetivos, coincidem com os rasgos estereotipados 

da feminilidade (tabela 7), sendo os mesmos negativos. 

Tabela 6 - Caraterísticas masculinos comparadas com uma pessoa empreendedora 

Caraterísticas masculinas 
segundo Bem 

Pessoa empreendedora 

Seguro de si próprio Centrado em si próprio, locus de controlo interno, autoeficácia, 
mentalmente libre. 

Defende as próprias 
opiniões 

De carater forte 

Assertivo Capaz de suportar a oposição 

Personalidade forte Determinado, e com temperamento firme 

Forte, atlético Invulgarmente energético, capaz de fazer um esforço exagerado, 
ativo 

Com habilidades de líder Esperto em organizar, visionário 

Disposto a assumir riscos Procura dificuldades, otimista, atrevido, valente 

Toma decisões facilmente Sabe decidir em contornos incertos 

Autossuficiente Libre 

Dominante, agressivo Influente, procura o poder, quer um contorno privado e uma 
dinastia  

Disposto a posicionar-se Mantem-se fiel aos seus princípios 

Atua como um líder Conduz o processo económico e moral, piloto da industrialização 

Competitivo Deseja lutar e conquistar, deseja demostrar superioridade 

Ambicioso Orientado para o Sucesso  

Independente Independente e com uma mentalidade aberta 

Analítico Exercita um bom juízo, talento superior para os negócios, astuto, 
preceptivo, inteligente 

Fonte: Ahl, H. (2006; 600) 
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Tabela 7 -- Caraterísticas femininas comparados com os opostos da pessoa empreendedora 

Caraterísticas femininas segundo 
Bem 

Opostos a pessoa empreendedora 

Suave, apaziguadora  Prudente 

Leal Seguidor, conectado 

Sensível as necessidades dos outros Desinteressado  

Tímida Cobarde 

Dócil Não precisa deixar marca no mundo, subordinado, 
indeciso, discípulo, débil, vacilante, locus de controlo 
externo, fatalista, frouxo, não comprometido, aversão ao 
poder, aversão a luta e a competência, não precisa provar 
nada a si próprio. 

Crédulo Crédulo, cego, faz maus juízos, incapaz, desorganizado, 
caótico, falta de talento para os negócios, mudanças de 
humor constantes. 

Simpático, afetuoso, carinhoso, 
compreensiva, de voz suave, terno, 
adora crianças, não utiliza uma 
linguagem agressiva, alegre, infantil.  

Não há resultados 

Fonte: Ahl, H. (2006; 601) 

A tabela anterior conduz a suposição de que, que as diferenças entre géneros 

existem, o que nos pode ajudar a compreender as diferenças entre o empreendedor 

masculino e feminino, e ajudar a perceber a intenção da pessoa criar a sua própria 

empresa. 

2.5.3. Perfil da mulher empreendedora  

Descobrir o perfil concreto das pessoas com maior probabilidades de criar a sua 

própria empresa em relação as restantes pessoas, é uma tarefa que ainda se encontra 

em análise (Hernández, 1995). A necessidade de alcançar algo, a autoconfiança e o 

otimismo, a criatividade e a autonomia são caraterísticas psicossociais atribuídas ao 

empreendedor (Davidsson, 1989; Boydston, Hopper, & Wright, 2000). Outros autores 

afirmam que algumas das caraterísticas do empreendedor, são a iniciativa, a criatividade, 

a independência, a capacidade para aceitar retos ou assumir riscos moderados e 

responsáveis (Thomas & Mueller, 2000; Gürol & Atsan, 2006), estes são elementos que 

levam o individuo ao Sucesso ou ação da sua atividade (Yániz & Villardón, 2006). 

É possível potenciar as próprias habilidades no âmbito do “saber fazer”, como por 

exemplo, procurar informação, planificar, organizar, tomar decisões ou procurar soluções 

criativas, assim como a capacidade de trabalhar em equipa ou liderar, a comunicação ou 

a habilidade para negociar (Flores & Palao, 2013). O modelo da personalidade própria de 
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cada indivíduo e a propensão a criar empresas (Shane, 2003; Hernangómez, Martin, 

Rodriguez, & Saboia, 2005) separa os fatores psicológicos e não psicológicos de cada 

indivíduo, as suas caraterísticas mais favoráveis presentes na atitude e na motivação 

empreendedora (Baum & Locke, 2004). 

Ilustração 1 - Modelo de caraterísticas pessoais e a tendência para a criação de uma empresa 

Fonte: Shane (2003); Hernangómez Barahona, Martin Cruz, Rodriguez Escudero, e Saboia (2005) 

As variáveis percetíveis são a atitude e as crenças das pessoas que apresentam 

os pensamentos ou conhecimentos subjetivos de determinadas situações quando se 

dispõe a atingir determinados objetivos (Arenius & Minniti, 2005). As mulheres são mais 

cooperativas, procuram as suas relações pessoais sejam diretas e que tenham 

qualidade. As mulheres empreendedoras detêm a definição de sucesso como sendo o 

poder de controlar o seu próprio destino mediante as relações com os seus clientes e o 

cumprimento das suas obrigações, os homens empreendedores por outra parte vem o 

seu sucesso através das metas alcançadas (Sánchez, 2003).  

A mulher empreendedora prefere qua a informação circule dentro da empresa e 

da oportunidade aos seus empregados para a realização de formação para que os 

mesmos possam subir na sua carreira profissional e tenham acesso a promoções  

“A implicação dos trabalhadores na empresa, o seu grau de participação 

e responsabilidade devem ser reconhecidos e remunerados 

convenientemente. É importante que todos se sintam, desde o seu 

posto de trabalho, que estão a intervir positivamente no 

desenvolvimento da empresa. Temos que valorizar e ouvir as sugestões 

de todos.” (Mercadé, 1998, pág. 67). 

Para um melhor entendimento do perfil empreendedor feminino, e das diferenças 

entre o perfil feminino e masculino, elaboramos a seguinte tabela com base em alguns 

estudos:  
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Tabela 8 - Diferenças e semelhanças entre empreendedoras e/ou empreendedores 

Estudo Diferenças a favor das mulheres Semelhanças entre sexos 

Kalleberg & Leicht  

(1991)  

 + Probabilidade de 
sobrevivência da empresa 

+ Capacidade de inovação  

Brodsky  

(1993)  

+ Maior autonomia  

+ Melhor utilização das suas 
capacidades 

+ Mais flexível  

+ Maior capacidade de autogestão  

 

Hisrich, Koiranen & 
Hyrsky 

(1996)  

+ Não são tão insolentes, egoístas e 
duras  

+ São mais comprometidas com o 
trabalho e energéticas, respeitam 
mais os valores económicos e a 
valorizam mais as oportunidades 
que surgem e dão mais valor a 
inovação 

+ Desejo por alcançar o 
sucesso 

+ Empatia 

+ Desejo de trabalhar  

Schiller & Crewson  

(1997)  

+ Tem menos formação, menos 
experiencia, menor capital humano, 
o que faz com que a perspetiva de 
Sucesso seja inferior a do homem 

+ Locus (posição) de controlo 
10

 

Castillo & Salinas  

(1994)  

+ O Modelo de relação empresarial 

+ Motivação e expressão oral 

+ Nível de satisfação no que 
respeita o trabalho  

+ Idade, estado civil 

+ Formação 

+ Motivação para o sucesso 

+ Acesso a tecnologia 

+ Número de empregados  

Fonte: Sánchez (2003). 

2.6. TIPOLOGIAS MULHER EMPREENDEDORA  

Ao longo dos tempos foram feitos varias tentativas para elaborar uma tipologia 

sobre a mulher empreendedora. Se as classificações mais conhecidas são combinadas 

(Goffee & Scase, 1985; Cromie & Hayes, 1988; Monaci, 1997 citado em Bruni, Gherardi & 

Poggio, 2004), é possível identificar os seguintes perfis "ideal-típicos" de mulheres 

empresárias: 

                                                

10 
É a expectativa do indivíduo sobre a medida em que os seus esforços se encontram sobre o controlo interno (esforço 

pessoal, competência, etc.), ou externo (as outras pessoas, sorte, chance, etc.)  

O’Brien, G.E. (1984). Locus of control, work and retirement. Em: H. M. Lefcourt (Ed.), Research with the Locus of control 

construct: Extensions and limitations (Vol. 3). Orlando, FL: Academic Press. 
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 A “sem rumo” mulher jovem que constrói /cria um negócio como uma alternativa 

para desemprego; 

 As jovens "orientadas para o sucesso" para quem empreendedorismo não é nem 

mais nem menos que uma escolha aleatória ou obrigatória, mas uma estratégia de 

carreira a longo prazo; 

 Os "fortemente orientados para o sucesso" mulheres, geralmente sem filhos, que 

veem na atividade empreendedora uma oportunidade para uma maior realização 

profissional ou um meio para ultrapassar os obstáculos à progressão na carreira que 

encontraram nas organizações para as quais trabalharam anteriormente; 

 Os "dualistas", muitas vezes com uma experiência de trabalho substancial, que 

devem conciliar o trabalho e as responsabilidades familiares e vão, portanto, à procura de 

uma solução que seja flexível; 

 Os "trabalhadores de retorno", ou mulheres (geralmente pouco qualificados) que 

deixaram os seus empregos anteriores para cuidar das suas famílias e são motivadas por 

melhores condições económicas ou principalmente por um desejo de criar espaço para a 

autorrealização fora da esfera familiar; 

 Os "tradicionalistas", ou mulheres com antecedentes familiares em que ser 

proprietária e executar um negócio é uma tradição de longa data;  

 E os "radicais", mulheres motivadas por uma cultura ou valores empresariais 

convencionais que constroem iniciativas destinadas a promover os interesses das 

mulheres na sociedade. 

Existem vários modelos de mulher empreendedora: mulher empreendedora como 

alternativa ao desemprego; como orientação face ao sucesso, aspiração a uma 

promoção profissional importante (normalmente quando não tem filhos); como forma 

dupla de vida (desde a experiência anterior no trabalho, quer conciliar a vida familiar com 

a vida profissional), obtendo a flexibilidade necessária; como retorno ao trabalho, depois 

de o haver abandonado para cuidar da família, estando motivado o regresso por 

considerações económicas ou pelo desejo de autorrealização; como tradição familiar, nas 

famílias em que a propriedade e direção de um negócio é uma tradição; e como modelo 

radical de empreendedorismo, naqueles casos em que a mulher empreendedora esta 

motivada por uma cultura antagónica com valores tradicionais de negócios, levando a 

cabo iniciativas que promovem o interesse da mulher na sociedade (Bruni, Gherardi, & 

Poggio, 2004).  
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As maiorias dos modelos estão situadas num espaço socio temporal em que os 

filhos supõem uma intervenção / influencia nos negócios (Bruni, Gherardi, & Poggio, 

2004). Como tal, a mulher empreendedora vê condicionado o conhecimento sobre o seu 

negócio e a prática do mesmo. Há diferenças tanto biológicas como sociais que 

estabelecem as condições de trabalho de maneira a poder otimizar o capital humano da 

mulher, de forma a facilitar o desenvolvimento profissional e pessoal. As 

responsabilidades familiares devem ser compartidas e facilitadas pela norma e pelas 

políticas laborais. Atualmente é importante e fundamental o reconhecimento das 

diferenças e a sua atualização de forma a poderem ser corrigidas (Peris, Peris, & Ribeiro, 

2010) 

2.6.1. Motivações da mulher empreendedora  

Existem diversas motivações que impulsionam as pessoas a converter-se em 

empreendedores. As motivações do empreendedor (a) podem determinar uma atitude e 

respostas diferentes na hora de por em andamento e desenvolvimento a atividade 

empresarial. Segundo o modelo de Baron e Henry (2011) o empreendedorismo investiga 

os fatores relacionados com o que motiva os indivíduos para que se tornem empresários. 

Dada a complexidade e as incertezas associadas com o empreendedorismo, eles 

sugerem que as motivações individuais face ao espírito empresarial são importantes. 

Algumas mulheres veem o empreendedorismo como uma solução para os 

desafios enfrentados em empregos tradicionais, como condições de trabalho 

desfavoráveis ou conflito trabalho-família. No que diz respeito às condições de trabalho, a 

pesquisa feita pelos autores sugere que mulher que não gostam dos seus supervisores e 

acreditam que elas poderiam fazer um trabalho melhor do que a gestão atual, sendo mais 

propensos para a procura do empreendedorismo (Zapalska, 1997). A frustração sobre 

oportunidades de progressão na carreira é também uma fator importante pelo qual as 

mulheres decidem prosseguir para o empreendedorismo (Buttner & Moore, 1997). No 

geral, esta pesquisa sugere que as mulheres exercem empreendedorismo para ganhar 

controlo sobre melhores oportunidades de progressão, melhores avaliações de 

desempenho, e para criar um ambiente de trabalho mais agradável.  

No que diz respeito ao conflito trabalho-família, as mulheres muitas vezes têm 

uma maior responsabilidade para atividades de assistência à infância do que os homens 

e o empreendedorismo é visto como um mecanismo para um horário mais flexível 

(Williams, 2004). No entanto, as mulheres apresentaram uma maior preferência por 

motivações relacionadas com a família do que os homens, especialmente quando tem 
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filhos (DeMartino & Barbato, 2003). Em geral, os resultados da investigação são 

consistentes sugerindo que as mulheres estão motivadas a procurar do 

empreendedorismo para ganhar flexibilidade de horários e uma maior participação no 

entorno familiar e mais tempo em casa quando comparadas aos homens (Parasuraman & 

Simmers, 2001). 

O discurso dominante sobre as razões pelas quais as mulheres decidem começar 

um negócio pode distinguir-se entre "compulsão" fatores (que restringem as mulheres 

mais por necessidade do que por escolha) e/ou fatores de "atração" positivos (que 

induzem as mulheres a ver o empreendedorismo como uma oportunidade). A atração é 

representada por motivos tais como as apresentadas no Monaci (1997), uma forma de 

complementar uma renda familiar insuficiente; ou como uma solução para a inserção 

numa atividade em que os critérios de seleção formais (qualificações, experiência e 

gênero) parecem menos rigorosos; bem como uma estratégia para obter mais margens 

de flexibilidade. Por outro lado, a compulsão é descrita como uma procura pela 

independência e autonomia no trabalho; a procura pela autorrealização profissional; a 

procura de rendimento; o seguimento de uma missão social (por exemplo, a integração 

social dos membros mais vulneráveis da sociedade). 

Em geral, a entrada das mulheres no empreendedorismo parece ser uma mistura 

complexa de constrangimentos e oportunidades, de imposições externas e aspirações 

subjetivas. No entanto, o cruzamento entre a disponibilidade para o mercado trabalho e 

para a família que coloca as mulheres adultas com responsabilidades familiares em dois 

sistemas (que são na verdade interdependentes embora simbolicamente separados) é 

um modelo normativo que produz trabalho penoso, imposição, restrições de tempo e 

clivagens de identidade (Barbara, Catherine & Joanne, 2011). No momento em que 

aquelas mulheres são capazes de lidar com estes constrangimentos são representadas 

como peritos na gestão de recursos e flexibilidade relacionais. A descontinuidade entre 

as duas esferas da existência cotidiana - com a proliferação da identidade, bem como o 

esforço para combinar tantos elementos (tempos, estilos relacionais, etc.) é retratado 

como um recurso de identidade para as mulheres empresárias, porque dá origem a 

oportunidades e a possibilidades de desenvolver competências organizacionais, 

relacionais e institucionais específicas (Kolb & Meyerson, 1999). 

A literatura (Brush, 1992; Chaganti, 1986) procura entender como as mulheres 

são capazes de lidar com questões de conflito, representando o feminino como um 

recurso para a economia de mercado, tendo em conta a capacidade das mulheres para 

sobreviver num ambiente hostil. Como resultado, o sucesso de mulheres 
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empreendedoras pode ser utilizado para disciplinar formas menos eficientes de 

empreendedorismo, bem como a divisão internacional do trabalho reflete a estruturação 

de gênero pelo qual os homens dominam o cenário mundial, deixando a economia 

doméstica para as mulheres (Calás & Smircich, 1993). 

Os motivos podem dividir-se em primários e secundários, os primeiros são 

biológicos, os segundos derivam de tensões que são geradas devido a uma situação 

externa, os primários estão relacionados com a satisfação física, enquanto os 

secundários estão vinculados a satisfação do tipo emocional (Murray, 1938). Murray 

(1938) identificou 20 necessidades, isto é, motivos que tem uma influência direta no 

comportamento. Steers e Braunstein (1976) desenvolveram um instrumento (Manifst 

Needs Questionnaire) destinado a medir quatro motivos: realização; poder; aflição e 

autonomia, visto que a literatura mostra que estes influenciam as atitudes e o 

comportamento laboral (Murray, 1938; Fernández, 2001; Reeve, 1994; Lang & Fries, 

2006). 

Tabela 9 - Descrição dos principais motivos, segundo o instrumento (manifest needs 
questionnaire)  

Autores Motivos Descrição 

Murray 

(1938) 

Realização Esta relacionada com o cumprimento de uma tarefa que tem um certo 

grau de dificuldade e que supõe desenvolve-la com rapidez e de forma 

independente, ultrapassando obstáculos e alcançando a excelência. 

(p.164). Esta necessidade de alcançar a perfeição motiva o individuo a 

superar obstáculos, a lutar para conseguir fazer coisas difíceis 

rapidamente e de forma perfeita. 

Murray 

(1938) 

Poder É a necessidade de controlar os sentimentos e o comportamento dos 

outros; no desejo de exercer influencia sobre os outros por meio da 

sugestão, da sedução, a persuasão, consiste em persuadir os outros 

para que atuem como um quer ou necessita. (p.152) 

Murray 

(1938) 

Aflição Implica a necessidade de estabelecer vínculos cooperativos e de 

reciprocidade, assim como o desejo de ganhar o afeto de uma pessoa 

significativa. 

Murray 

(1938) 

Autonomia Esta relacionada com o desejo de ser independente e de atuar de acordo 

com as próprias vontades, sem estar sujeitos a preção exercida por uma 

autoridade ou outros em geral. (p.156) 

Fonte: Elaboração própria 



___________________________________________________________Fundamentação Teórica 

38 

 

2.6.2. Autoeficácia  

A autoeficácia é um recurso pessoal que favorece a iniciativa e estimula a 

identificação. As capacidades que possui o individuo, só tem importância quando este 

confia nessas capacidades e as aproveita para conseguir atingir os seus objetivos 

(Bandura, 1989). Isto é, é a confiança que temos nas nossas capacidades pessoais para 

poder realizar uma atividade. A autoeficácia representa um papel básico nos processos 

de motivação, o seu estado afetivo, os seus pensamentos e as suas próprias ações, ao 

mesmo tempo que pode dirigir as diversas situações que se apresentam na sua vida. Os 

indivíduos que se consideram eficazes tem tendência a ter sentimentos mais otimistas no 

que respeita as suas próprias capacidades, tomam decisões sobre a sua vida e tem 

metas mais pessoais. Perante situações de stress atuam de maneira amortizadora, veem 

os problemas de forma mais ligeira e não como uma ameaça. As pessoas que têm 

autoeficácia enfrentam os desafios com regularidade, aumentam o seu nível de esforço e 

tem mais segurança sobre aquilo que podem controlar (Bandura, 1997). A autoeficácia 

percebida é um dos fatores psicológicos que mais influencia têm na predisposição para o 

aproveitamento de oportunidades, centra-se no sujeito que percebe a sua própria 

capacidade para poder levar a cabo uma atividade e o seu rendimento. Na atividade 

empreendedora este fator tem grande influência, normalmente é a variável de perceção 

mais destacada (Shane, 2003). O antecedente substancial a perceção de oportunidades 

é a autoeficácia “se nos vemos como competentes teremos mais probabilidade de ver 

uma ação e curso como sendo possível de alcançar, assim teremos mais probabilidade 

em ver uma oportunidade” (Krueger, 2000, 5-23). 

A autoeficácia é um reflexo de uma atitude positiva que tem uma pessoa em 

relação as suas capacidades empresariais. Uma boa perceção da autoeficácia tem um 

efeito muto positivo entre os elemento claves que atuam na criação de um negócio, como 

a identificação de oportunidades, conhecer previamente a outros empresários, e ter uma 

grande confiança na posse de habilidades e conhecimentos empresariais (Justo & Díaz, 

2012), porém existem diferenças entre as redes empresariais que mantem as mulheres e 

as dos homens (Renzulli, Aldrich & Moody, 2000). As mulheres tem uma perceção menor 

de autoeficácia em relação aos homens, (Wilson, Kickul & Marlino, 2007). As mulheres 

têm uma perceção menos favorável que os homens relativamente ao entorno empresarial 

da sua própria autoeficácia para poder por em funcionamento uma empresa (Langowitz & 

Minniti, 2007), elas estão muito condicionadas pelas normas sociais e os conceções que 

a própria sociedade lhes atribui, o que pode afetar a sua decisão de criar ou não uma 

empresa (Brush, De Bruin, & Welter, 2009). Existem estudos que demonstram que a 
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perceção da autoeficácia esta influenciada parcialmente pela relação entre ter um modelo 

de referencia ou um mentor, e o resultado obtido na atividade empresarial (Wilson, Kickul, 

& Marlino, 2007). As mulheres têm menos fontes de informação que os homens em 

relação a criação de empresas (Justo & Díaz, 2012). 

Conhecer outras pessoas empreendedoras facilita os indivíduos de forma a terem 

uma perceção mais favorável sobre as suas capacidades. Para as mulheres, igual que 

para os homens, os modelos de referências influenciam as variáveis de perceção, mas 

no caso das mulheres existe um défice de estes modelos de referência, já que há um 

menor número de empresárias, o que faz com que não sejam tão inspiradoras como os 

homens. Os modelos de referências proporcionam uma aprendizagem indireta, que 

reforça a autoeficácia e a capacidade de perceber oportunidades. O que faz com que um 

empreendedor tenha nas suas redes a outros empreendedores faz com que aumente a 

sua confiança e as suas capacidades e também a sua perceção para as oportunidades 

empresariais (Justo & Díaz, 2012). No caso das mulheres empreendedoras a presença 

de modelos de referência, e o facto de conhecer outras experiencias empreendedoras 

dentro do contexto mais próximo a elas, resulta muito relevante para o seu lançamento 

como empreendedoras, mesmo que o entorno não seja favorável; em contrapartida um 

obstáculo é o medo de fracassar. No caso masculino, o que afeta a sua decisão de 

empreender são as circunstâncias adversas, apesar de ter modelos de referência 

próximos dele (Martínez, Mira & Gómez, 2012). 

2.6.3. Mulher e apoio social  

As evidências levam a pensar que as barreiras que as mulheres encontram no 

trabalho por conta própria (o chamado teto de vidro), pouco a pouco, vão se minimizando 

com o desenvolvimento das próprias empresas, cada vez mais, um conjunto de políticas 

e praticas relacionadas com a flexibilidade laboral, processos afetivos, desenvolvimento 

da carreira profissional, entre outros (López, Romero & Díez, 2012). No 

empreendedorismo feminino, dentro dos fatores referentes ao seu entorno que para elas 

condicionam a criação das suas próprias empresas, os fatores informais (perceção de 

habilidades para empreender, redes sociais e papel familiar) tem maior relevância que os 

fatores formais (financiamento, apoio politico e formação) (Álvarez, Noguera & Urbano, 

2012). As instituições públicas deveriam ficar encargadas de dar o apoio necessário para 

que os fatores formais tivessem mais peso no momento da mulher tentar criar o seu 

próprio negócio. As redes sociais é um dos fatores que ajudam ou dificultam o 

empreendedorismo feminino. O acesso a financiamento é outro fator a ter em conta 

(Ruíz, Camelo & Coduras, 2012).  
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Diversos autores afirmam que o sucesso esta vinculado com a capacidade de 

desenvolver redes sociais e o tipo de redes em que participa (Hansen, 1995; Hoang & 

Antoncic, 2003; Gordon & Sarah, 2010). As redes fazem com que aumente o número de 

recursos úteis para a pessoas que empreendem (Shaw, 2006), e a sua capacidade para 

perceber as oportunidades de mercado, ademais do acesso a fontes de informação 

importante para o negócio, ou a possibilidade da empresa se manter aberta por muito 

mais tempo (Bowey & Easton, 2007; Steier & Greenwood, 2000; Huggins, 2000). A 

identificação de oportunidades e a obtenção dos recursos necessários, para aquelas 

pessoas que possuem uma rede de relações e intercâmbios resultam mais acessíveis 

(Low & MacMillan, 1988). A estrutura social ou o capital social é relevante no 

empreendedorismo (Salazar, Herrera, Rueda & Rubio, 2014). Possuir um capital social 

oferece redes que facilitam o acesso a recursos, visto que dispõe de meios para o 

conhecimento, o descobrimento de novas oportunidades e uma maior cooperação 

(Davidsson & Honig, 2003; Markman & Baron, 2003). Devido a esses vínculos sociais, o 

sujeito pode obter recursos e como tal oportunidades de futuro para onde pode direcionar 

os seus esforços num projeto de empreendedorismo. Para as mulheres são fatores 

determinantes para poder empreender, a valorização de resultados e o contexto de 

seguridade recebido mediante o assessoramento e as ajudas que oferecem as 

instituições públicas (capital social). Estas ajudas incidem positivamente na 

autoconfiança, aumentando a tendência empreendedora. (Fuentes & Sánchez, 2010) 

2.6.4. Locus (posição) de controlo  

A orientação de controlo é o grau em que uma pessoa percebe o sucesso ou o 

fracasso da sua conduta como dependente de si próprio (orientação de controlo interno) 

ou dependendo do contexto (orientação de controlo externo) (Rotter, 1996). A orientação 

de controlo interna está relacionada com a capacidade de perceber as oportunidades de 

controlo, com o estado de alerta do sujeito empreendedor (Gilad, 1982). A orientação de 

controlo interno das mulheres é menor que a dos homens, não são tão crentes quanto os 

homens que o sucesso depende do seu próprio comportamento. Estão menos seguras 

das suas ações empresariais em relação aos homens. As mulheres refletem sobre o seu 

negócio de forma menos logica e analítica que os empreendedores do sexo masculino. E 

tem menos habilidades sociais que eles (Sánchez Almagro, 2003). A orientação de 

controlo interno pode-se desenvolver mediante circunstancias positivas que facilitem ao 

individuo a perceção da relação existente entre o esforço que emprega, a realização da 

atividade e o resultado da mesma. O que nos leva a que a atitude empreendedora se 

pode apreender (Bonnett & Furnham, 1991). 
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2.7.MULHER, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 

2.7.1. Orientação empreendedora individual, identidade de gênero e sexo biológico  

Alguns pesquisadores argumentam que existem diferentes fatores pessoais que, 

influência diferencialmente a forma da orientação empresarial entre os homens e a 

orientação empresarial das mulheres para o empreendedorismo (Wiklund, 1999; 

Kollmann, Chistofor & Kuckertz, 2007; Dickson & Weaver, 2008). Estas diferenças podem 

ser agrupadas em três categorias. Primeiro, as mulheres são menos propensas a se ver 

como empreendedoras e veem o ambiente empresarial como sendo menos favorável em 

comparação com os homens (Heilman & Chen, 2003). Num estudo realizado por, 

Langowitz e Minniti (2007) descobriram que as mulheres veem o ambiente para o 

empreendedorismo como sendo mais desafiador e com obstáculos intransponíveis do 

que para os homens. A perceção de que o ambiente para iniciar um negócio é hostil e 

difícil para as mulheres resulta numa menor propensão para o empreendedorismo entre 

as mulheres (Kolvereid, Shane & Westhead, 1993). Em segundo lugar, a literatura sobre 

capital humano indica que o conhecimento, as habilidades, as competências e outros 

atributos relevantes para o empreendedorismo são desigualmente distribuídos entre os 

homens e mulheres (Cetindamar, Gupta, Karadeniz, & Egcrica, 2012). De facto, Menzies, 

Diochon & Gasse (2004) relata que mesmo quando os níveis de ensino não diferem entre 

homens e mulheres, a maior área de estudo diferencia-se com as mulheres a estar mais 

envolvidas nas artes e ciências, enquanto os homens estão na área das engenharias, 

matemáticas e tecnologias. Por conseguinte, embora as mulheres possuam o mesmo 

nível de capital humano que os homens, elas não adquirem os mesmos conhecimentos, 

capacidades e habilidades que ajudam a desenvolver o empreendedorismo (Marlow, 

2002). Em terceiro lugar, os homens e as mulheres também denotam diferenças no grau 

de desenvolvimento da sua integração social ou contatos (muitas vezes referidos como 

capital social) o que influenciam a probabilidade de que os seus esforços sejam apoiados 

por outros indivíduos (Manolova, Carter, Manev & Gyoshev, 2007).  

Enquanto os estudos relatam consistentemente diferenças de gênero na 

orientação empresarial (Hansen, Deitz, Tokman, Marino & Weaver 2011; Lim & Envick 

2011), não se verifica a necessidade de estudos que " explorar os efeitos existentes da 

inovação, pro-atividade e comportamentos de risco sobre a orientação empreendedor 

geral em vários países " (Hansen, Deitz, Tokman, Marino & Weaver, 2011, p.76). Apesar 

da " capacidade de resistência das normas masculinas " em empreendedorismo 

(Hamilton, 2013), "a investigação realizadas revelam semelhanças e diferenças entre 

homens e mulheres empresárias " (Lim & Envick 2011, p.4). Embora a maioria dos 
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estudos se centre nas diferenças entre empresários masculinos e femininos, alguns 

argumentam que existem mais semelhanças do que diferenças (Brush & Edelman 2000). 

Embora seja amplamente aceite que a atividade empresarial entre as mulheres é muito 

menor do que entre os homens, alguns pesquisadores mostram que as mulheres tem a 

mesma probabilidade de terem orientação empresarial e competência empresarial que os 

homens (Esnard-Flavius, 2010). Segundo Bird (1993) existem fortes semelhanças entre 

homens e mulheres no seu desejo de autonomia, controle e realização que são 

qualidades associadas ao empreendedorismo. Hofstede (2001), assume uma posição 

sociocultural, sugerindo que as diferenças entre homens e mulheres resultam de 

diferentes processos de socialização, em vez que características pessoais inatas. 

Hofstede (1980) chama a atenção para diferenças na identidade de gênero ao invés de 

diferenças biológicas. Ele sugere que os valores da masculinidade são manifestações 

culturais de identidade de gênero, e enfatizam diferentes expectativas até mesmo de 

homens e mulheres que ocupam o mesmo posto de trabalho.  

Vários estudos indicam que a masculinidade representa um foco no trabalho e na 

carreira e que a masculinidade está associada com assertividade, ambição e tenacidade 

(Brescoll, Uhlmann, Moss-Racusin & Sarnell 2012; Hofstede, 1980). Fischer e Manstead 

(2000) observaram que as sociedades industrializadas a masculinidade está localizada 

no local de trabalho, a posse do negócio, bem como muitas outras ocupações masculinos 

tradicionais (por exemplo, a gestão de tempo), ainda são vistos como um atributo 

masculino estereotipado como assertividade, a competitividade, ousadia e assunção de 

riscos e se o indivíduo é um homem ou mulher (Gupta, Turban, Wasti & Sikdar, 2009). 

Vários estudos indicam que a masculinidade está subjacente no empreendedorismo 

(Lewis, 2006; Marlow, 2002) e na construção social do empreendedorismo e que o 

mesmo é essencialmente masculino (Jennings & McDougald, 2007). Como Marlow 

(2002) sucintamente observou, "liderança está envolvida na fundação e gestão de uma 

empresa, sendo mais propícia ao sexo masculino." É possível que a identidade de gênero 

possa influenciar a tendência individual para o empreendedorismo mais do que sexo 

biológico. O paradigma do papel sexual (Pleck, 1983) sugere que a criação de uma 

identidade masculina muitas vezes é favorável a agir de uma forma hiperagressiva. A 

masculinidade envolve valores instrumentais que estão focados em fazer o trabalho e 

ganhar, considerando que os valores femininos envolvem preocupações afetivas para o 

bem-estar dos outros e a harmonia do grupo (Constantinopla, 1973). Indivíduos que 

possuem valores masculinos são competitivos, agressivos, e estão motivados para 

aumentar a sua riqueza e alcançar o sucesso através de participação em negócios 
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(Buttner & Moore, 1997; De Martino & Barbato, 2003). A masculinidade encoraja a 

tendência a quebrar regras e procedimentos operacionais e padrões para desenvolver 

novos negócios, tecnologias, produtos e processos (Curley & Gremillion, 1983). Um 

grande impulso para a popularidade do empreendedorismo, especialmente entre as 

mulheres (Brush, de Bruin, & Welter, 2009), é a certeza de que as empresas irão manter 

a promessa de que o sucesso na carreira profissional dos indivíduos irá subir ou cair 

pelos seus próprios méritos, e não pelas ideias pré-concebidas sobre as perceções e 

preconceitos dos indivíduos (Heilman & Chen, 2003). O sucesso empresarial feminino é, 

portanto, um modelo a seguir por outras mulheres, e tem vindo a aumentar pelo mundo 

fora. As mulheres começam a perceber as suas contribuições, potencialidades e 

exclusividade como empresárias.  

Há pesquisas realizadas por diversos autores (Brescoll, Uhlmann, Moss-Racusin 

& Sarnell, 2012; Hofstede & Bond 1984; Mueller & Dato-On, 2008) que sugerem uma 

relação positiva entre os valores femininos e empreendedorismo, especialmente no início 

do processo de empreendedorismo. Nem todas as tarefas envolvidas no processo 

empresarial são masculinas na natureza e algumas requerem qualidades femininas 

(Mueller & Dato-On, 2008). Qualidades femininas, tais como preocupação para o bem-

estar dos outros, a harmonia do grupo, cooperação, adaptabilidade, flexibilidade, cuidar e 

nutrir (Brescoll, Uhlmann, Moss-Racusin, & Sarnell, 2012; Hofstede & Bond, 1984) 

também são importantes para as atividades empresariais. Por exemplo, adaptabilidade e 

flexibilidade são essenciais para a inovação devido ao ambiente incerto e em constante 

mudança que envolvem tais esforços (Mueller & Dato-On, 2008). A feminilidade está 

associada a redes sociais de maior qualidade, que devem servir como uma almofada em 

caso de fracasso no momento de assumir riscos em empreendimentos comerciais (Hsee 

& Weber, 1999). Vários elementos da feminilidade, como teias de filiação, redes de 

comunicação e espaços culturais intimamente compartilhados também facilitam a pro-

atividade (Claes, Vandereycken & Vertommen, 2005). O aumento do número de 

estudantes do sexo feminino em empreendedorismo e maiores taxas de criação de novas 

empresas entre as mulheres são evidências de um crescimento na orientação 

empresarial entre as mulheres (De Bruin, Brush & Welter, 2007). Enquanto investigação 

até à data sugerem que os valores masculinos e femininos têm diferentes contribuições 

para o processo empreendedor (Hamilton, 2013) acredita que ambos podem contribuir 

positivamente para a manifestação da orientação empresarial individual, o autor espera 

que a feminilidade e os seus valores também estejam relacionados de forma positiva com 

a orientação empreendedora e sejam significantes para a mesma. Como tal podemos 
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concluir que tanto a identidade masculina como a feminina tem uma grande tendência 

para a intenção empreendedora.  

2.7.2. Dificuldade que afetam o empreendedorismo feminino 

Estudos realizados na maioria dos países ocidentais, tais como, a reflexão sobre a 

construção social de gênero e a economia (economia empresarial, em particular) que 

começou mais tarde em comparação com outras disciplinas científicas. As suas 

intenções mais evidentes foram que os homens sempre dominaram a comunidade 

científica (Reed, 1996), que as atitudes de gênero para os empresários tornam as 

mulheres invisíveis (Mirchandani, 1999), e que as análises das experiências das 

mulheres são inadequadas, tendenciosa ou distorcida (Ferber & Nelson, 1993).  

Estudos sobre mulheres empresárias são amplamente divididos entre cinco áreas 

temáticas (Brush, 1992; Ahl, 2002; Monaci, 1997): 

3. Os "local de produção" do empreendedorismo feminino; 

4. Padrões do empreendedorismo feminino; 

5. As barreiras contra o empreendedorismo feminino; 

6. As motivações das mulheres empresárias; e 

7. Os métodos de organização e de gestão - a "cultura empresarial" - das 

mulheres empreendedoras. 

Estes estudos levaram a identificação de três principais tipos de barreiras para o 

empreendedorismo feminino (Aldrich, Reese & Dubini, 1989), sendo elas: 

 O estatuto sociocultural das mulheres, que identifica o papel primordial das 

mulheres com responsabilidades familiares e domésticas e reduz a credibilidade 

das mulheres com a intenção de criação de empresas de diferentes formas.  

 O acesso a redes de informação e assistência, que são muitas vezes a principal 

fonte de informação e contactos, mas que igualmente e frequentemente 

compreendem mais ou menos evidentes mecanismos de exclusão de gênero.  

 O acesso ao capital / financiamento; se as mulheres empresárias precisarem de 

um financiamento institucional (um banco, uma agência de finanças), um amigo, 

um parente ou até mesmo o seu cônjuge, que são suscetíveis de vir com a ideia 

de que "as mulheres não podem lidar com dinheiro". 
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Os argumentos relativos às barreiras contra o empreendedorismo feminino tem 

contribuído, para a reprodução social de um subtexto de gênero, o que representa 

mulheres como "falta de" status, redes e credibilidade. Por sua vez estas estruturas de 

representação e perceções sociais dos atores institucionais moldam a discriminação, 

muitas vezes não intencional. As dificuldades encontradas por mulheres empresárias, 

não apenas no acesso ao crédito (Fay & Williams, 1993; Equitação & Swift, 1990 citado 

em Bruni Gherardi & Poggio, 2004), testemunham a dificuldade de acesso aos recursos 

disponibilizados pela sociedade. 

De acordo com Valenzuela e Venegas (2001), existem quatro barreiras 

fundamentais que incidem no desenvolvimento de novos negócios ou empreendimentos 

geridos por mulheres, na tabela seguinte, iremos fazer uma descrição detalhada das 

barreiras apresentada pelo autor. 

Tabela 10 - Barreiras fundamentais segundo Valenzuela e Venegas (2001) 

Tarefas domésticas 

e familiares 

De acordo com o autor as mulheres enfrentam pressões para combinar as tarefas 

familiares com as tarefas laborais. As tarefas domésticas limitam o tempo e a 

energia que podem dedicar ao negócio, adaptando o seu tempo as necessidades 

familiares. É por isso que a grande maioria das empresas que operam na sua 

própria casa, são geridas por mulheres, o que apresenta vantagens e 

desvantagens. Apesar de isto permitir aproveitar melhor o tempo familiar, 

permitindo uma maior flexibilidade e organização do seu tempo, também 

enfrentam desvantagens tais como, maior isolamento, dificuldades para por um 

limite claro entre o tempo de trabalho e o descanso / família, e em alguns casos 

falta de condições adequadas para trabalhar. 

Limitada gama de 

bons negócios 

Apesar de hoje em dia as mulheres mais jovens, estarem a ingressar em setores 

não tradicionais de negócios, a maioria concentra-se numa gama limitada de 

negócios, muito competitivos, saturados e pouco produtivos. 

Acesso limitado a 

serviços financeiros 

Segundo o autor, e de acordo com as suas pesquisas realizadas a 

empreendedoras, elas tem maiores dificuldades para acumular o capital inicial 

necessário para começar com o negócio. Apesar de se reconhecer que as 

mulheres são “boas pagadoras”, existe um baixo acesso a créditos, aos 

montantes e prazos requeridos. É necessário ampliar as suas oportunidades e 

serviços financeiros expedidos, e os montantes e mobilidades de pagamento 

adequadas as suas necessidades 

Uma débil escala de 

cadeia produtiva 

A maioria dos negócios das mulheres não passa do bairro, onde tem instalado o 

seu negócio. Além do mais, não se vincula a empresas de maior tamanho e a 

maioria vende diretamente aos consumidores. 

Fonte: Elaboração própria baseada em Valenzuela e Venegas (2001) 
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Catalyst (1998) identificou as principais barreiras para o desenvolvimento do 

empreendedorismo feminino, como sendo: 

 Imagem negativa das mulheres entre os funcionários que duvidam das suas 

habilidades e competência profissional; 

 Inadequação das mulheres na cultura empresarial; 

 Falta experiências profissionais para as necessidades de negócios futuros; 

 Não existem verdadeiras oportunidades para as mulheres para demonstrar sua 

competência empresarial; 

 A relutância dos líderes em dar às mulheres a experiência necessária nas 

operações associadas a responsabilidade dos lucros da empresa; 

 Menos acesso a "orientadores" e exclusão nas redes informais profissionais onde 

os homens aprendem as regras não escritas para o sucesso; 

 Avaliação e Remuneração salarial aplicada de forma diferente para homens e do 

que as mulheres; 

 Sistemas organizacionais concebidas antes da entrada maciça das mulheres no 

mercado de trabalho; Por exemplo, beneficiar os sistemas e medidas de 

produtividade não leva em conta as novas políticas como as relativas a 

flexibilidade da organização do trabalho; 

 Práticas discriminatórias e assédio sexual. 

2.7.3. A atividade empreendedora feminina no mundo e a sua relação no 

desenvolvimento económico 

Grande parte dos estudos sobre o empreendedorismo feminino foi inspirada 

através de considerações de índole social, a procura de uma maior igualdade de gênero. 

Assumia-se que as empreendedoras enfrentavam uma descriminação com respeito aos 

homólogos masculinos, o que dificultava o acesso ao mundo empresarial e convertia a 

aventura empreendedora num caminho demasiado arriscado. Hoje em dia investigadores 

e políticos são cada vez mais da opinião que as mulheres empreendedoras 

desempenham um papel fundamental no processo económico, mesmo quando temas 

como as barreiras e os obstáculos da mulher empreendedora constituem um ativo pouco 

aproveitado e tem um potencial de contribuir para o desenvolvimento económico do país.  

Ahl (2006); Verheul, Uhlaner e Thurik (2005) consideram que o principal 

argumento macroeconómico por detrás dos estudos da mulher empreendedora é que 
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esta constitui um motor de crescimento económico. Este argumento baseia-se por sua 

vez na relação frequentemente mencionada que existe entre a atividade empreendedora 

e o desenvolvimento económico, um desenvolvimento que as nações podem conseguir, 

incorporando uma parte da força produtiva que tem vindo a ser ignorada: as mulheres. 

A nível individual, a atividade empreendedora é considerada como uma via que as 

mulheres têm de empreender para conseguir a independência económica e poder 

conciliar a vida familiar e profissional. O auto emprego percebe-se como um modelo para 

desenvolver-se a nível pessoal e escapar as dificuldades que impedem as mulheres de 

aceder a postos diretivos em grandes empresas. Neste sentido, a independência das 

mulheres através da criação de empresas constitui um importante motor de progresso, 

pois permite aproveitar ao máximo as potencialidades individuais que existem no 

mercado, independentemente do sexo. Verheul (2005) encontra em casos realizados nos 

Estados Unidos e Canadienses uma prova da relação positiva que existe entre a 

diversidade e a atividade empreendedora e o desempenho económico, visto que estes 

países são dos países mais desenvolvidos do mundo e ao mesmo tempo, tem as 

proporções mais elevadas da atividade empreendedora feminina. A autora comprova esta 

afirmação de forma empírica, testando-a sobre uma amostra de 23 países da OCDE e a 

nível regional, utilizando uma seleção de 292 cidades estado-unidense durante o período 

1997-2002.  

Desde o ponto de vista teórico, o argumento a favor da contribuição da mulher 

empreendedora na economia encontra-se no conceito de diversidade e na importância 

que esta tem como impulsor do crescimento. Existem muitas investigações que 

reconhecem e analisam a importância da diversidade no progresso económico, tanto a 

nível de um grupo de indivíduos como desde o ponto de vista das empresas, ou das 

regiões (Cohen & Klepper, 1992; Quigley, 1998). Cohen e Klepper (1992) identificaram 

que existe um aumento no número de empreendedores incrementando a diversidade do 

tecido empresarial, e como tal, o desempenho económico de uma região ou país. Como 

tal, e desde esta perspetiva resulta muito interessante estimular a atividade 

empreendedora feminina. 

2.7.4. Atividade empreendedora de gênero em Portugal  

Para termos uma perceção sobre as atividades empreendedoras de gênero em 

Portugal, iremos fazer uma breve exposição, neste ponto, dos resultados obtidos a partir 

do projeto Global Entrepreneurship Monitor (GEM) em Portugal e do Relatório 
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“Empreendedorismo Feminino - Um Olhar sobre Portugal”, elaborado em 2014 pelo 

Instituto para o Fomento e Desenvolvimento do Empreendedorismo em Portugal (IFDEP). 

O projeto GEM surgiu em 1999, é a iniciativa investigadora mais ambiciosa que 

existe a nível internacional sobre o estudo do entorno da criação de empresas e do 

empreendedorismo. Iniciado em 1999 sobre a direção e coordenação de Babson College 

e London Business School, é um estudo que se realiza periodicamente a nível mundial e 

que incorpora vários países de todo o mundo associados a criação e desenvolvimento de 

novas empresas fazendo comparações internacionais para compreender o impacto do 

processo na criação de riqueza em diferentes países, incentivou a realização de múltiplos 

estudos com diferentes enfoques e metodologias que também abordaram o 

empreendedorismo feminino, fixou-se com o objetivo de calcular o índice da atividade 

empreendedora (conhecido com a taxa da atividade empreendedora (TEA). 

Decidimos procurar obter a informação necessária para compreender o 

desenvolvimento da atividade empreendedora feminina em Portugal. Em 2013, Portugal 

registou a taxa total da atividade empreendedora (TEA) de 8,2 %, este resultado insere-

se numa tendência de aumento que se verifica desde 2010. A taxa TEA de Portugal tem 

demonstrado cada vez mais, valores próximos da média das economias orientadas para 

a inovação, sendo que, desde 2010, esse aumento é especialmente forte. O que significa 

que, em Portugal, existem 8 a 9 empreendedores early-stage por cada 100 indivíduos em 

idade adulta. Este resultado coloca Portugal no 47º lugar do universo GEM 2013. A 

diferença não é muita em relação a 2012, ano em que a taxa total da atividade 

empreendedora (TEA) em Portugal registava um valor de 7,7%, mas em relação ao ano 

de 2011 onde Portugal registava um valor de 7,5 %, já se nota comparando entre todos 

os anos que tem havido um aumento significativo. No ano anterior, Portugal registou o 

34º resultado mais alto do universo GEM 2012. Entre as economias orientadas para a 

inovação, Portugal assume o 10º lugar em 26 países, descendo, comparativamente ao 

ano anterior, quatro posições (o que parece relacionar-se diretamente com a inclusão de 

mais economias orientadas para a inovação no estudo). Em 2013, o setor onde se regista 

uma maior percentagem de atividade empreendedora, nascente ou nova, é o orientado 

para o consumidor (que inclui todos os negócios direcionados para o consumidor final), 

reunindo 44,4% dos empreendedores early-stage. O setor orientado para o cliente 

organizacional (que abrange todas as atividades onde o cliente primário é outro negócio) 

é o que regista a segunda maior percentagem de empreendedores early-stage (28,0%). 

Cerca de 75% dos empreendedores early-stage criam negócios motivados pela 

oportunidade, 21,4% motivados pela necessidade, sendo que os restantes 3,5% alegam 
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uma combinação de motivações para a criação da empresa ou negócio. Em Portugal, 

3,0% da população adulta desistiu de um negócio nos 12 meses anteriores à sondagem. 

No caso de 2,1% da população o negócio não continuou e no caso de 0,9% continuou. 

Em Portugal, no ano de 2013, o número de empreendedores early-stage do sexo 

masculino corresponde a 10,8% da população adulta masculina e o número de 

empreendedores early-stage do sexo feminino a 5,8% da população adulta feminina. 

Comparativamente ao ano transato verificou-se um acentuar do desequilíbrio entre o 

número de homens e de mulheres envolvidos em atividades empreendedoras. Com 

efeito, em 2012, o número de empreendedores early-stage do sexo masculino 

correspondia a 9,3% da população adulta masculina e o número de empreendedores 

early-stage do sexo feminino a 6,2% da população adulta feminina, ou seja, o aumento 

da taxa TEA global de Portugal deve-se principalmente ao aumento do número de 

homens empreendedores. 

O Relatório “Empreendedorismo Feminino - Um Olhar sobre Portugal”, foi 

desenvolvido pelo IFDEP, tendo como principal objetivo analisar o empreendedorismo 

feminino em Portugal. Este estudo é parte integrante do programa PORTUGAL 

POSITIVO desenvolvido pelo IFDEP e que conta com o apoio do POAT (Programa 

Operacional de Assistência Técnica), os dados apresentados no relatório, permitiram 

compreender melhor o empreendedorismo feminino em Portugal, 55 % das inquiridas 

indicaram que viam o empreendedorismo como primeira opção na hora de integrar / 

reintegrar o mercado laboral, 33,4 % afirmaram ter uma ideia para um negócio (destas 

26,71 % já concretizaram um negócio, e 38 % pensam faze-lo no decorrer dos próximos 

6 meses), o que demonstra uma intenção empreendedora. No que respeita as 

desvantagens do empreendedorismo feminino, os fatores que apresentaram valores mais 

elevados foram a incerteza de rendimentos com (44,06%) e o estereotipo feminino com 

(42,19 %), quando confrontadas com o facto de se sentirem preparadas ou não para a 

criação do seu próprio negócio, foi registada uma percentagem elevada de inquiridas que 

afirmam não se sentir preparadas para a criação do seu próprio negócio com 55,30 %, 

indicando também o estereotipo feminino e espectativas da sociedade com 57,14 %, 

como sendo as principais limitações para o empreendedorismo feminino, em relação ao 

financiamento, 61,88% das respondentes indicaram dificuldade de financiamento como 

sendo um fonte de constrangimento para o avanço do próprio negócio, sendo que 52,5 % 

sugeriram a criação de instrumentos de financiamento que permitissem o apoio do 

empreendedorismo, em relação a dimensão contextual, que no questionário apresentado 

esta centrado no estabelecimento de ensino e nas iniciativas de empreendedorismo 
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atuais, as inquiridas responderam com 54,7 % não ter contato com qualquer iniciativa. Ao 

longo do estudo focou-se o empreendedorismo como oportunidade, analisando os 

questionários, a realização pessoal, a aplicação / valorização de competências e a 

autonomia apresentaram 63,13%, 43,44% e 30% das respostas respetivamente, 

enquanto a falta de oportunidades atrativas ao mercado foi referido por 36,69%, o que 

nos permite verificar que o empreendedorismo por oportunidade, pontuou mais que o 

empreendedorismo por necessidade. Em relação a questão qual (ais) as (s) razões que 

consideram mais vantajosas para o desenvolvimento da atitude empreendedora, 65,31 % 

das respondentes expuseram a realização pessoal, enquanto 53,44% indicaram a 

possibilidade de gerir o seu próprio negócio, o que nos leva mais uma vez ao 

empreendedorismo por oportunidade. No que respeita as limitações apresentadas no 

presente estudo, refere-se ao facto da amostra inicial não ter tido a extensão geográfica 

proposta, sendo que 57,81 % das respondentes residem na zona centro de Portugal, que 

apesar de ser considerava, deveria estar mais distribuída pelo país.  

De acordo com os dados atualizados em 20 de março de 2016, do INE (http// 

www.ine.pt/), em Portugal existem 1.127,317 empresas, sendo 1.078,347 localizadas no 

continente, no norte de Portugal 386.402, na região do Alto Tâmega existem 11.661, 

dívidas da seguinte forma por conselho Ribeira de Pena 644, Boticas 629, Chaves 4.246, 

Montalegre 1.459, Valpaços 3.166, Vila pouca de Aguiar 1.517. 

Quadro 1 - Empresas (N.º) por Localização geográfica, Atividade económica (Divisão - CAE 
Rev. 3) e Forma jurídica; Anual INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE) - 
Dados do INE 

Período de 
referência dos 

dados 

Localização geográfica Empresas (N.º) por Localização geográfica, Atividade 
económica (Divisão - CAE Rev. 3) e Forma jurídica; Anual 

2012 PT: Portugal 1.127,317 

1: Continente 1.078,347 

11: Norte 386.402 

1151709: Ribeira de Pena 644 

1181702: Boticas 629 

1181703: Chaves 4.246 

1181706: Montalegre 1.459 

1181712: Valpaços 3.166 

1181713: Vila Pouca de Aguiar 1.517 

 
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE) - Dados do INE 2014 
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2.8. CONCLUSÃO 

Neste capítulo foi feita uma revisão da literatura, explorando-se os estudos 

teóricos, empíricos e de modelos associados com o empreendedorismo tendo em 

especial atenção o empreendedorismo feminino.  

Este capítulo encontra-se, divido em quatro partes. A revisão teórica e as 

investigações sobre o empreendedorismo os seus conceitos, processos e perspetivas, 

em geral e com enfase no empreendedorismo de género. A análise de estudos sobre o 

empreendedor, a sua importância e perfil.  

Fez-se uma revisão teórica sobre as tipologias da mulher empreendedora, as 

suas principais motivações, a autoeficácia, a mulher e apoio social e o locus de controlo.  

Por ultimo abordamos a temática da mulher, no trabalho e no empreendedorismo, 

abordando tema como as dificuldades que afetam a mulher empreendedora, a atividade 

empreendedora no mundo e a sua relação no desenvolvimento económico, identidade de 

género e sexo biológico, a orientação empreendedora e a atividade de género em 

Portugal. No capítulo seguinte iremos fazer uma breve caraterização do local em estudo, 

a região do Alto Tâmega. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III - Contexto geográfico 
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3.1. CARATERIZAÇÃO DO LOCAL EM ESTUDO 

Com base numa parte do site da 

ADRAT (http://www.adrat.pt/), a região em 

estudo corresponde a "Região do Alto 

Tâmega" da classificação estatística 

(NUTS II). Composta pelos municípios de 

Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de 

Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar e 

abrangendo uma área de 2.932Kms. 

F

igura 1 - Mapa Alto Tâmega 

De acordo com os sensos de 2013, com base nos estudos estatísticos do INE 

(http// www.ine.pt/). No que a densidade populacional se refere o Alto Tâmega, em 

cada km2 têm 91,264 habitantes. Sendo 43,509 do sexo masculino e 47,755 do sexo 

feminino, verifica-se portanto uma maior população do sexo feminino. 

Quadro 2 - População residente (N.º) por Local de residência, Sexo e Grupo etário; Anual 
- INE, Estimativas Anuais da População Residente 

Período de 
referência 
dos dados 

Local de residência (NUTS - 
2002) (1) 

População residente (N.º) por Local de residência, Sexo e Grupo 
etário; Anual (2)  

T: HF 1: H 2: F 

N.º N.º N.º 

2013 Alto Tâmega (total) 91264  43509  47755  

Ribeira de Pena 6346  3121  3225   

Boticas 5488  2611  2877   

Chaves 40672  19411  21261   

Montalegre 9935  4751  5184   

Valpaços 16097  7517  8580   

Vila Pouca de Aguiar 12726  6098  6628   

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística, Estimativas Anuais da População Residente 
(Anual) 

Em termos de população por conselho, o que demonstra ter mais população é 

Chaves com 40,672 habitantes, seguindo-se Valpaços com 16,097 habitantes, Vila 

pouca de Aguiar com 12,726 habitantes, Montalegre com 9,935 habitantes, Ribeira de 

pena com 6,346 habitantes e Boticas com 5,488 habitantes. 
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Gráfico 1 - População residente (N.º) por local de residência, Sexo e Grupo etário; Anual 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística 

3.2. MERCADO LABORAL FEMININO NO ALTO TÂMEGA 

Neste ponto pretendemos analisar o mercado laboral feminino no Alto Tâmega, 

com dados obtidos através dos censos de 2011, adquiridos na base de dados do INE. 

Numa primeira abordagem incidimos sobre a taxa de desemprego existente na região, 

como podemos verificar no quadro em baixo indicado existe maior predominância de 

desemprego nas mulheres que nos homens. 

Quadro 3 - População desempregada (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 
2011), Sexo, Grupo etário e Nível de escolaridade (Situação no nível); Decenal - INE, 
Recenseamento da População e Habitação 

Período de referência dos 
dados 

Local de residência 
(à data dos Censos 

2011) 

População desempregada (N.º) por Local 
de residência (à data dos Censos 2011), 

Sexo, Grupo etário e Nível de escolaridade 
(Situação no nível); Decenal 

Sexo 

HF H F 

N.º  N.º  N.º  

2011 Ribeira de Pena 384 164 220 

Boticas 181 96 85 

Chaves 2368 1214 1154 

Montalegre 387 197 190 

Valpaços 643 286 357 

Vila Pouca de 
Aguiar 

669 334 335 

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística 

Analisando os dados por residência, sexo (F), foi-nos possível verificar que 

existe mais desemprego feminino no conselho de Chaves com 49 %, seguindo-se 

Valpaços com 15 % e Vila pouca de Aguiar com 14 %. Havendo menos desemprego 

em Ribeira de Pena, Montalegre e Boticas, com 10 %, 8 % e 4 % respetivamente. 
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Gráfico 2 - População desempregada (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 

2011), Sexo (F) 

 

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística 

Seguidamente analisamos a população empregada, o quadro em baixo 

representa a população empregada por residência e sexo, onde predomina a 

população feminina como sendo a menos empregada com 42 %, e a população 

masculina a mais empregada com 58 %. 

Quadro 4 - População empregada (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), 
Sexo, Grupo etário e Nível de escolaridade (Situação no nível); Decenal - INE, 
Recenseamento da População e Habitação 

Período de 
referência dos 

dados 

Local de residência (à 
data dos Censos 2011) 

População empregada (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), 
Sexo, Grupo etário e Nível de escolaridade (Situação no nível); Decenal 

Sexo 

HM H M 

Nível de escolaridade (Situação no nível) 

Total 

N.º  N.º  N.º  

2011 Ribeira de Pena 2081 1286 795 

Boticas 1794 1044 750 

Chaves 13995 7728 6267 

Montalegre 3098 1876 1222 

Valpaços 4686 2969 1717 

Vila Pouca de Aguiar 4178 2508 1670 

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística 

Analisando os dados por residência, sexo (F), foi-nos possível verificar que 

existe mais emprego feminino no conselho de Chaves com 51 %, seguindo-se 

Valpaços com 14 % e Vila pouca de Aguiar com 13 %. Havendo menos emprego em 

Montalegre, Ribeira de Pena e Boticas, com 10 %, 6 % e 6 % respetivamente. 
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Gráfico 3 - População empregada (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), 

Sexo (M) 

 

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística 

No que se reflete a situação na profissão, segundo os sensos de 2011, 

recolhidos pelo INE, e de acordo com o quando em baixo ilustrado, podemos verificar 

que a maioria das mulheres é trabalhadora por conta de outrem, o mesmo se verifica 

nos homens. Porém verificamos que as mulheres que trabalham por conta própria 

estão em muito menor número em comparação com os homens. 

Quadro 5 - População empregada (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), 
Sexo, Atividade económica (CAE Rev. 3) e Situação na profissão; Decenal 

Local de residência 
(à data dos Censos 

2011) 

População empregada (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, 
Atividade económica (CAE Rev. 3) e Situação na profissão; Decenal - Atividade económica 

(CAE Rev. 3) 
  TOTAL - Situação na profissão 

 H M 
  A B C D E F A B C D E F 
  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  

Ribeira de Pena 171 202 17 893 0 3 66 89 22 609 0 9 

Boticas 171 225 17 624 2 5 60 58 13 615 1 3 

Chaves 1128 1148 164 5221 3 64 497 537 78 5061 1 93 

Montalegre 323 455 61 1024 1 12 156 165 67 818 0 16 

Valpaços 507 744 150 1545 0 23 146 192 71 1283 2 23 

Vila Pouca de 
Aguiar 

369 364 83 1669 2 21 150 180 74 1249 2 15 

TOTAL 2669 3138 492 10976 8 128 1075 1221 325 9635 6 159 

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística 
A. Empregador 
B. Trabalhador por conta própria 
C. Trabalhador familiar não remunerado 
D. Trabalhador por conta de outrem 
E. Membro de uma cooperativa de produção 
F. Outra situação 

Foi nos também possível constatar que em toda a região do Alto Tâmega, 77 % 

das mulheres trabalham por conta de outrem, 10 % são trabalhadoras por conta 

própria, 9 % são membros de uma cooperativa de produção, 3 % são trabalharas 

familiares não remuneradas e 1 % encontra-se em outra situação não especificada.  
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Gráfico 4 - População empregada (N.º) no Alto Tâmega (à data dos Censos 2011), Sexo, 
Situação na profissão; Decenal 

 

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística. 

3.3. CARATERIZAÇÃO EMPRESARIAL DO ALTO TÂMEGA  

Na região do Alto Tâmega localizam-se 7.745 empresas, segundo os dados do 

INE, sendo a maioria 47 % localizadas no conselho de Chaves, seguindo-se Valpaços 

com 16 %, Vila Pouca de Aguiar com 15 %, Montalegre com 11 %, constatamos que 

Boticas e Ribeira de Pena são os dois conselhos com menos empresas, 5 % e 6 % 

respetivamente. 

Gráfico 5 - N.º Empresas por Localização, 2002 - Ultima atualização 13 de Março 2014 

 

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística 

Através dos dados recolhidos no INE sobre a classificação da atividade 

económica (CAE) das empresas do Alto Tâmega, podemos verificar que as mesmas 

estão focadas, maioritariamente, no setor do Comércio por grosso e a retalho; 

reparação de veículos automóveis e motociclos com um total de 20 % das empresas 

da região. Seguindo-se o setor do Alojamento, restauração e similares com 16 %, e a 

construção com 14 %. Os setor com menor relevancia são os setores da Captação, 

tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição com 

6 %, Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 24 %, Atividades de 

informação e de comunicação e Indústrias extrativas, com  48 e 49 % respetivamente.  
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Gráfico 6 - Empresas por Atividade (CAE), 2002 - Ultima atualização 13 de Março 2014 

 

 

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística 

 

3.4. CONCLUSÃO 

Neste capítulo fez-se uma breve caraterização do local em estudo, o mercado 

laboral feminino na região e a caraterização empresarial. Com base em dados 

estatísticos fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). No seguinte capítulo 

iremos fazer referencia as metodologias utilizadas na investigação. 

A. Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 

B. Indústrias extrativas 

C. Indústrias transformadoras 

D. Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 

E. Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de 

resíduos e despoluição 

F. Construção 

G. Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e 

motociclos 

H. Transportes e armazenagem 

I. Alojamento, restauração e similares 

J. Atividades de informação e de comunicação 

K. Atividades imobiliárias 

L. Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 

M. Atividades administrativas e dos serviços de apoio 

N. Educação 

O. Atividades de saúde humana e apoio  social 

P. Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 

Q. Outras atividades de serviços 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV - Metodologia 
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4.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, procuramos descrever as opções metodológicas em que nos 

baseamos na investigação, desde o tipo, às questões a testar, à população em estudo, 

às fontes de instrumentos de recolha de dados e às variáveis. 

Segundo Ramos e Naranjo (2014, p.14), metodologia de investigação científica 

“é a ciência que estuda como se conduz cientificamente a investigação, é a via de 

solução sistemática dos problemas de investigação”. Ainda segundo os mesmos 

autores a investigação científica surge dada a necessidade que o homem tem de dar 

solução aos problemas que se manifestam no seu quotidiano, conhecer a natureza 

que o rodeia para transformar e por ao serviço da satisfação das suas necessidades 

(Ramos & Naranjo, 2014). Segundo Alvarez, a metodologia de investigação é “ (…) o 

processo de investigação científica constituído por uma serie de passos logicamente 

estruturados e relacionados entre si. O estudo desse objeto faz-se com base num 

conjunto de características e nas suas relações e leis” (1995, p.1). 

4.1.1. Metodologias 

Na presente investigação recorremos a dois tipos de estudos sendo eles: 

descritivo e exploratório. Na qual utilizamos o método de estudo quantitativo e 

qualitativo. Procedemos à interpretação e análise de dados resultantes de um inquérito 

por questionário e entrevistas a mulheres empreendedoras no Alto Tâmega.  

Na revisão teórica, utilizamos diversas plataformas, que nos permitirem uma 

melhor análise dos conteúdos que achamos importantes para a nossa investigação. 

Destacamos como sendo as mais significantes na presente investigação a base de 

dados do INE (Instituto Nacional de Estatísticas; Web of Science, a Biblioteca do 

Conhecimento Online (b-on) e o Google Académico. Este processo deve ser levado a 

cabo no início de qualquer investigação e implica a leitura sobre um determinado 

assunto sobre o qual outros autores já escreveram. Porém,  

(…) A revisão da literatura não é uma caminhada pelo 

campo onde se faz um buquê com todas as flores que se encontram. 

É um percurso critico, relacionando-se intimamente com a pergunta 

à qual se quer responder, sem esquecer de que toos os trabalhos 

não despertam igual interesse, nem são igualmente bons, nem tão 

pouco contribuem da mesma forma. Deve-se fazer considerações, 

interpretações e escolhas, explicar e justificar essas escolhas (Laville 

& Dionne, 1999 pp.112-113) 
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4.1.2. Questões de investigação 

A melhor forma, de dar inicio ao trabalho e a uma investigação, reside em 

enunciar a investigação sobre a forma de uma pergunta de partida, à qual se pretende 

dar resposta. Segundo Cunha (2009), a pergunta de partida é o primeiro fio condutor 

da investigação, uma vez que ajuda o investigador a progredir, e a guia-lo na sua 

investigação e nas operações a realizar evitando que corra o risco de se perder por 

caminhos sinuosos que o levariam a confundir-se, desgastar e aumentar o grau de 

dificuldade do seu trabalho.  

A presente investigação, no marco do campo do empreendedorismo feminino, 

coloca a seguinte pergunta de partida para a investigação: 

Espirito empresarial e empreendedorismo feminino, no Alto Tâmega, uma necessidade 

ou uma realidade? 

Enumeram-se, após a pergunta de partida, as seguintes Sub questões da 

investigação: 

Q1 – Quem são as mulheres empreendedoras? 

Q2 - O que leva as mulheres a criar o seu próprio negócio e se tornarem 

empreendedoras? 

Q3 – Quais os impactos do empreendedorismo feminino no Alto Tâmega? 

Q4 – Qual o perfil da mulher empreendedora no Alto Tâmega?  

Q5 – O que define a atitude empreendedora das mulheres residentes na região 

do Alto Tâmega? 

4.1.3. População em estudo 

A população é definida pelo investigador pelos limites e características em 

função dos objetivos seguidos. Na maioria das investigações não nos é possível 

abranger toda a população, o que nos leva a recolha de uma amostra. Pretendíamos 

que a nossa amostra fosse constituída por 245 mulheres residentes no Alto Tâmega, a 

mesma foi estabelecida através do método de amostragem por bola de neve, com 

recurso ao inquérito, quer em versão em papel, quer em versão on-line. A amostra 

pretendia é representativa da população feminina do Alto Tâmega, com uma margem 

de erro de 5% e um nível de confiança 95 %, estes dados tiveram como base a 

população feminina residente no Alto Tâmega. Porém da amostra pretendida apenas 
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nos foi possível obter resultado de 101 questionários dirigidos a mulheres residentes 

no Alto Tâmega. A nossa investigação também foi composta 8 por mulheres 

empreendedoras no Alto Tâmega, a mesma foi estabelecida através do método por 

conveniência, com recurso a entrevista com perguntas semiabertas.  

4.1.4. Instrumentos de medida 

Nesta investigação foram utilizados alguns instrumentos de medida como o 

inquérito por questionário a mulheres residentes no Alto Tâmega, e 

questionários/entrevistas realizadas a mulheres empreendedoras no Alto Tâmega. 

O inquérito é uma técnica de aquisição de informação de interesse sociológico, 

mediante um questionário previamente elaborado, através da qual se pode conhecer 

ou avaliar a opinião do sujeito selecionado numa determinada amostra de uma 

população sobre o assunto a estudar. Conta com uma estrutura lógica, rígida, 

constante ao longo de todo o processo, foi adotada a metodologia da criação de um 

instrumento de avaliação, reconhecido por DeVellis11 e Netemeyer, Bearden e Sharma 

(2003), no questionário aborda-mos temas relevantes para a nossa investigação, tais 

como, perfil empreendedor, conhecimentos adquiridos sobre o tema do 

empreendedorismo, vantagens e obstáculos do empreendedorismo. A nível dos dados 

sociodemográficos das inquiridas, foram estabelecidas varias questões entorno das 

variáveis, anos de nascimento, estado civil, nacionalidade, local de residência, 

habilitações literárias, situação profissional, e sentimos em relação a sua situação 

económica. Foram ainda colocadas questões como definição da atitude 

empreendedora, empreendedorismo como primeira opção, os motivos que levam a 

criação do só próprio negócio, ter uma ideia de negócios, sentir-se preparada para dar 

inicio a um negócio próprio, constrangimentos encontrados na criação do próprio 

negócio, primeira vez que ouviu falar em empreendedorismo, processo da criação da 

empresa, nível de conhecimento no que refere a soluções financeiras, conhecimento 

no que refere a gestão e seus conteúdos, espaços e financiamento para a criação do 

seu próprio negócio, programas e medidas de apoio existentes para o 

empreendedorismo feminino que conhece ou com as que já teve contato, comparação 

                                                

11
 Evitar itens demasiado longos (quanto maior o item maior a sua complexidade e menor a sua clareza); a dificuldade 

de leitura dos itens deverá ser adequada à população alvo; evitar múltiplas negativas na construção de itens; evitar o 

uso de mais do que uma ideia por item; evitar o uso de pronomes e de outras situações passíveis de criar 

ambiguidade; evitar o uso de adjetivos em vez de nomes (DeVellis, 2003).   
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entre o empreendedorismo feminino e masculino, razões que dificultam ou ajudam o 

empreendedorismo feminino. Por fim, foi abordado o perfil empreendedor, através da 

procura de oportunidades, orientação para objetivos e a resolução de problemas, 

iniciativa, assertividade, riscos, influencia, autoconfiança e espirito empreendedor. O 

questionário foi retirado do relatório “Empreendedorismo Feminino - Um Olhar sobre 

Portugal”, que foi desenvolvido pelo IFDEP, para tal adotaram a metodologia de 

criação de um instrumento de avaliação, postulada por DeVellis (2003) e Netemeyer, 

Bearden e Sharma (2003). 

De forma a completar a nossa investigação, realizamos entrevistas com 

mulheres empreendedoras na região do Alto Tâmega. A entrevista pode ser 

considerada como uma conversa entre duas os mais pessoas que têm como finalidade 

a obtenção de informação ou respostas aos entrevistados sobre um determinado 

tema, é por muitos investigadores considerada um diálogo, onde uma das partes 

procura recolher informações e a outra parte é a fonte principal dessas informações, 

as entrevistas serão antecipadamente agendadas, estão na sua base de orientação as 

seguintes questões: Qual é os ramos de negócio em que atua? Como empreendedora, 

qual o seu papel na promoção, defesa e desenvolvimento do empreendedorismo 

feminino?; O que a levou a dar inicio a criação do seu próprio negócio?; Quais as 

principais motivações para a criação do seu próprio negócio?; Como foi a sua 

experiencia na criação do seu próprio negócio?; Quais as dificuldades e 

constrangimentos que encontrou no inicio da criação do seu próprio negócio?; Qual é 

o seu percurso de formação académico, fale-nos um pouco sobre ele?; Para si, qual 

foi a maior satisfação pessoal, após a criação do seu próprio negócio?; Quais as 

características que, na sua opinião, deve ter uma mulher para ser uma 

empreendedora de sucesso?; Considera haver, ainda, estereótipos e preconceitos no 

que respeita a mulher empreendedora?; Considera que o empreendedorismo feminino 

no Alto Tâmega tem vindo a crescer nos últimos anos, porque motivo?; Considera que 

com o crescimento do empreendedorismo feminino tem influenciado positivamente a 

região, e contribuído para o seu crescimento económico?; Na sua opinião quais as 

medidas que se devem tomas de forma a incentivar o empreendedorismo feminino da 

região? E, por último, considera que o empreendedorismo feminino no Alto Tâmega é 

uma necessidade ou uma realidade? 

A entrevista tem como principais objetivos, obter um vasto leque de 

informações através de indivíduos, grupos ou processos; facilitar a recolha de 
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informação ou dados; permitir a possibilidade de tirar duvida, orientar as situações ou 

problemas e resolver das dificuldades que aos indivíduos entrevistados possam ter. 

4.1.5. Variáveis 

Para uma melhor verificação empírica o investigador deve selecionar variáveis. 

As variáveis são características que variam entre indivíduos ou conjuntos, estas 

desempenham um papel muito importante em qualquer investigação, visto que 

permitem uma melhor compreensão do estudo ao se observar a sua variação. As 

variáveis são elementos ou fatores que podem ter mais do que um valor ou 

encontrarem-se em mais do que um estudo e apresentam-se sobre diferentes tipos. 

Se os valores das variáveis são descritos em palavras, são considerados qualitativos; 

se esses valores forem descritos numericamente, são chamadas variáveis 

quantitativas.  

No nosso estudo utiliza-mos variáveis qualitativas e quantitativas, na definição 

de estratos utiliza-mos variáveis que caraterizam a população em estudo em termos 

socioeconómicos, através da atividade profissional (situação profissional), idade, 

gênero, escolaridade, conselho de residência, como variáveis das características dos 

indivíduos, que se designam por variáveis de atributo. As variáveis idade e nível de 

escolaridade são variáveis ordinais e são expressas e estratos etários e/ou níveis de 

instrução. Os restantes atributos serão expressos em variáveis nominais, seguindo a 

tipologia que irá ser adotada nos inquéritos a realizar. 

4.1.6. Aplicação e tratamento estatístico 

Os dados obtidos através do inquérito / questionário e entrevistas foram 

interpretados para a obtenção de respostas ao tema de estudo.  

4.1.7. Conclusão  

Neste capítulo, foram descritas as metodologias utilizadas, bem como as 

questões da investigação, a população em estudo, os instrumentos de medida a 

utilizar, as variáveis e a aplicação e tratamentos de dados a utilizar na presente 

investigação. 
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5.1. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

Segundo Marshall e Rossman (1999, p.150), “ a análise de dados é um 

processo de ordenar, estruturar e interpretar a informação coletada. É um processo 

confuso, completo, ambíguo, consumidor de tempo, criativo e fascinante”. Nos 

enfoques qualitativos, o processo de interpretação é outorgar um significado a 

informação.  

A informação sem ser analisada não tem um significado inerente, a 

interpretação obtém um significado á data e expõe esse significado através de um 

relatório escrito (Marshall & Rossman, 1999, p.153).  

A investigação utilizou como estratégia geral para a análise um marco 

descritivo para organizar o caso. Para Yin (2003, p.114) “esta estratégia é menos 

preferível que utilizar proposições ou explicações rivais, mas serve como uma 

alternativa quando é difícil aplicar outros enfoques de trabalho”. O marco descritivo 

utilizado baseia-se com fase nas perguntas de investigação anteriormente 

apresentadas. 

5.2. RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO 

À continuação expõe-se os resultados obtidos neste trabalho de investigação, 

juntamente com a sua correspondente análise, avaliação e contextualização. Em 

primeiro ligar, leva-se a cabo uma avaliação do total de inquiridas identificadas. Em 

segundo lugar, a avaliação de resultados realiza-se com base nas respostas recebidas 

através dos questionários. Em terceiro lugar, apresentam-se alguns caso de mulheres 

empreendedoras, a partir da sua própria experiencia como empreendedoras.  

5.3. CARATERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A mostra nesta investigação é composta por 101 mulheres, residentes no Alto 

Tâmega. Em seguida iremos apresentar alguns dados relativos a variáveis 

sociodemográficas – idade; estado civil; distribuição por conselho; habilitações 

literárias e situação profissional. 

Nesta amostra, as inquiridas, têm entre 17 a 65 anos, com uma média de 

idades de 34.93. 
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Gráfico 7 - Idades (%) 

 

Fonte: Elaboração própria 

Na sua maioria, as inquiridas são casadas (39.60%). Sendo uma grande 

percentagem solteiras (38.61%). Com uma classificação mais diminuída deparamos 

com união de facto (10.89%), divorciada (8.91%) e viúva (1.98%) 

Gráfico 8 - Estado civil (%) 

 

Fonte: Elaboração própria 

Na sua maioria as inquiridas residem no conselho de Chaves (50.51%). No 

conselho de Valpaços (16.16%) e Montalegre (12.12%) também verificamos um 

número de respostas importante. Os restantes conselho verificam-se em menor 

número, Ribeira de pena (10.10%), Vila Pouca de Aguiar (7.07%) e Boticas (4.04%), 

tal como podemos observar no quadro seguinte. 

Gráfico 9 - Distribuição por zona de residência (%) 

 

Fonte: Elaboração própria 
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As habilitações literárias preeminentes são Licenciatura / bacharelato (55.45%), 

seguido de 10º-12º anos (23.76%) e de mestrado (14.85%) As restantes em conjunto 

representam menos de 6 % da amostra, 7º-9º anos (3.96%), doutoramento (0.99%) e 

outro (0.99%). 

Gráfico 10 - Habilitações literárias (%) 

 

Fonte: Elaboração própria 

Relativamente a situação profissional, a maioria das inquiridas são empregadas 

por conta de outrem (49.50%). Com uma percentagem também elevada, temos 

desempregadas (21.78%) e empresária (12.87%). Com uma menos percentagem, 

verificamos Trabalhadora-estudante (9.90%) e ainda profissional liberal (5.94%).  

Gráfico 11 - Situação profissional (%) 

 

Fonte: Elaboração própria 

5.4. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

Aqui faremos referência à análise e avaliação dos resultados recolhidos através 

dos questionários, apresentando os resultados relativos às perguntas nele colocadas. 

5.4.1. Perfil empreendedor 

No marco das teorias psicológicas do empreendedor, os seus rasgos de 

personalidade, as suas motivações, as suas habilidades e os seus valores, tal como 

temos vindo a falar ao longo de todo o nosso trabalho de investigação, tem vindo a ser 

explicada pela literatura cientifica através da intervenção de diversas categorias de 

fatores, na qualidade pessoal dos empreendedores existem determinados rasgos da 

personalidade que definem o empreendedor. Como tal, de modo a compreender o 

perfil empreendedor da amostra em estudo, calculamos as médias ponderadas de 
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nove dimensões, sendo elas: procura e identificação de oportunidades; orientação 

para objetivos; resolução de problemas de forma criativa e inovadora; autoconfiança; 

assertividade; iniciativa; assunção de riscos calculados e uso de estratégias de 

influência e espírito empreendedor. 

5.4.1.1. O que define uma atitude empreendedora? 

Através desta pergunta, pretendemos contabilizar e avaliar as características 

mais importantes que no entender das respondentes, melhor definem a atitude 

empreendedora. Quando questionámos as inquiridas com esta questão, os resultados 

demonstraram que a maioria das inquiridas, assunção de riscos [está disposta a 

investir uma grande parte de tempo e/ou dinheiro em algo que pode dar retorno 

elevado (53.47%), tem tendência a agir com audácia em situações arriscadas 

(54.46%)], orientação para os objetivos (estabelece as suas próprias regras, planeia 

com antecedência as próprias metas e projetos (46.53%)], iniciativa [Faço o que é 

necessário sem que os outros tenham de me pedir (49.50%)]. 

Gráfico 12 - Perfil empreendedor (1ºfase) (%) 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 6 - Perfil empreendedor (1ºfase) (%) 

 

A B C D E F G H I J L M N O P 

Sempre  
1,98
% 

8,91
% 

7,92
% 

0,00
% 

32,67
% 

15,84
% 

9,90
% 

0,00
% 

18,81
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

5,94
% 

0,00
% 

4,95
% 

A maioria das 
vezes  

23,76
% 

22,77
% 

22,70
% 

18,81
% 

46,53
% 

40,59
% 

40,59
% 

25,74
% 

35,64
% 

20,79
% 

23,76
% 

22,74
% 

20,79
% 

22,77
% 

22,77
% 

Algumas 
Vezes  

44,55
% 

53,47
% 

54,46
% 

43,56
% 

18,81
% 

33,66
% 

42,57
% 

32,67
% 

36,63
% 

46,53
% 

45,54
% 

45,54
% 

44,55
% 

49,50
% 

45,52
% 

Raramente  
27,72

% 
13,86

% 
10.89

% 
34,65

% 
0,99
% 

8,91
% 

4,95
% 

34,65
% 

7,92
% 

26,73
% 

24,75
% 

28,71
% 

22,77
% 

23,76
% 

19,80
% 

Nunca 
1,98
% 

0,99
% 

3,96
% 

2,97
% 

0,99
% 

0,99
% 

1,98
% 

6,93
% 

0,99
% 

5,94
% 

5,94
% 

2,97
% 

5,94
% 

3,96
% 

4,95
% 

 
(A) Gosto de me aventurar no desconhecido e tomar decisões arriscadas 

(B) Estou disposto a investir uma grande parte de tempo e/ou dinheiro em algo que pode dar retorno 
elevado 
(C) Tenho tendência a agir com audácia em situações arriscadas 
(D) Gosto de desafios e de novas oportunidades mas não necessariamente arriscadas 
(E) Estabeleço as minhas próprias metas 
(F) Sou a favor de abordagens experimentais e originais para resolver problemas em vez de usar 
métodos que outros usam para resolver os seus problemas. 
(G) No geral, prefiro dar forte enfase a projetos únicos, com abordagens diferentes do que revisitar 
abordagens usadas anteriormente. 
(H) Prefiro tentar da minha maneira quando aprendo coisas novas do que fazer como todos fazem. 
(I) Geralmente ajo com antecipação de futuros problemas, necessidades ou mudanças. 
(J) Tenho tendência a planear com antecedência nos projetos. 
(L) Acredito que terei sucesso em qualquer atividade a que me disponha realizar 
(M) Prefiro situações em que posso controlar ao máximo o resultado final 
(N) Dedico pouco tempo a pensar em formas de convencer os outros 
(O) Faço o que é necessário sem que os outros tenham de me pedir 
(P) Prefiro realizar tarefas que já domino a realizar novas tarefas 

Fonte: Elaboração própria 

Neste quadro apresentam-se os dados gerais recolhidos referentes ao gráfico 

12 apresentado anteriormente através da qual podemos concluir que a maioria das 

inquiridas (a) gostam de se aventurar no desconhecido e tomar decisões arriscadas 

algumas vezes (44.55%), seguindo-se raramente (27.72%), e a maioria das vezes 

(23.76%), em modo de igualdade encontra-se sempre e nunca (1.98%). Relativamente 

a (b) disposição para investir uma grande parte de tempo e/ou dinheiro em algo que 

pode dar retorno elevado a maioria das inquiridas respondeu algumas vezes (53.47 

%), seguindo-se a maioria das vezes (22.77%), raramente com 13.86 % e por fim 

sempre (8.91%) e nunca (0.99 %). Em relação a ter (c) tendência a agir com audácia 

em situações arriscadas a maioria das inquiridas respondeu algumas vezes (54.46%), 

seguindo-se a maioria das vezes (22.70%) e em menor numero raramente (10.89%), 

sempre (7.92%) e nunca (3.96%). Em relação ao ponto (d) gosto de desafios e de 

novas oportunidades mas não necessariamente arriscadas a maioria das inquiridas 
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respondeu algumas vezes (43.56%), seguindo-se raramente (34.65%) e a maioria das 

vezes (18.81%) e por fim nunca (2.97%). Em relação ao (e) estabelecimento das suas 

próprias metas a maioria das inquiridas respondeu a maioria das vezes (46.53%), 

seguindo-se sempre (32.67%) e algumas vezes (18.81%) em minoria encontram-se 

raramente (0.99%) e nunca (0.99%). Em relação ao ponto (f) sou a favor de 

abordagens experimentais e originais para resolver problemas em vez de usar 

métodos que outros usam para resolver os seus problemas, a maioria das inquiridas 

respondeu a maioria das vezes (40.59%), seguindo-se algumas vezes (33.66%) e 

sempre (15.84%), em minoria raramente (8.91%) e nunca (0.99%). Em relação (G) a 

preferência por dar forte enfase a projetos únicos, com abordagens diferentes do que 

revisitar abordagens usadas anteriormente, a maioria da inquiridas respondeu 

algumas vezes (42.57%), seguindo-se a maioria da vezes (40.59%), e em baixa 

percentagem temos sempre (9.90%), raramente (4.95%) e nunca (1.98%). Em relação 

a (H) Preferem tentar a sua própria maneira quando aprendem coisas novas do que 

fazer como todos fazem, a maioria das inquiridas respondeu raramente (34.65%), 

seguindo-se algumas vezes (32.67%) e a maioria das vezes (25.74%), e por fim em 

menor escala (nunca (6.93%). Em relação ao ponto (I) geralmente ajo com 

antecipação de futuros problemas, necessidades ou mudanças a maioria inquiridas 

respondeu algumas vezes (36.63%), seguindo-se a maioria das vezes (35.64%) e em 

menor percentagem sempre (18.81%), raramente (7.92%) e nunca (0.99%) Em 

relação ao ponto (J) tenho tendência a planear com antecedência nos projetos, a 

maioria das inquiridas respondeu algumas vezes (46.53%), seguindo-se raramente 

(26.73%) e a maioria das vezes (20.79%), e menor escala temos nunca (5.94%). Em 

relação ao ponto (L) acredito que terei sucesso em qualquer atividade a que me 

disponha realizar, a maioria das inquiridas respondeu algumas vezes (45.54%), 

seguindo-se raramente (24.75%) e a maioria da vezes (23.76%) e por fim em menor 

proporção nunca (5.94%). Em relação ao ponto (M) prefiro situações em que posso 

controlar ao máximo o resultado final a maioria das inquiridas respondeu algumas 

vezes (45.54%), seguindo-se raramente (28.71%) e a maioria das vezes (22.74%) e 

em menor numero responderam nunca (2.97%). Exposto o ponto (N) dedico pouco 

tempo a pensar em formas de convencer os outros a maioria das inquiridas respondeu 

algumas vezes (44.55%), seguindo-se raramente (22.77%) e a maioria das vezes 

(20.79%) e menor percentagem encontra-se sempre (5.94%) e nunca (5.94%). 

Relativamente ao ponto (O) faço o que é necessário sem que os outros tenham de me 

pedir, a maioria das inquiridas respondeu algumas vezes (49.50%), seguindo-se 
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raramente (23.76%) e a maioria das vezes (22.77%), em menor escala encontra-se 

nunca (3.96%). E por fim em relação ao ponto (P) prefiro realizar tarefas que já domino 

a realizar novas tarefas, a maioria das inquiridas respondeu algumas vezes (45.52%), 

seguindo-se a maioria das vezes (22.77%) e raramente (19.80%), em menor escala 

temos sempre (4.95%) e nunca (4.95%). 

Gráfico 13 - Perfil empreendedor (2º fase) (%) 

 

Fonte: Elaboração própria 

Quadro 7 - Perfil empreendedor (2ºfase) (%) 

 
A B C D E F G H I 

Sempre  16,83% 1,98% 6,93% 0,99% 9,90% 29,70% 14,85% 37,62% 1,98% 

A maioria das vezes  52,48% 18,81% 37,62% 14,85% 28,71% 31,68% 32,67% 39,60% 10,89% 

Algumas Vezes  27,72% 55,45% 43,56% 46,53% 36,63% 35,64% 38,61% 19,80% 35,64% 

Raramente  1,98% 20,79% 10,89% 34,65% 20,79% 1,98% 12,87% 1,98% 38,61% 

Nunca  0,99% 2,97% 0,99% 2,97% 3,96% 0,99% 0,99% 0,99% 12,78% 

(A) Faço sempre as coisas com um resultado específico em mente 
(B) Faço as coisas mesmo antes de saber, exatamente, como elas devem ser feitas 
(C) Só me envolvo em algo novo depois de ter feito o possível para assegurar o meu sucesso 
(D) Quando escolho uma maneira de resolver um problema, não procuro novas soluções 
(E) Procuro pessoas importantes para me ajudarem a atingir os meus objetivos 
(F) Quando discordo das pessoas, demonstro-o 
(G) Sou muito persuasivo com os outros 
(H) Com a finalidade de alcançar os meus objetivos, procuro soluções que tragam benefícios a todas 
as pessoas envolvidas 
(I) Espero receber ordens de outros para depois agir 

Fonte: Elaboração própria 

O quadro 7, apresenta-nos os dados apresentados no gráfico 13, de uma forma 

detalhada, sendo que em relação ao ponto (A) Faço sempre as coisas com um 

resultado específico em mente a maioria das inquiridas respondeu a maioria das vezes 

(52.46%), seguindo-se algumas vezes (27.72%) e sempre (16.83%), em menor escala 
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encontra-se raramente (1.98%) e nunca 80.99%). Em relação ao ponto (B) Faço as 

coisas mesmo antes de saber, exatamente, como elas devem ser feitas, a maioria das 

inquiridas respondeu algumas vezes (55.45%), seguindo-se raramente (20.79%) e a 

maioria das vezes (18.81%), em menor escalar temos nunca (2.97%) e sempre 

(1.98%). Em relação ao ponto (C) Só me envolvo em algo novo depois de ter feito o 

possível para assegurar o meu sucesso, a maioria das inquiridas respondeu algumas 

vezes (43.56%), seguindo-se a maioria das vezes (37.62%), em menor escala temos 

raramente (10.89%), sempre (6.93%) e nunca (0.99%). Em relação ao ponto (D) 

Quando escolho uma maneira de resolver um problema, não procuro novas soluções a 

maioria das inquiridas respondeu algumas vezes (46.53%), seguindo-se raramente 

(34.65%) e a maioria das vezes (14.85%), em menor escala encontra-se nunca 

(2.97%) e sempre (0.99%). Em relação ao ponto (E) Procuro pessoas importantes 

para me ajudarem a atingir os meus objetivos, a maioria das inquiridas respondeu 

algumas vezes (36.63%), seguindo-se a maioria das vezes (28.71%) e raramente 

(20.79%), em menor escala temos sempre (9.90%) e nunca (3.96%). Em relação ao 

ponto (F) Quando discordo das pessoas, demonstro-o a maioria das inquiridas 

respondeu algumas vezes (35.64%), seguindo-se a maioria das vezes (31.68%) e 

sempre (29.70%) e menor percentagem temos raramente (1.98%) e nunca (0.99%). 

Em relação ao ponto (G) Sou muito persuasivo com os outros a maioria das inquiridas 

respondeu algumas vezes (38.61%), seguindo-se a maioria das vezes (32.67%) e 

sempre (14.85%), em menor escala encontra-se raramente (12.87%) e nunca (0.99%). 

Em relação ao ponto (H) Com a finalidade de alcançar os meus objetivos, procuro 

soluções que tragam benefícios a todas as pessoas envolvidas a maioria das 

inquiridas respondeu a maioria das vezes (39.60%), seguindo-se sempre (37.62%) e 

algumas vezes (19.80%), em menor escala temos raramente (1.98%) e nunca 

(0.99%). Em relação ao ponto (I) Espero receber ordens de outros para depois agir, a 

maioria das inquiridas respondeu raramente (38.61%), seguindo-se algumas vezes 

(35.64%) e em menor escala temos nunca (12.78%), a maioria das vezes (10.89%) e 

sempre 1.98%). Em geral foi possivel verificar que a maioria das inquiridas, são 

assertivas [fazem sempre as coisas com um resultado específico em mente (52.48%), 

fazem as coisas mesmo antes de saber, exatamente, como elas devem ser 

feitas(55.45%)] resolvem os problemas de forma criativa e assertiva [Só me envolvo 

em algo novo depois de ter feito o possível para assegurar o meu sucesso (43.56%), 

quando escolhem uma maneira de resolver um problema, não procuro novas 

soluções(46.53%)]. 
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Gráfico 14 - Perfil empreendedor (3º fase) (%) 

 

Fonte: Elaboração própria 

Quadro 8 - Perfil empreendedor (3ºfase) (%) 

 
A B C D E F G H I 

Sempre  22,77% 3,96% 28,71% 10,89% 1,98% 7,92% 2,97% 4,95% 13,86% 

A maioria das vezes  49,50% 16,83% 51,49% 31,68% 15,84% 19,80% 29,70% 26,73% 25,74% 

Algumas Vezes  26,73% 49,50% 18,81% 35,64% 45,54% 54,46% 43,56% 49,50% 41,58% 

Raramente  0,00% 25,74% 0,00% 18,81% 30,69% 14,85% 22,77% 16,83% 11,88% 

Nunca  0,99% 3,96% 0,99% 2,97% 5,94% 2,97% 0,99% 1,98% 6,93% 

(A) Aproveito as oportunidades que surgem 
(B) Tenho dificuldade em ter uma visão clara do meu futuro 
(C) Se uma determinada maneira de resolver um problema não é eficaz, tento outra 
(D) Digo às pessoas o que elas têm de fazer, ainda que saiba que elas não querem fazê-lo 
(E) Conformo-me quando outras pessoas discordam energicamente de mim 
(F) Faço coisas que as outras pessoas consideram arriscadas 
(G) Tenho facilidade em desenvolver ideias de negócio 
(H) Consigo detetar oportunidades de negócio 
(I) Considero que a conjuntura atual impede a criação de negócios 

Fonte: Elaboração própria 

O quadro 8, apresenta-nos os dados apresentados no gráfico 14, de uma forma 

detalhada, sendo que em relação ao ponto (A) Aproveito as oportunidades que surgem 

a maioria das inquiridas respondeu a maioria das vezes (49.50%), seguindo-se 

algumas vezes (26.73%) e sempre (22.77%), em menor escala temos nunca (0.99%). 

Em relação ao ponto (B) Tenho dificuldade em ter uma visão clara do meu futuro a 

maioria das inquiridas respondeu algumas vezes (49.50%), seguindo-se raramente 

(25.74%) e a maioria das vezes (16.83%), em menor escala encontra-se sempre 

(3.96%) e nunca (3.96%). Em relação ao ponto (C) Se uma determinada maneira de 

resolver um problema não é eficaz, tento outra, a maioria das inquiridas respondeu a 

maioria das vezes (51.49%), seguindo-se sempre (28.71%) e algumas vezes 
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(18.81%), em menor escala temos nunca (0.99%). Em relação ao ponto (D) Digo às 

pessoas o que elas têm de fazer, ainda que saiba que elas não querem fazê-lo, a 

maiorias das inquiridas respondeu algumas vezes (35.64%), seguindo-se a maioria 

das vezes (31.68%) e raramente (18.81%), em menor escala temos sempre (10.89&) e 

nunca (2.97%). Em relação ao ponto (E) Conformo-me quando outras pessoas 

discordam energicamente de mim, a maioria das inquiridas respondeu algumas vezes 

(45.54%), seguindo-se raramente (30.69%) e a maioria das vezes (15.84%), em menor 

escala temos nunca (5.94%) e sempre (1.98%). Em relação ao ponto (F) Faço coisas 

que as outras pessoas consideram arriscadas, a maioria das inquiridas respondeu 

algumas vezes (54.46%), seguindo-se a maioria das vezes (19.80%) e raramente 

(14.85%), em menor percentagem temos sempre (7.92%) e nunca (2.97%). Em 

relação ao ponto (G) Tenho facilidade em desenvolver ideias de negócio, a maioria 

das inquiridas respondeu, algumas vezes (43.56%), seguindo-se a maioria das vezes 

(29.70%) e raramente (22.77%), em menor percentagem encontra-se sempre (2.97%) 

e nunca (0.99%). Em relação ao ponto (H) Consigo detetar oportunidades de negócio, 

a maioria das inquiridas respondeu algumas vezes (49.50%), seguindo-se a maioria 

das vezes (26.73%) e raramente (16.83%), em menor escala temos sempre (4.95%) e 

nunca (1.98%). Em relação ao ponto (I) Considero que a conjuntura atual impede a 

criação de negócios a maioria das inquiridas respondeu algumas vezes (41.58%), 

seguindo-se a maioria das vezes (25.74%) e sempre (13.85%), em menor 

percentagem temos raramente (11.88%) e nunca (6.93%). Em geral com esta análise 

realizada ao perfil empreendedor também foi possível verificar, que a maioria das 

inquiridas, tem iniciativa [fazem coisas que as outras pessoas consideram arriscadas 

(54,46%), se uma determinada maneira de resolver um problema não é eficaz, tentam 

outra (51,49%)], tem a capacidade de procurar oportunidades e identificar as mesmas 

[Aproveito as oportunidades que surgem (49.50%), conseguem detetar oportunidades 

de negócio (49.50%)], porem não se consideram assertivas [tem dificuldade em ter 

uma visão clara do meu futuro (49.50%)] 

A quando da questão colocada às inquiridas sobre o que elas entendiam sobre 

o que melhor define uma atitude empreendedora, a maioria das inquiridas considera 

que é a criatividade (66.34%), seguindo-se iniciativa (50.50%), com menos respostas 

mas também com grande importância independência/autonomia (31.68%), procura de 

oportunidades e estabelecimento de metas (28.71%), em menos escala encontram-se 

tomada de decisões (25.74%), gestão do próprio futuro (23.76%), risco (19.80%), 

desafio aliciante (9.90%) e gestão do tempo (2.97%). 
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Gráfico 15 - Atitude empreendedora (%) 

 

Fonte: Elaboração própria 

5.4.1.2. Vê/ viu o empreendedorismo como primeira opção no momento de 

integrar o mercado de trabalho? 

Quando questionadas, com esta questão, verificou-se que a maioria das 

inquiridas veem o empreendedorismo com primeira opção no momento de integrar o 

mercado de trabalho (60.40%), apena (39.60%) não o veem assim. 

Gráfico 16 - Empreendedorismo como primeira opção (%) 

 
Fonte: Elaboração própria 

Questionadas também, sobre qual o motivo pelo qual não veem o 

empreendedorismo como primeira opção, e atraves de uma análise de conteudo, 

verificamos as seguintes respostas, através do seguinte gráfico. 

Gráfico 17 - Motivos para não empreender (%) 

 
Fonte: Elaboração própria 

Sendo-nos possivel, verificar que a maioria das inquiridas responderam que 

não, por falta de recursos financeiros (22.50%), seguindo-se não ter perfil/ não ver o 

empreendedorismo como prioridade (20.00%), e ainda com um valor bastante 

relevante o risco (17.50%) e falta de conhecimento, experiência e apoio (15.00%), em 
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menor percentagem encontra-se falta de oportunidade (10.00%), medo de falhar 

(7.50%), não possuir ideia de negócio (5.00%) e conjuntura do mercado (2.50%).  

Através desta pergunta, pretendeu-se registar os principais motivos que levam a 

mulher a não empreender. 

5.4.1.3. Possui alguma ideia de negócio? 

Quando questionámos as inquiridas com esta questão, as respostas recaíram 

visivelmente para o não (63.37%), contra 36.63% que referiram sim. 

Gráfico 18 - Possui alguma ideia de negócio (%) 

 
Fonte: Elaboração própria 

5.4.1.4. Quais os motivos a levaram / levariam a querer criar o seu próprio 

negócio? 

Com esta pergunta pretendemos analisar e contabilizar quais os principais 

motivos para a criação do próprio negócio. Sendo assim, os resultados demonstraram 

que a maioria das inquiridas seriam capazes de criar o seu próprio negócio, para uma 

maior realização pessoal (59.41%), destacando-se também aplicação e valorização de 

competências pessoais (41.58%), seguindo-se melhores perspetivas a nível de 

rendimento (38.61%) e falta de oportunidades atrativas no mercado de trabalho 

(35.64%), ainda com grande importância autonomia (32.67%), gestão de tempo 

(22.77%) e perceção de oportunidades de negócio (21.78%), por menos pontuação 

encontra-se Criação de valor para a sociedade (18.81%), influência da família/amigos 

que criaram o seu próprio negócio (4.95%) e outros casos de sucesso (2.97%). 

Gráfico 19 - Motivos para empreender (%) 

 
Fonte: Elaboração própria 



____________________________________________Análise e resultados da investigação 

78 

 

Através desta pergunta, pretendeu-se avaliar e registar os principais motivos 

que levam a mulher a elaborar ou desenvolver uma ideia de negócio. 

5.4.1.5. Sente-se preparada para iniciar um negócio próprio? 

Os resultados para esta pergunta, demonstram que a maioria das inquiridas 

não se sentem preparadas para dar início ao seu próprio negócio (50.50%), porém foi-

nos possível verificar um equilíbrio muito próximo do sim (49.50%) 

Gráfico 20 - Sente-se preparada para iniciar um negócio próprio (%) 

 
Fonte: Elaboração própria 

5.4.1.6. Espera iniciar o negócio no prazo de quanto tempo? 

Os resultados obtidos demonstraram que a maioria das inquiridas pretende 

abrir o seu próprio negócio no prazo de 12 meses (22.77%), seguindo-se as inquiridas 

que já abriram o seu próprio negócio (17.82%). Com menos destaque temos as 

inquiridas com intenção de abrir o seu próprio negócio num prazo entre 7 e 12 meses 

(6.93%), seguindo-se entre 4 a 6 meses (2.97%) e até 3 meses (1.98%). 

Gráfico 21 - Iniciar o negócio no prazo de quanto tempo (%) 

 
Fonte: Elaboração própria 

5.4.1.7. Quais os principais constrangimentos que identifica na criação do seu 

próprio negócio? 

Esta pergunta teve como principal prioridade avaliar os principais 

constrangimentos para criar um negócio. Assim, obtivemos os seguintes resultados a 

maioria das inquiridas considera que o maior constrangimento passa pelas 

dificuldades de financiamento (59.41%), ainda com bastante relevância encontra-se a 

situação económica adversa (56.44%), seguindo-se a carga fiscal associada (46.53%) 

e o receio do insucesso (40.59%) e a morosidade excessiva e burocracia (35.64%), 

com menos destaque encontram-se informação difusa/dispersa (11.88%), falta de 

formação adequada (9.90%), aversão ao risco (8.91%) e discriminação (4.95%). 
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Gráfico 22 - Constrangimentos (%) 

 
Fonte: Elaboração própria 

5.4.1.8. Como considera o processo de constituição de uma empresa? 

Com esta pergunta, pretende-se avaliar o conhecimento que as inquiridas te 

relativamente aos processos de criação de empresas.  

Gráfico 23 - Processo de constituição de uma empresa (%) 

 
Fonte: Elaboração própria 

Em geral as inquiridas caraterizam o processo como sendo burocrático 

(55.45%), juntamente como complexo (46.53%) e moroso (38.61%). Em menor 

percentagem encontra-se acessível (22.77%), algumas das inquiridas desconhecem o 

processo (21.78%), rápido (13.86%) e simples (11.88%). 

5.4.1.9- Onde ouviu falar de empreendedorismo pela primeira vez? 

Colocada a questão onde ouviu falar de empreendedorismo pela primeira vez, 

a maioria das inquiridas respondeu com grande destaque estabelecimento de ensino 

(53.47%), seguindo-se meios de comunicação (39.60%), em menor destaque 

encontra-se local de trabalho (8.91%), amigos (5.94%) e família (2.97%). 

Gráfico 24 - Onde ouviu falar de empreendedorismo pela primeira vez (%) 

 
Fonte: Elaboração própria 
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5.4.1.10.No seu estabelecimento de ensino teve contacto com iniciativas ligadas 

ao empreendedorismo? 

Através desta pergunta, tínhamos a intenção de analisar a presença de 

contacto com iniciativas ligadas ao empreendedorismo no estabelecimento de ensino. 

Verificando que a maioria das inquiridas teve contato com iniciativas de 

empreendedorismo no estabelecimento de ensino (62.38%), enquanto as restantes 

não (37.62%). 

Gráfico 25 - Contacto com iniciativas ligadas ao empreendedorismo, no estabelecimento 
de ensino (%) 

 
Fonte: Elaboração própria 

As inquiridas que responderam ter tido contato com o empreendedorismo no 

seu estabelecimento de ensino, indicaram que tiveram contato na sua maioria atraves 

de cconferências (65.08%), também com bastante relevância através de workshops 

(57.14%) e unidades Curriculares (53.49%), em menor relevância mas também com 

importância seminários (41.27%), concursos (12,70%) e tertúlias (7.94%). 

Gráfico 26 - Se sim, qual (ais) (%) 

 
Fonte: Elaboração própria 

5.4.2. Empreendedorismo – temáticas fundamentais  

De forma a analisar alguns conhecimentos e algumas matérias sobre o 

processo de empreender, optamos por colocar as seguintes perguntas às inquiridas: 

5.4.2.1. Qual o seu entendimento acerca dos seguintes assuntos?  

(Proteção ideia de negócio; Estudos de mercado; Plano de negócios; Financiamento; 

Impostos e Contribuições; Segurança Social; Obrigações legais; Criação formal de 

uma empresa)  
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5.4.2.2. Qual o seu nível de conhecimento acerca dos seguintes conteúdos? 

(Legislação laboral; Marketing; Logística; Vendas/Análise de mercado; Recursos 

Humanos; Gestão contabilística e financeira; Estratégia empresarial; Legislação fiscal)  

Relativamente a primeira questão, a maioria das inquiridas consideram que os 

seus conhecimentos em todas as áreas que a questão engloba desde a proteção ideia 

de negócio; estudos de mercado; plano de negócios; financiamento; impostos e 

contribuições; segurança Social; obrigações legais; criação formal de uma empresa é 

razoável. Tal como poderemos verificar no seguinte gráfico. 

Gráfico 27 - Empreendedorismo – temáticas fundamentais (1.ºquestão) (%) 

 
Fonte: Elaboração própria 

Através do gráfico 27, podemos verificar que em relação ao ponto (A) Proteção 

da ideia de negócio (e.g. registo de patente) a maioria das inquiridas respondeu ter 

conhecimentos razoáveis (44.55%), seguindo-se mau (24.75%) e bom (14.85%), em 

menor escala temos muito bom (7.92%) e muito mau (7.92%). Em relação ao ponto 

(B) Estudos de mercado, foi-nos possível verificar que a maioria das mulheres 

respondeu razoável (46.53%), seguindo-se mau (22.77%) e bom (16.83%), em menor 

escala temos muito bom (12.87%) e muito mau (0.99%). Em relação ao ponto (C) 

Plano de negócios, a maioria das inquiridas respondeu razoável (46.53%), seguindo-

se mau (25.74%) e bom (15.84%), com menos percentagem, mas também importante 

temos muito bom (11.88%). Em relação ao ponto (D) Financiamento a maioria das 

inquiridas respondeu razoável (40.59%), seguindo-se mau (28.71%) e bom (20.79%), 

em menor escala temos muito bom (5.94%) e muto mau (3.96%). Em relação ao ponto 

(E) Impostos e contribuições, a maioria das inquiridas respondeu razoável (40.59%), 

seguindo-se mau (28.71%) e bom (20.79%), em menor escala temos muito bom 

(5.94%) e muito mau (3.96%). Em relação ao ponto (F) Segurança Social, a maioria 
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das inquiridas respondeu razoável (39.60%), seguindo-se mau (23.76%) e bom 

(21.78%), em menor percentagem temos muito bom (8.91%) e muito mau (5.94%), em 

relação às (G) Obrigações legais, a maioria das inquiridas respondeu, razoável 

(41.58%), seguindo-se mau (26.73%) e bom (17.82%), em menor percentagem temos 

muito bom (8.91%) e muito mau (4.95%). Em relação ao ponto (H) Criação formal de 

uma empresa a maioria das inquiridas respondeu razoável (36.63%), seguindo-se mau 

(26.73%) e bom (25.74%), em menor percentagem temos, muito bom (5.94%) e muito 

mau (5.94%) 

Em relação as segunda questão que engloba temas como as inquiridas a 

legislação laboral; marketing; logística; vendas / análise de mercado; recursos 

humanos; gestão contabilística e financeira; estratégia empresarial; legislação fiscal a 

maioria das inquiridas também consideram os seus conhecimentos nestes temas 

como sendo razoáveis. 

Gráfico 28 - Empreendedorismo – temáticas fundamentais (2.ºquestão) (%) 

 
Fonte: Elaboração própria 

Através do gráfico 28, podemos verificar que em relação (A) Legislação Laboral 

a maioria das inquiridas respondeu razoável (54.47%), seguindo-se bom (20.79%) e 

mau (17.82%), em menor percentagem temos muito bom (3.96%) e muito mau 

(2.97%). Em relação ao ponto (B) Marketing a maioria das inquiridas respondeu 

razoável (51.49%), seguindo-se bom (23.76%) e muito bom (12.87%), em menor 

escala mas não menos importante mau (11.88%) Em relação ao ponto (C) Logística a 

maioria das inquiridas respondeu razoável (51.49%), seguindo-se bom (23.76%) e 

mau (17.82%), em menor escala temos muito bom (6.93%). Em relação ao (D) 
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Vendas/Análise de mercado a maioria das inquiridas respondeu razoável (42.57%), 

seguindo-se mau (25.74%) e bom (22.71%), em menor escala temos muito bom 

(8.91%). Em relação ao (E) Recursos Humanos a maioria das inquiridas respondeu 

razoável (46.53%), seguindo-se bom (30.69%) e mau (11.88%), em menor escala 

temos muito bom (10.89%). Em relação ao (F) Gestão contabilística e financeira a 

maioria das inquiridas respondeu razoável (44.55%), seguindo-se mau (27.72%) e 

bom (16.83%), em menor percentagem temos muito bom (5.94%) e muito mau 

(4.95%). Em relação ao (G) Estratégia empresarial a maioria das inquiridas respondeu 

razoável (48.51%), seguindo-se mau (22.77%) e bom (17.82%), em menor 

percentagem temos muito bom (6.93%) e muito mau (3.96%). Em relação ao (H) 

Legislação Fiscal a maioria das inquiridas respondeu razoável (44.56%), seguindo-se 

mau (31.68%) e bom (15.84%), em menor percentagem temos muito mau (5.94%) e 

muito bom (1.98%). 

5.4.2.3. Qual (ais) das seguintes soluções de financiamento conhece? 

Queríamos também avaliar o conhecimento das nossas inquiridas em relação 

às principais soluções de financiamento, no âmbito da criação de um negócio. Dai o 

propósito da questão qual (ais) das seguintes soluções de financiamento conhece, a 

qual a maioria das inquiridas respondeu conhecer apoios do IEFP (59.41%), seguindo-

se com grande relevância linha de financiamento para PME (56.44%) e microcrédito 

(51.49%), também com grande relevância apoios do QREN (41.58%), em menor 

relevância mas não descartando a sua importância apoios IAPMEI (25.74%), capital 

de risco (12.87%) e business Angels (7.92%). 

Gráfico 29 - Soluções de financiamento conhece (%)  

 
Fonte: Elaboração própria 

5.4.2.4. Na criação de um negócio, que meio (s) de financiamento usou/usaria? 

Relativamente a esta questão a maioria das inquiridas maioritariamente indicou 

que usou ou usaria o capital próprio (73.27%) na criação de um negócio, seguindo-se 

subsídios públicos (42.57%) e crédito bancário (39.60%), com menor relevância apoio 
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de amigos e família (22.77%), investidores particulares (10.89%) e capital de risco 

(0.99%). 

Gráfico 30 - Meio (s) de financiamento usou/usaria (%) 

 
Fonte: Elaboração própria 

Ao colocarmos esta pergunta, pretendemos compreender quais os meios de 

financiamento que as inquiridas usariam na criação de um negócio. 

5.4.2.5. Qual (ais) dos seguintes espaços de suporte à criação de empresas 

conhece? 

Com esta pergunta, pretendemos compreender qual o conhecimento das 

nossas inquiridas relativamente aos principais espaços de suporte de criação de 

empresas. A maioria das inquiridas indicou não conhecer nenhum dos espaços para a 

criação de empresas apresentados (56.44%), mostrando desta forma um grande 

desconhecimento sobre o tema, seguindo-se com alguma relevância de ninhos de 

empresas (26.73%) e incubadoras de empresas (24.75%), e em minoria espaços de 

coworking (17.82%) e incubação virtual (12.87%). 

Gráfico 31 - Espaços de suporte à criação de empresas conhece (%) 

 

Fonte: Elaboração própria 

5.2.4.6. Das seguintes medidas, qual (ais) a (s) que considera mais importante (s) 

no apoio ao empreendedorismo feminino? 

Através desta pergunta, queríamos registar e avaliar as medidas de apoio ao 

empreendedorismo que seriam mais relevantes, na perspetiva das nossas inquiridas. 

O que nos levou aos seguintes resultados, a maioria das inquiridas respondeu 

incentivos fiscais (69.31%), seguindo-se em grande relevância criação de novos 
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instrumentos de financiamento (51.49%) e desburocratização do processo de criação 

de empresas (46.53%) em menor relevância encontram-se apoio de consultores 

especializados (37.62%), consciencialização da sociedade para a importância do 

empreendedorismo (35.64%) e criação e desenvolvimento de espaços de incubação 

(15.84%). 

Gráfico 32 - Medidas no apoio ao empreendedorismo (%) 

 

Fonte: Elaboração própria 

5.2.4.7. Conhece e/ou teve algum contato com programa (s) de Apoio ao 

Empreendedorismo feminino? 

Através desta pergunta, quisemos entender e averiguar qual o conhecimento 

relativo a programas de apoio específicos ao empreendedorismo feminino, no âmbito 

da criação de um negócio, das nossas inquiridas, acabando por averiguar que a 

maioria não teve nenhum contato com programas de apoio ao empreendedorismo 

feminino (98.02%), apenas uma minoria menos de 2% teve contato com apoios 

(1.98%), sendo eles estimulo ao emprego do IEFP e projeto para jovens agricultores. 

Gráfico 33 - Apoio ao Empreendedorismo feminino (%) 

 

Fonte: Elaboração própria 

5.2.4.8. Considera que, comparativamente ao empreendedorismo masculino, o 

empreendedorismo feminino é: 

Analisando esta questão podemos constatar que a maioria das inquiridas não 

considera nem mais fácil, nem mais difícil o empreendedorismo feminino em 

comparação com o masculino, podendo deduzir que consideram que as mulheres são 

tão capazes com os homens. Porem os estudos realizados e dos quais temos vindo a 

falar ao longo de toda a investigação, indicam-nos que esta realidade, ainda não está 
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de todo assente no empreendedorismo e que em muitos aspetos, continua a existir 

maior dificuldade para as mulheres, na nossa opinião por falta de informação e apoios 

necessários para o bom desenvolvimento do mesmo, e para uma melhor base de 

conhecimentos sobre o que é o empreendedorismo em geral. 

Gráfico 34 - Empreendedorismo masculino VS Empreendedorismo feminino 

 

Fonte: Elaboração própria 

5.2.4.9. Das razões indicadas, qual (ais) a (s) que mais dificultam o 

desenvolvimento de uma atitude empreendedora no público feminino? 

Nesta pergunta, o objetivo principal foi avaliar a opinião das inquiridas no que 

diz respeito às dificuldades que atravessam quando pretendem ter uma atitude 

empreendedora. Para a maioria das inquiridas a razão principal que dificulta o 

desenvolvimento de uma atitude empreendedora no público feminino são as 

expectativas da sociedade, seguindo-se com grande relevância estereótipo feminino 

(39.60%), financeira (33.66%), também com grande relevância encontra-se 

possibilidade de perda de estabilidade (30.69%), incerteza de rendimentos (31.68%), 

duplicidade de papéis (29.70%), e por fim em menor escala temos falta de apoio 

familiar (16.83%).  

Gráfico 35 - Dificuldades no desenvolvimento de uma atitude empreendedora no 

público feminino (%) 

 

Fonte: Elaboração própria 
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As resposta a presente questão apresentadas pelas nossas inquiridas veem 

reforçar a nossa teoria em relação a questão coloca anteriormente, por falta de 

informação sobre o tema as inquiridas creem que o empreendedorismo feminino e 

masculino pode ser colocado na mesma escala e que um não é mais difícil que o 

outro, mas porem e de acordo com a opinião das inquiridas relativamente na questão 

agora apresentada verificamos que os fatores de maior importância para as 

dificuldades encontradas para o desenvolvimento do empreendedorismo, incidem 

sobre questões como o estereótipo de género, dificuldade essa que os homens 

tendem a não encontrar. 

5.4.2.10. Das razões indicadas, qual (ais) a (s) que considera mais vantajosas 

para o desenvolvimento de uma atitude empreendedora no público feminino? 

Nesta pergunta, o objetivo principal foi avaliar a opinião das inquiridas no que 

diz respeito às vantagens percecionadas para desenvolver uma atitude 

empreendedora. Sendo que as maioria das inquiridas respondeu como principais 

vantagens realização pessoal (61.39%) e possibilidade de gerir o próprio negócio 

(61.39%), segundo-se tambem com grande relevancia conciliação família-trabalho 

(53.47%) e melhores perspetivas de rendimento (48.51%), em menor escala vasta 

oferta de programas de incentivo ao público feminino (24.75%). 

Gráfico 36 - Vantagens para o desenvolvimento de uma atitude empreendedora 

no público feminino (%) 

 

Fonte: Elaboração própria 
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5.4.2.11. Indique o nível em que se coloca, em qualquer uma destas 

habilidades/capacidades empreendedoras 

Por fim, e colocada a questão em que nível, cada uma das nossas inquiridas se 

colocam em relação as habilidades e capacidades empreendedoras, concluímos que a 

maioria das inquiridas face ao reconhecimento de oportunidades consideram-se com 

aptidão (40.59%), com alguma aptidão (38.61%), em menor escala com pouca aptidão 

(11.88%) e com total aptidão (8.91%). Em relação a criatividade com alguma aptidão 

(40.59%), com aptidão (30.69%), com total aptidão (16.83%), com pouca aptidão 

(10.89%) e sem qualquer aptidão (0.99%). Em relação capacidade para resolver 

problemas, a maioria das nossas inquiridas consideram-se com alguma aptidão 

(45.54%), com aptidão (28.71%), com total aptidão (23.76%) e por fim com pouca 

aptidão (1.98%). Em relação a capacidade de liderança e comunicação, a maioria das 

inquiridas consideram-se com alguma aptidão (38.61%), com aptidão (29.70%), com 

total aptidão (23.76%) e por fim com pouca aptidão (7.92%). Em relação ao 

desenvolvimento de novos produtos e serviços, a maioria das inquiridas com alguma 

aptidão (35.64%), com aptidão (35.64%), com pouca aptidão (18.81%) e por fim com 

total aptidão (9.90%). Por fim em relação a capacidade para contactos profissionais e 

trabalho em rede com alguma aptidão (30.69%), com aptidão (34.65%), com total 

aptidão (21.78%) e por fim com pouca aptidão (12.87%). 

Gráfico 37 - Nível de habilidades/capacidades empreendedoras 

 

Fonte: Elaboração própria 
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5.5. ANALISES E CONCLUSÕES DAS ENTREVISTAS 

REALIZADAS 

Nas seguintes tabelas iremos mostrar as respostas das oito mulheres 

empreendedoras entrevistadas (ME) às perguntas relacionadas com a perceção que 

tiveram ao dar início ao seu próprio negócio, os apoios, as barreiras e obstáculos, as 

competências que consideram necessárias para empreender e as suas motivações, e 

também a sua opinião relativamente a questão colocada ao longo de toda a 

investigação, se o empreendedorismo no Alto Tâmega é uma realidade ou uma 

necessidade, através da sua experiencia e perceção relativamente ao 

empreendedorismo na região do Alto Tâmega. 

5.5.1. Análises  

Tabela 11 – Área de mercado (Qual é o ramo de negócio em que atua?) 

ME 1 Medicina dentária  

ME 2 Florista 

ME 3 Ginásio 

ME 4 Contabilista 

ME 5 Agência de transportes  

ME 6 Produtos regionais – industriam tipo III 

ME 7 Construção civil – Franchising da Melom 

ME 8 Alimentar  

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 12 - Ambiente (O que a levou a dar início a criação do seu próprio negócio?) 

ME 1 
Depois de ir para a universidade, percebeu que queira regressar a trás os montes a 
sua terra natal, mas entendia que para regressar, teria de investir na sua terra e criar 
o seu próprio negócio, pois existe falta de emprego na área dela. 

ME 2 Ter mais estabilidade financeira, gosto pelo trabalho, sentir-se realizada, poder 
conciliar a vida familiar com o trabalho 

ME 3 Conciliar a família e o trabalho, independência e responsabilidade 

ME 4 Negócio familiar, ajuda familiar, independência 

ME 5 Ter ficado desempregada, necessidade de trabalhar, experiencia prévia e a 
autonomia que dá ter o seu próprio negócio 

ME 6 Estar desempregada, ter autonomia, satisfação pessoal, apoio familiar  

ME 7 A minha formação é a arquitetura, mas visto a construção civil estar em baixo, optei 
por abrir uma empresa dentro da mesma área mas que em vens de construir, renova. 

ME 8 Trabalha na função pública, mas não gostava do que fazia, surgiu a oportunidade de 
mudar 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 13 - Motivações (Quais as principais motivações para a criação do seu próprio 

negócio?) 

ME 1 
Gostar da região, gostar do trabalho, independência e satisfação quando alcanças 
objetivos 

ME 2 Autonomia e independência 

ME 3 Realização pessoal, autonomia independência 

ME 4 Independência financeira, ser um negócio de família, 

ME 5 
Gosto pelo trabalho, e por esta área, pois antes de abrir o meu próprio negócio 
trabalha numa empresa do género  

ME 6 
Ter um negócio próprio, independência, um produto único e com qualidade, incentivo 
da família e amigos 

ME 7 Procura de novas oportunidades  

ME 8 Realização pessoal e a família 

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 14 - Experiência (Como foi a sua experiência na criação do seu próprio negócio?) 

ME 1 Motivadora, interessante 

ME 2 Boa, motivadora 

ME 3 Enriquecedora 

ME 4 O negócio em si já existia só teve de dar continuidade 

ME 5 

Senti muitas dificuldades, pois não tinha quaisquer conhecimentos base para abrir 

uma empresa, o fato de ser jovem também não ajudou, e senti que existe muita falta 

de informação, de ajudas e incentivos para a criação do próprio negócio 

ME 6 No final, depois de muitas dificuldades, foi uma experiencia muito satisfatório  

ME 7 Boa  

ME 8 
Trabalhosa, é difícil manter uma empresa aberta durante tantos anos, com toda a 

concorrência que foi aparecendo, mas no final é muito gratificante  

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 15 - Dificuldade (Quais as dificuldades e constrangimentos que encontrou no 

início da criação do seu próprio negócio?) 

ME 1 Financeira. Teve de recorrer a ajuda família e ao empréstimo bancário 

ME 2 Divulgação do negócio 

ME 3 Foi fácil, não senti dificuldades 

ME 4 
Os fatos de ser mulher, e de ser nova, as pessoas veem-nos com desconfiança e 

reticencia  

ME 5 Muita burocracia e falta de informação 

ME 6 Demorou muito tempo e existiram muito entraves e muita burocracia 

ME 7 
As dificuldades que encontrei foram ultrapassadas facilmente, uma das vantagens do 

franchising, é que eles tratam de tudo. 

ME 8 

No início não encontrei dificuldades, porque abri o meu negócio a 22 anos, as 

dificuldades foram aparecendo ao longo dos anos, porque a concorrência foi 

crescendo 

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 16 - Porque empreendedora (Como empreendedora, qual o seu papel na 

promoção e desenvolvimento do empreendedorismo feminino?) 

ME 1 
Tem a oportunidade de criar emprego, e mostrar que as mulheres também são 

capazes de criar o seu próprio negócio e de gerir o mesmo, e ser tão boa profissional 

como qualquer homem 

ME 2 Ajudar no crescimento económico da região como empreendedora, e ser um exemplo 

para outras mulheres que também queiram arriscar no empreendedorismo feminino 

ME 3 Ser um exemplo para outras mulheres, pois a minha área é mais dominada por 

homens, a maioria dos ginásios, são geridos por homens 

ME 4 Demostrar que também somos capazes 

ME 5 Demostrar que é possível investir em algo que é nosso, e ser um exemplo a seguir 

para outras mulheres e jovens  

ME 6 Promover os meus produtos e a região dar a cara como mulher empreendedora e 

incentivar outras mulheres para que tenham mais espirito empreendedor 

ME 7 Criar emprego 

ME 8 Criar emprego, promover o bem-estar daqueles que trabalham para mim e o bem-

estar da minha família 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 17 – Aquisição de competências (Como adquiriu as competências necessárias 

para levar a cabo a criação do seu próprio negocio, considera importante ter uma 

formação académica?) 

ME 1 Através da minha formação académica 

ME 2 

Não tenho qualquer formação académica, mas sempre estive ligada a arte floral, não 

considero que seja necessário ter uma formação académica para nos sentirmos 

realizadas e para que possamos criar o nosso próprio negócio, muitas vezes a 

experiência da vida e a vontade de vencer são suficientes. Os meus conhecimentos 

foram adquiridos com a experiencia diária. 

ME 3 Formação académica. Sou técnica de desporto. 

ME 4 Através da formação académica, a experiencia do dia-a-dia, e observando o meu pai 

e aprendendo com ele 

ME 5 

Não tenho formação na área, acho que a formação é importante mas não é tudo, mas 

pode ser uma mais-valia e complementar os conhecimentos que já se tenham nas 

áreas do nosso negócio. Os conhecimentos foram adquiridos quando era trabalhadora 

por contra de outrem na mesma área 

ME 6 

Para mim a formação académica não é o mais importante, o mais importante sou a 

experiencia adquirida no próprio trabalho e a vontade de trabalhar, os meus 

conhecimentos foram adquiridos no dia-a-dia. 

ME 7 

Sim a formação é muito importante, adquiri grande parte dos meus conhecimentos 

através da formação académica, e com a experiencia que se vai adquirindo ao longo 

dos anos. 

ME 8 

Fiz muita formação, porque achei que seria uma mais-valia, e que isso me iria ajudar 

no crescimento e desenvolvimento da minha empresa. Fui adquirindo conhecimento 

no dia-a-dia, e melhorando através da formação académica que fiz, no ramo alimentar 

e no ramo da higiene e segurança no trabalho 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 18 - Realização pessoal (Qual foi a maior satisfação pessoal, após a criação do 

seu próprio negócio?) 

ME 1 
Ter conseguido alcançar o sucesso, e o negócio ter crescido, o que levou a criação de 

outras clinicas noutras localidades do alto Tâmega  

ME 2 Sentir que estou a vencer e que consigo tudo aquilo que quero 

ME 3 Ver os clientes satisfeitos, e ver o negócio a crescer 

ME 4 Chegar onde cheguei 

ME 5 Satisfação pessoal. Conseguir alcançar os objetivos propostos  

ME 6 Ver o reconhecimento positiva que tenho tido por parte dos meus clientes 

ME 7 
A minha maior satisfação é ver o cliente satisfeito, ser capaz de transformar as ideias 

que estão na minha cabeça em realidade 

ME 8 
É as pessoas associarem o meu produto e a minha empresa, a uma empresa e 

produto de excelência, e ter sempre produtos de qualidade e certificados 

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 19 - Competências chave (Quais as características que, na sua opinião, deve ter 

uma mulher para ser uma empreendedora de sucesso?) 

ME 1 
Ter objetivos, e lutar por concretizar os mesmos e alcançar a meta traçadas ao longo 

da carreira profissional 

ME 2 Humildade, simpatia e honestidade, confiança em si própria  

ME 3 Lutadora, persistente, ambiciosa, guerreira 

ME 4 Ter força de vontade, motivação, persistência  

ME 5 Ser credível, ter confiança em si própria e acreditar que é capaz 

ME 6 Ser trabalhadora, saber tratar bem os clientes 

ME 7 Tem que ser polivalente, tem de saber relacionar-se e cofiar em si própria 

ME 8 Dedicada, guerreira 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 20 - Orientação empreendedora (Considera haver, ainda, estereótipos e 

preconceitos no que respeita a mulher empreendedora?) 

ME 1 

A meu ver não existem estereótipos, qualquer pessoa consegue chegar ao topo, mas 

é certo que á pessoas com mais predisposição que outras para ser empreendedor 

(as) 

ME 2 Não sinto isso, pelo menos na minha área de negócio 

ME 3 

Sim, principalmente na minha área de trabalho, as pessoas não vem as mulheres 

como sendo mais fracas que os homens, e acham que não somos capazes de fazer o 

mesmo que eles, ou ajudar os clientes nas atividades do ginásio da mesma forma, 

porque acham que não temos a mesma força física, mas muitas vezes não é uma 

questão de força, mas sim jeito. 

ME 4 Sim a meu ver continuam a existir muitos estereótipos  

ME 5 

Considero que já não existem tantos estereótipos e preconceitos, essa mentalidade a 

meu ver tem vindo a mudar ao longo dos tempos, mas ainda continua a notar-se 

algumas diferenças na forma como as pessoas tratam as mulheres em relação aos 

homens empreendedores  

ME 6 

Sim, quando a abordagem é feita por uma mulher, as pessoas tem tendência a não 

nos achar tão credíveis, e que não temos a mesma capacidade que os homens para 

gerir um negócio  

ME 7 

Sim existem estereótipos, enquanto o homem pode andar como quer a mulher tem 

que ter mais cuidados, saber estar não é suficiente, tem de saber andar, saber vestir, 

saber falar, coisas que aos homens em geral não precisam 

ME 8 

Sim, ainda existem, mas tem vindo a ser ultrapassados ao longo dos tempos, e penso 

que continuaram a ser, porque as mulheres estão-se a afirmar cada vez mais como 

empresárias de sucesso 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 21 - Perceção do crescimento e influência do empreendedorismo (Considera que 

o empreendedorismo feminino no Alto Tâmega tem vindo a crescer nos últimos anos, e 

que tem influenciado positivamente a região, contribuindo para o seu crescimento 

económico?) 

ME 1 
Considero que tem vindo a crescer, é certo que se veem mais homens, mas em geral 

as mulheres também estão a assumir cada vez mais postos de liderança 

ME 2 
A meu ver o empreendedorismo feminino está em crescimento, o comércio gerido por 

mulheres tem vindo a crescer o que contribui para o desenvolvimento económico  

ME 3 

Penso que sim, talvez devido a desertificação da região e falta de emprego, cada vez 

mais as mulheres optam pela criação do seu próprio emprego. E claro que havendo 

novas empresas, há retorno económico para a região o que leva a um certo 

desenvolvimento e crescimento. 

ME 4 
Acho que podia e deveria crescer mais, mas sim em geral, tem crescido, o que leva a 

algum crescimento económico  

ME 5 
Não tenho muita noção, sinceramente não sei responder com certeza se tem vindo a 

crescer ou não. 

ME 6 

Sim existe empreendedorismo feminino mas a maioria das mulheres empreendedoras 

não são conhecidas por falta de divulgação e meios para terem essa divulgação, que 

também é importante para fomentar o crescimento de uma empresa 

ME 7 

Sim o empreendedorismo tem vindo a crescer, as mulheres são obrigadas a isso, 

porque muitas vezes tiram uma determinada formação, mas depois quando chegam 

ao mercado de trabalho não conseguem arranjar trabalho na área de estudo o que as 

obriga a ir por outro caminho que muitas vezes passa por abrir o seu próprio negócio 

ME 8 Sim, promovendo a criação de emprego 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 22 - Incentivo ao empreendedorismo feminino (Na sua opinião quais as medidas 

que se devem tomadas de forma a incentivar o empreendedorismo feminino da região?) 

ME 1 

Acho que as entidades públicas / privadas que incentivam o empreendedorismo 

deveriam facilitar a criação de empresas e dar formação e criar incentivos de forma a 

abrir o espirito empreendedor   

ME 2 
Mais ajudas por parte dos municípios e ajudas financeiras através de programas de 

incentivo e também ajudarem na divulgação do comércio local. 

ME 3 
Mais apoios ao empreendedorismo, seja financeiros, através de formação, através de 

programas especializados na área 

ME 4 

Mais ajudas e incentivos por parte do estado, não só a nível financeiro, mas também a 

nível familiar dar ajudas para que as mulheres consigam conciliar melhor a vida 

pessoal e familiar com a profissional. 

ME 5 Mais divulgação, incentivos financeiros, apoios comunitários. 

ME 6 
Mas apoio por parte dos municípios, mais meios de marketing e divulgação para os 

nossos negócios e os nossos produtos. 

ME 7 
Mais orientação e formação para ajudar quem não percebe nada de como se cria uma 

empresa e quer constituir uma 

ME 8 

Os municípios deveriam melhorar as infraestruturas de toda a região e darem 

melhoras condições para que as pessoas queiram vir para a nossa região. Também 

faz falta uma boa associação comercial que de valor as mulheres empreendedoras, e 

que as queira conhecer e ajudar a crescer 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 23 - Perceção da necessidade ou realidade da existência de empreendedorismo 

feminino (Na sua opinião, considera que o empreendedorismo feminino no Alto Tâmega 

em geral é uma necessidade ou uma realidade?) 

ME 1 

Acho que é uma realidade, mas também uma necessidade. Necessidade que se torna 

cada vez mais real, necessidade para que as mulheres tenham a oportunidade de 

mostrar que também são capazes, uma necessidade para mudar mentalidades. 

ME 2 

Considero uma realidade porque a meu ver as mulheres estão mais abertas a novas 

oportunidades, mais dinâmicas e a perder medos o que leva ao crescimento do 

comercio gerido por mulheres e que está a vista de todos, uma necessidade para as 

próprias mulheres pois exista falta de emprego no privado e por questões financeiras 

e falta de emprego a mulher tem necessidade de alargar horizontes o que leva a 

criação d seu próprio negócio. 

ME 3 

Uma necessidade, porque a meu ver as mulheres tem necessidade de abrir o seu 

próprio negócio, devido a falta de emprego e aos baixos salários, mas também uma 

realidade, porque se vem cada vez mais mulheres a investir no seu próprio negócio e 

a ter sucesso. 

ME 4 

Acho que é uma necessidade, é necessário o crescimento do empreendedorismo em 

geral, mas principalmente das mulheres, pois creio por conhecimento próprio que que 

tem mais dificuldade em arranjar emprego, e a criação do seu próprio negócio poderia 

ser uma saída. 

ME 5 

Uma necessidade. Porem também se pode considerar uma realidade mas como não 

existe muita divulgação nem informação, não se chega a saber se a empresa 

pertence ou não a uma mulher. 

ME 6 

Ambas, a meu ver já é uma realidade, mas acima de tudo é uma necessidade, pois é 

importante as mulheres agarrarem nos negócios, criarem o seu próprio negócio, 

serem empreendedoras, até porque a muito desemprego, e uma forma de combater 

isso, é através da criação do seu próprio negócio, e desta forma desenvolver a própria 

região 

ME 7 
Uma realidade, as pessoas tem que se fazer a vida por falta de oportunidades no 

setor privado, então optam por trabalhar por conta própria  

ME 8 
Uma necessidade pois a região esta desertificada, e é preciso inovar, é preciso atrair 

gente criar emprego, abrir novos negócios, fidelizar as nossas jovens mulheres 

Fonte: Elaboração própria 
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5.5.2. Conclusões 

A conclusão a que chegamos com a análise das entrevistas realizadas às oito 

mulheres são as seguintes: 

No que diz respeito ao ambiente o que influencia mais para a criação do seu 

próprio negócio, é a ajuda e apoio familiar, a necessidades de trabalhar, ter 

independência, autonomia e estabilidade financeira. As principais motivações passam 

pela independência, satisfação e realização pessoal. A experiencia na criação do se 

próprio negócio, em geral foi motivadora, boa e enriquecedora, porem algumas das 

entrevistada também sentiram algumas dificuldades e consideram que o processo 

para a criação de uma empresa é bastante trabalhoso, principalmente, pela falta de 

ajudas e apoios. Em geral as entrevistadas encontraram dificuldades a nível 

financeiro, pelo próprio fato de serem mulheres, falta de informação, processos 

demorados com muita burocracia. Quem adquiriu um negócio de família, ou fez 

franchising, não sentiu este tipo de dificuldades. As entrevistadas consideram que o 

seu papel principal para a promoção e desenvolvimento do empreendedorismo passa 

pela criação de emprego, e ser um exemplo para a comunidade feminina. 

Consideram que as competências mais relevantes na criação do seu próprio 

negócio, são a experiencia diária, a formação é vista como um complemento, mas não 

uma obrigatoriedade, através da formação, da experiencia, dos modelos familiares, 

consegue-se adquirir as competências necessárias e imprescindíveis para levar 

adiante os seus próprios negócios e alcançar os seus objetivos. A nível da realização 

pessoal, para as entrevistadas, passa por alcançar o sucesso, ver o negócio a crescer 

e evoluir, alcançar objetivos e as metas propostas e o reconhecimento. As 

competências chaves que mais valorizam são a confiança nelas próprias, a 

persistência, humildade, ser guerreira, trabalhadora, dedicada e honestas. 

Ainda segundo a opinião e a experiencia das entrevistadas, a maioria 

considera que ainda existem estereótipos e preconceitos em relação a mulher 

empreendedora, para elas a mulher empreendedora ainda é vista como não sendo 

capaz de alcançar os mesmos objetivos e ter o mesmo sucesso que os homens, tendo 

de se afirmar muito mais e demostrar muito mais o seu valor. Mesmo assim, 

consideram que esta realidade tem vindo a mudar ao longo dos tempos, e que as 

mulheres têm vindo a conseguir ultrapassar estes obstáculos e a alterar esta 

realidade. Para elas o empreendedorismo feminino no alto Tâmega tem vindo a 

crescer, o que promove o crescimento económico da região, mas também são da 
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opinião que o empreendedorismo feminino na região não é muito divulgado, o que faz 

com que em geral não se tenham conhecimento da sua existência. Para elas as 

instituições deveriam mostrar e dar mais apoio ao empreendedorismo feminino, não se 

pode permitir que o apoio proveniente do ambiente destas mulheres, venha 

exclusivamente da família ou de apoios provenientes de financiamento bancário. As 

empreendedoras assumem que as competências pessoais que possuem são 

primordiais para criação da sua própria empresa e na sua gestão, como tal é 

necessário que as instituições e entidades público / privadas que promovem o 

desenvolvimento do empreendedorismo e do setor empresarial, ofereçam a 

possibilidade às mulheres que pretendem ser empreendedoras, meios e as ajudas 

necessárias, através de profissionais especializados na criação de empresas e gestão. 

O desenvolvimento de competências, as habilidades sociais, e a confiança nelas 

próprias, reconhecer erros e tratar de melhorar, pode conseguir-se invertendo recursos 

nisso, desde o aconselhamento e a formação que promovem os programas de 

promoção ao empreendedorismo, devem-se estabelecer módulos de formação que 

tenham em conta especificamente as diferenças de perceção e e cultura 

empreendedora existente entre géneros, sendo fundamental para contribuir para o 

fortalecimento da mulher empreendedora. 

Ainda segundo as mesmas, a região do Alto Tâmega, encontra-se desertificada 

e envelhecida, e com falta de emprego devido a própria conjuntura do país, o que faz 

com que o empreendedorismo feminino no Alto Tâmega além de uma realidade já 

existente, seja acima de tudo uma necessidade. Necessidade de criação de emprego, 

de fidelizar as nossas jovens mulheres, proporcionando-lhes meios de estabilidade 

social, familiar e financeira, promovendo o empreendedorismo feminino. Uma 

necessidade, de fazer crescer a realidade já existente e promover através do 

empreendedorismo feminino todas a região do Alto Tâmega. 
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6.1. CONCLUSÃO FINAL 

A mulher atualmente aparece num lugar importante na económica e na criação 

de empresas. Dai a realização da presente investigação que pretendeu dar a conhecer 

o empreendedorismo feminino no Alto Tâmega. A incorporação da mulher no mundo 

laboral levou a que cada vez mais mulheres criativas, ousadas, determinadas e 

independentes tomem a decisão de se tornar novas empreendedoras. Fatores tais 

como a oportunidade de mercado, a satisfação pessoal, o desejo de ser independente, 

aumento dos rendimentos, transformaram-se nas principais motivações na hora de 

criar o seu próprio negócio.  

Como tal, e na tentativa de resolver os objetivos gerais e específicos e as 

questões de investigação propostas, a investigação produziu vários resultados 

interessantes a partir dos quais propomos uma série de conclusões. Para tal iremos 

responder a pergunta de partida, sub perguntas e objetivos gerais e específicos 

propostos ao longo da nossa investigação de acordo com os dados adquiridos através 

dos inquéritos e entrevistas realizadas. Relativamente a pergunta de partida 

apresentada podemos concluir que é uma necessidade, pois apesar de á existirem 

algumas mulheres empreendedoras e existir uma intenção empreendedora, as 

mulheres não se sentem preparadas para dar inicio ao seu próprio negócio, dada a 

importância do empreendedorismo e da sua contribuição para o desenvolvimento 

económico de uma região, e a importância da sua implementação, é necessário cada 

vez mais, contribuir para o seu desenvolvimento e crescimento. Através de apoios, 

formação e incentivos que levem as mulheres a sentir-se preparadas para dar o passo 

seguinte na sua intenção empreendedora, uma das maiores falhas que se podem 

verificar é que as mulheres empreendedoras apesar de verem o empreendedorismo 

como primeira opção, não possuem as bases necessárias para o impulsionamento do 

empreendedorismo e para as levar a criação do seu próprio emprego. 

Em resposta as sub questões apresentadas foi possível verificar que: Q1 – 

Quem são as mulheres empreendedoras? São mulheres jovens, com formação 

académica, trabalhadoras por conta de outrem; o que nos leva a seguinte sub questão 

Q2 - O que leva as mulheres a criar o seu próprio negócio e se tornarem 

empreendedoras? Os principais motivos que levam a mulher empreendedora a criar o 

seu próprio negócio são a realização pessoal, aplicação e valorização de 

competências pessoais e melhores perspetivas de rendimento, autonomia e melhora 

gestão do tempo; em relação a sub questão, também no relatório “Empreendedorismo 
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Feminino – Um olhar sobre Portugal” se verificou que a realização pessoal, reuniu uma 

preferência de 63.13% das respondentes no que respeita ao motivo que as leva a criar 

o seu próprio negócio, surgindo também a aplicação e valorização de competências 

pessoais com 43.44%, o que corrobora os dados adquiridos através do nosso estudo, 

Q3 – Quais os impactos do empreendedorismo feminino no Alto Tâmega? Podemos 

concluir que os impactos seriam positivos, se houvesse um crescimento do 

empreendedorismo feminino, haveria criação de emprego, o que iria gerir mais 

rendimento, o que levaria as famílias, e as mulheres empreendedoras a ter uma maior 

autonomia financeira; relativamente a sub questão, Q4 – Qual o perfil da mulher 

empreendedora no Alto Tâmega? Podemos concluir que o perfil da mulher 

empreendedora passa por ser assertiva, determinada, com capacidade de procurar e 

identificar oportunidades; por fim em relação a sub questão Q5 – O que define a 

atitude empreendedora das mulheres residentes na região do Alto Tâmega? Podemos 

concluir através dos resultados obtidos ao longo da investigação que uma mulher 

empreendedora é aquela que está disposta a assumir e aceitar riscos, tem tendência a 

agir com audácia, estabelece as suas próprias regras, orienta os seus objetivos e tem 

iniciativa, são criativas, independentes, autónomas e são capazes de tomas decisões, 

características defendidas por autores como Davison, 1989; Boydston, Hopper e 

Wright, 2000, que consideram que algumas das características psicossociais 

concedidas ao empreendedor passam pela autoconfiança, otimismo, criatividade e 

autonomia.  

Em resposta aos objetivos propostos ao longo da investigação podemos 

concluir que o que carateriza o perfil empreendedor da população feminina na região 

do Alto Tâmega de uma forma geral é a assertividade, tem uma propensão para a 

resolução de problemas, são criativas. Na tentativa de procurar perceber de que forma 

a população feminina residente na região do Alto Tâmega vê o fenómeno do 

empreendedorismo, identificar os motivos, os fatores que impulsionam o 

empreendedorismo e os constrangimentos associados a criação do próprio negócio, 

abordamos através do nosso questionário questões tais como, o empreendedorismo 

como primeira opção no momento de integrar o mercado de trabalho, quando 

questionadas, com esta questão, verificou-se que a maioria das inquiridas veem o 

empreendedorismo com primeira opção no momento de integrar o mercado de 

trabalho (60.40%), apena (39.60%) não o veem assim, em geral a mulher portuguesa 

vê o empreendedorismo como primeira opção, tal como também se pode verificar 

através do relatório “Empreendedorismo Feminino – Um olhar sobre Portugal” que 
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apresenta os seguintes dados, a amostra apresentada no relatório via o 

empreendedorismo como primeira opção, os resultados revelaram uma diferença 

estatisticamente significativa (Χ2 = 24.835; 1 g.l.; p = 0.000), entre o sim (55.5%) e o 

não (44.5%). Ainda de forma a perceber melhor este objetivo, e perceber de que forma 

a mulher residente no Alto Tâmega vê o empreendedorismo, e comparando com 

outros estudos realizados, também colocamos a seguinte questão quais os motivos a 

levaram / levariam a querer criar o seu próprio negócio, com esta pergunta 

pretendemos analisar e contabilizar quais os principais motivos para a criação do 

próprio negócio. Sendo assim, os resultados demonstraram que a maioria das 

inquiridas seriam capazes de criar o seu próprio negócio, para uma maior realização 

pessoal (59.41%), destacando-se também aplicação e valorização de competências 

pessoais (41.58%), seguindo-se melhores perspetivas a nível de rendimento (38.61%) 

e falta de oportunidades atrativas no mercado de trabalho (35.64%), ainda com grande 

importância autonomia (32.67%), comparando com o relatório “Empreendedorismo 

Feminino – Um olhar sobre Portugal”, que apresenta os seguintes dados A realização 

pessoal, que reuniu a preferência de 63.13% das respondentes, apresentou-se como 

sendo o motivo mais forte para fomentar e implementar uma ideia de negócio. Para 

além deste, surgiu a aplicação/valorização de competências pessoais (43.44%) e a 

falta de oportunidades atrativas no mercado de trabalho (39.69%) como motivos 

igualmente preponderantes. De relevar, ainda, que uma elevada quantidade de 

motivos se situou entre os 25% e os 35% da opinião da amostra a este respeito, o que 

denota uma distribuição bastante homogénea dos dados (exceção feita a gestão do 

tempo – 6.86%, outros casos de sucesso – 5.31%, e influência de família/amigos – 

3.75%), como tal podemos verificar uma grande proximidade nas respostas 

apresentadas. Pretendemos também conhecer a opinião da população feminina da 

região no que respeita a criação de uma empresa, para tal colocamos a seguinte 

questão no questionário apresentado as inquiridas como considera o processo de 

constituição de uma empresa, com esta pergunta, pretendeu-se avaliar o 

conhecimento que as inquiridas te relativamente aos processos de criação de 

empresas, chegando a conclusão que em geral as inquiridas carateriza este processo 

como sendo burocrático (55.45%), juntamente como complexo (46.53%) e moroso 

(38.61%). O que se enquadra com os resultados obtidos no relatório 

“Empreendedorismo Feminino – Um olhar sobre Portugal”, no geral, o público feminino 

caracterizou este processo como sendo burocrático – escolha de 54.38% das 

respondentes – juntamente com complexo (46.56%) e moroso (37.81%). De forma a 
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conhecer a identificar as principais dificuldades sentidas pela mulher empreendedora, 

colocamos a seguinte questão das razões indicadas, qual (ais) a (s) que mais 

dificultam o desenvolvimento de uma atitude empreendedora no público feminino e 

obtemos o seguintes resultados Para a maioria da inquiridas a razão principal que 

dificulta o desenvolvimento de uma atitude empreendedora no público feminino são as 

expectativas da sociedade, seguindo-se com grande relevância estereótipo feminino 

(39.60%), financeira (33.66%), também com grande relevância encontra-se 

possibilidade de perda de estabilidade (30.69%), incerteza de rendimentos (31.68%), 

duplicidade de papéis (29.70%), também no relatório “Empreendedorismo Feminino – 

Um olhar sobre Portugal”, se verificaram dados semelhantes a questão financeira e a 

incerteza de rendimento (44.06%) bem como os preconceitos ainda existentes na 

sociedade em relação à competência da população feminina – estereótipo feminino 

(42.19%) parecem ser as principais dificuldades experimentadas pelas mulheres 

empreendedoras. Descobrir dentro do perfil das mulheres entrevistadas se houve 

empreendedorismo por necessidade ou oportunidade, para um melhor entendimento 

deste objetivo, optamos por entrevistas a mulheres empreendedoras o que nos 

permitiu concluir que o empreendedorismo se deveu a uma questão de necessidade 

para a maioria delas; um dos objetivos propostos foi identificar a presença ou não do 

empreendedorismo feminino no Alto Tâmega, sendo nos possível verificar através dos 

questionários que já existem poucas mulheres empreenderas (17.82%), porem existe 

uma elevada intenção empreendedora (22.77%), de forma a conhecer a opinião, 

sobre: “empreendedorismo no Alto Tâmega é uma realidade ou uma necessidade?” 

Foi utilizada a entrevista, sendo-nos possível concluir, que é uma realidade ainda que 

pouco divulgada, mas principalmente e segundo a opinião das entrevistadas é uma 

necessidade, para a promoção e desenvolvimento da região e a criação de emprego. 

Acreditamos portanto que a presente dissertação aporta uma interessante 

contribuição de forma a confirmar classificações prévias (Goffee & Scase, 1985; 

Cromie & Hayes, 1988; Monaci, 1997 citado em Bruni, Gherardi & Poggio, 2004), 

sobre a mulher empreendedora e para apoia-las de forma empírica, permitindo ampliar 

o marco de analises sobre as mulheres empreendedoras, analisar e identificar o perfil 

da mulher empreendedora do Alto Tâmega, dados adquiridos permitiram concluir que 

tal como as classificações expostas pelos autores, a mulher empreendedora do Alto 

Tâmega pode ser considerada uma mulher que cria ou pretende ciar o seu próprio 

negocio como uma alternativa ao desemprego, são mulheres que veem na atividade 

empreendedora uma oportunidade para uma maior realização profissional e pessoal, 
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mulheres com antecedentes familiares que seguem o empreendedorismo para dar 

continuidade a um negocio, mulheres motivadas por melhores condições económicas. 

Quanto as diferenças de género e a capacidade de assumir riscos, os 

relacionamentos parecem depender em grande parte da perceção do indivíduo 

em relação a uma situação que envolve um alto grau de incerteza e 

valores culturais do seu ambiente, ao invés de condições objetivas. 

Lim e Envick (2011) assumem que o interesse no planeamento e 

controlo, tanto no domínio da gestão e do trabalho é uma·característica mais comum 

nas mulheres do que em homens, já que eles mostram uma maior tendência para 

medir o grau de desvio entre a previsão inicial e os dados reais. Isso confirma a noção 

de que as mulheres mostram uma maior propensão para ver a criação da empresa 

como a uma atividade de alto risco e, portanto, elas são mais propensas para a 

criação de empresas de forma menos favorável do que homens.  

Quanto ao perfil da mulher empreendedora e de acordo com as características 

apresentadas por autores como Davidsson (1989); Boydston, Hopper e Wright (2000), 

podemos considerar o perfil da mulher empreendedora do Alto Tâmega como 

optimista, confiante, criativa. Ainda de forma a corrobar as características da mulher 

empreendedora tal como afirmam autores como Thomas e Mueller (2000); Gürol e 

Atsan (2006), os dados adquiridos através dos questionários apresentados permiti-nos 

comprovar caraterisicas fundamentais apresentadas por este autores, chegando a 

conclusão que as empreendedoras são mulheres com iniciativa, criatividade, com 

capacidade de aceitar retos e assumir riscos moderados, estes são elementos que 

levam a mulher empreendedora ao sucesso ou ação de uma atividade empreendedora 

(Yániz & Villardón, 2006). 

Por fim e de acordo com as conclusões que temos vindo a retirar, verifica-se 

que existe a consciência da importância do desenvolvimento do empreendedorismo 

feminino, como tal somos da opinião que programas para a promoção da atividade 

empresarial devem ter em conta as diferentes perceções e cultura empreendedora 

entre géneros. 

Porem, existe ainda algum indicador que demonstra a necessidade a nível do 

desenvolvimento do empreendedorismo feminino, destacando-se: 

 Falta de apoios aquando da criação da sua própria empresa; 

 Falta de informação; 
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 Falta de recursos financeiros e económicos; 

 Falta de programa (s) de Apoio ao Empreendedorismo feminino; 

 Não existem apoios para a inovação; 

 Necessidade de oferta formativa especializada em empreendedorismo 

feminino; 

 Necessidade de uma rede empresarial que possa proporcionar a 

colaboração em matéria de criação e gestão de empresas. 

6.2. CONTRIBUIÇÕES DA INVESTIGAÇÃO 

Esta investigação faz várias contribuições para o conhecimento científico, 

contribuindo para a literatura existente sobre o empreendedorismo feminino. O nosso 

estudo permitiu conhecer o perfil empreendedor da mulher residente no Alto Tâmega, 

como tal, os diferentes indicadores ao longo de toda a investigação demonstraram os 

aspetos mais importantes para a análise e compreensão do empreendedorismo 

feminino na região em estudo. 

6.3. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Algumas das limitações que podem afetar os resultados, nesta dissertação, são 

as seguintes: 

a) O tamanho da mostra utilizado para analisar o empreendedorismo feminino 

no alto Tâmega (101 inquiridas por questionário e 8 inquiridas por entrevista) 

pode ser considerado pequeno, e por conseguinte os resultados poderiam ser 

postos em causa. No entanto dada a dificuldade relacionada com a falta de 

informação existem na região sobre o tema em questão, consideramos que a 

amostra proporciona bons resultados, podendo assim ser considerados 

confiáveis e credíveis. 

b) A falta de fontes estatísticas que tratem de questões de peso na investigação, 

tais como a falta de dados desagregados por género, relativamente às 

empresas já existentes na região. 

c) Não foi possível aceder a determinadas fontes, como uma base de dados das 

mulheres empreendedoras já existentes, devido a legislação ligadas a 

proteção de dados pessoais (através das instituições bancárias, PRODER 

(instrumento estratégico e financeiro de apoio ao desenvolvimento rural do 
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continente) e IFAP (Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas). O 

que condicionou o recurso a fontes alternativas, limitando a origem que 

carateriza o processo da investigação. 

6.4. SUGERENCIAS PARA FUTURAS INVESTIGAÇÕES 

FUTURAS E RECOMENDAÇÕES 

Na realidade, as conclusões retiradas do presente trabalho de investigação, 

bem como as limitações citadas anteriormente, colocam novas linhas de investigação 

e recomendações que propomos à continuação. 

Sugestões: 

a) Analisar, a evolução em diferenças de género na propensão para criar 

empresas ou determinar se as mulheres que indicaram o desejo para criar a 

sua própria empresa, chegaram ou não a realizar esse prepósito; 

b) Arriscar em padrões de sensibilização que possam permitir as competências 

e a valorização das mulheres, levando a promoção da igualdade de género; 

c) Promover o desenvolvimento de redes de apoio técnico, que possa permitir 

as mulheres que pretende criar o seu próprio negócio todo o apoio necessário 

para a criação, gestão e desenvolvimento do seu negócio; 

d) Apostar em medidas de sensibilização que valorizem as competências das 

mulheres, e permitam a promoção da igualdade de género; 

e)  Promover a informação necessária a população feminina em relação a 

criação do seu próprio negócio e ao empreendedorismo; 

Recomendações: 

a) Envolver as instituições e entidade pública / privadas no processo de criação 

de empresas geridas por mulheres; 

b) Criar programas que deem acompanhamento ao desenvolvimento 

empresarial das mulheres; 

c) Relativamente ao reconhecimento de oportunidades, as instituições públicas 

e educativas deveriam considerar formar pessoas para melhorar a sua 

capacidade de reconhecer oportunidades. 
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Como se tem vindo a mencionar, a presente dissertação de mestrado pretende 

ser o primeiro passo para a compreensão da relação do género e sucesso empresarial 

na região do Alto Tâmega com a esperança de que, com o tempo, a realização de 

novas investigações noutros contextos, e noutros momentos do tempo, e utilizando 

diferentes instrumentos e outras unidades de análise, promovam uma nova visão 

sobre este tema, cuja importância para a economia do Alto Tâmega, como exposto ao 

longo da investigação, é evidente. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________Referências Bilbiográficas 

110 

 

BIBLIOGRÁFIA 

Acs, Z. J., & Audretsch, D. B. (2003a). Handbook of entrepreneurship research: An 
interdisciplinary survey and introduction. Boston: Kluwer Academic Publishers. 

Acs, Z. J., & Audretsch, D. B. (2003b). Introduction to the handbook of entrepreneurship 
research. In Z. J. Acs & D.B. Audretsch (Eds.), Handbook of entrepreneurship research: 
An interdisciplinary survey and introduction (pp.3–20). Boston: Kluwer Academic 
Publishers. 

Acs Z. J, Szerb, L. (2007) Entrepreneurship, economic growth and public policy. Small Bus 
Econ 28: 109-122.  

Ács, Z. J., Szerb, L. & Autio, E. (2013). Global Entrepreneurship and Development Index”, 
Edward Elgar Publishing, Cheltenham, p. 352. 

Aldrich, H. (1989). Networking among women entrepreneurs. In Hagan, O., Rivchun, C. 
y Sexton, D. (Eds), Women-owned Business, 103-132. NY: Praeger. 

Aldrich, H., Reese, P. and Dubini, P. (1989), “Women on the verge of a breakthrough: 
networking among entrepreneurs in the United States and in Italy”, Entrepreneurship and 
Regional Development, Vol. 1 No. 4, pp. 339-56. 

Ahl, H.J. (2002), the making of the female entrepreneur, a discourse analysis of research texts 
on women’s entrepreneurship, (JIBS Dissertation Series 015, Jönköping University, 
2002). 

Ahl, H. (2006). Why research on women entrepreneurs needs new directions. Entrepreneurship 
Theory and Practice, 30(5), 595-621. 

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision 
Processes, 50(2), 179–211. 

Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.   

Ajzen, I., Csasch, C., & Flood, M. G. (2009). From intentions to behavior: Implementation 
intention, commitment, and conscientiousness. Journal of Applied Social Psychology, 
39(6), 1356–1372.  

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision 
Processes, 50(2), 179–211. 

Álvarez, C. (1995). Metodologia de Investigação Científica. Santiago de Cuba, p.1 
Álvarez, S.A. & Meyer, G.D. (1998): “Why do women become entrepreneurs?” Frontiers of 

Entrepreneurship Research.  
Álvarez, C., Noguera, M., & Urbano, D. (2012). Condicionantes del entorno y emprendimiento 

femenino. Un estudio cuantitativo en España. Ministerio de Industria, Energia y Turismo . 
Aponte, M. (2002): Factores condicionantes de la creación de empresas en Puerto Rico: un 

enfoque institucional, Universidad Autónoma de Barcelona. 
Anderson, A., and C. Miller. 2003. “Class Matters: Human and Social Capital in the 

Entrepreneurial Process.” Journal of Socio-Economics 32 (1): 17–26.  
Arenius, P., & Minniti, M. (2005). Perceptual Variables and Nascent Entrepreneurship. Small 

Business Economics, 24 (3), 233-247. 
Audretsch DB, Thurik R, Verheul L, Wennekers S (2002) Understanding entrepreneurship 

across countries and overtime. In: Audretsch DB, Thurik R, Verheul L, Wennekers S 
(eds) Entrepreneurship: determinants and policy in a European. US comparison, 
economics of Science, technology and innovation. Kluwer Academic Publishers, Boston, 
pp.1-10. 

Audretsch, D. B., Keilbach, M. C., Lehman, E., 2006. Entrepreneurship and Economic Growth“, 
Oxford University Press, Oxford, p. 227. 

Baudeau, Nicolas (1910), Premiere introduction a la philosophie economique, edited by A. 
Dubois. Paris: P. Geuthner [originally 1767]. 

Baumol J, Litan RE, Schramm Cj (2007) Good capitalism, bad capitalism and the economics of 
growth and prosperity. Yale University Press, New Haven 

Baum, J. & Locke, E. (2004). The relationship of entrepreneurial traits, skill, and motivation to 
subsequent venture growth. Journal of Applied Psychology, 89 (4), 587-598. 

Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37, 
122–147. 



_______________________________________________________Referências Bilbiográficas 

111 

 

Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American Psychologist, 44 (9), 
1175-1184. 

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.  
Barbara J. Orser, Catherine Elliott, Joanne Leck. 2011. Feminist attributes and entrepreneurial 

identity. Gender in Management: An International Journal 26:8, 561-589. 
Baudeau, N. (1910), Premiere introduction a la philosophie economique, Dubois, A. (ed.). Paris: 

P. Geuthner. [originally 1767] 
Baron, R.A. and Henry, R.A. (2011), “Entrepreneurship: the genesis of organizations”, in 

Zedeck, S. (Ed.), APA Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Vol. 1, 
APA, Washington, DC, pp. 241-73. 

Belso martínez, J.A. (2003): “Discriminación de género y fomento de nuevas empresas: 
Conclusiones a partir de un análisis multivariante sobre las pymes valencianas de 
reciente creación”. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 41, 15-38. 

Bessant, J., Tidd, J., 2011. Innovation and Entrepreneurship, second édition, John Wiley & 
Sons, Chi Chester, p. 589.  

Bentham, J. (1952), Jeremy Bentham’s Economic Writings , Stark, W. (ed.). London: Allen & 
Unwin. 

Bentham, J. (1962), The Works of Jeremy Bentham , Bowring, J. (ed.).vNew York: Russell & 
Russell. [originally 1838–43]. 

Bem, S. (1974). The measurement of psychological androgyny. Journal of Consulting and 
Clinical Psychology, 42(2), 155-162. 

Bem, S. (1981). Bem sex roll inventory. Professional manual (1st ed.). Palo Alto, CA: Consulting 
Psychologists Press, Inc.  

Berta D. (2002). Mixing it Up: Diversity Good for Business, Confab Finds. Nation's Restaurant  
News, 36, 103 

Bird, B. J. (1993). Demographic approaches to entrepreneurship: the role of experience and 
background. Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth, 1, 11–48. 

Bonnett, C., & Furnham, A. (1991). Who wants to be an entrepreneur? A study of adolescents 
interested in a young enterprise scheme. Journal of Economic Psychology, 12, 465–478. 

Boydston, M.; Hopper, L. y Wright, A. (2000): "Locus of control and entrepreneurs in a small 
town", Proceedings of ASBE, San Antonio, TX: www.sbaer.uca.edu/docs/2000 
asbe/00asbe188.htm (accessed 2 April). 

Bowey, J. Y Easton, G. (2007): “Entrepreneurial social capital unplugged: an activity-based 
analysis”. International Small Business Journal, vol. 25, nº 3, pp. 273-306 

Brescoll, V. L., Uhlmann, E. L., Moss-Racusin, C., & Sarnell, L. (2012). Masculinity, status, and 
subordination: why working for a gender stereotype violator causes men to lose status. 
Journal of Experimental Social Psychology, 48(1), 354–357. 

Braunerhjelm, P., 2010. Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth, Working Paper 
2010:02, pp. 1-79  

Braunerhjelm, P., & Henrekson, M. (2009). Awarding entrepreneurship research: A presentation 
of the global award. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 809–814.  

Brigham, K. H., de Castro, J. O., & Shepherd, D. A. (2007). A Person-Organization Fit Model of 
Owner-Managers' Cognitive Style and Organizational Demands. Entrepreneurship 
Theory and Practice, 31(1), 29-51.   

Brush, C.G., Research on women business owners: past trends, a new perspective and future 
directions (Entrepreneurship: Theory and Practice 16 (4), 1992). 

Brush, C.; Gatewood, E. y Hart, M. (2004). Positioning for growth: Women’s use of 
bootstrapping to finance their ventures. Frontiers of Entrepreneurship, Babson College. 

Bruni, A., Gherardi, S., & Poggio, B. (2004). Entrepreneur-mentality, gender and the study of 
women entrepreneurs. Journal of Organizational Change Management, 17(3), 256-268. 

Brush, C.G. (1992), “Research on women business owners: past trends, a new perspective and 
future research directions”, Entrepreneurship, Theory and Practice, Vol. 16 No. 4, pp. 5-
30. 

Brush, C. G., & Edelman, L. F. (2000). Women entrepreneurs: opportunities for database 
research. Databases for the Study of Entrepreneurship, 4, 445–484. 

http://www.sbaer.uca.edu/docs/2000


_______________________________________________________Referências Bilbiográficas 

112 

 

Brush, C.G., De Bruin, A. and Welter, F. (2009), “A gender-aware framework for women’s 
entrepreneurship”, International Journal of Gender and Entrepreneurship, Vol. 1 No. 1, 
pp. 8-24. 

Bull, I. y Willard G. E. (1993). Towards a Theory of Entrepreneurship. Journal of business 
Venturing, 8(2), 183-195. 

Buttner, E.H. and Moore, D.P. (1997), “Women’s organizational exodus to entrepreneurship: 
self-reported motivations and correlates with success”, Journal of Small Business 
Management, Vol. 35 No. 1, pp. 34-46. 

Calás, M. and Smircich, L. (1993), “Dangerous liaisons: the ‘feminine-in- management’ meets 
globalization”, Business Horizons, March-April, pp. 73-83. 

Cantillon, R. (1931), Essai sur la nature du commerce en general , Higgs, H. (ed.). translated 
by. London: Macmillan. 

Chaganti, R. (1986), “Management in women-owned enterprise”, Journal of Small Business 
Management, Vol. 24 No. 4, pp. 18-29. 

Claes, L., Vandereycken,W., & Vertommen, H. (2005). Impulsivity-related traits in eating 
disorder patients. Personality and Individual Differences, 39, 739–749.  

Clark, J. B. (1892), ‘Insurance and business profits’. Quarterly Journal of Economics 7, 45–54. 
Clark, J. B. (1907), Essentials of Economic Theory. New York: Macmillan. 
Catalyst, (1998). Advancing Women in Business: The Catalyst Guide, San Francisco, CA, 

Jossey Bass 
Cole, H., 1968. The Entrepreneur: Introductory Remarks, American Review of Economics, LVIII-

2, 1968, p.64-71. 
Coleman, S. (1998). women- owned small businesses. Journal of Small Business Management, 

38(3), 37 – 52. Cohen, W. M., & Klepper, S. (1992). The trade-off between firm size and 
Cantillon, R. (1755). Essay on the Nature of Trade inGeneral.London: Henry Higgs 
(edition and translation 1959). 

Cetindamar, D., Gupta, V. K., Karadeniz, E. E., & Egcrica, N. (2012). What the numbers tell: the 
impact of human, family and financial capital on women and men’s entry into 
entrepreneurship in Turkey. Entrepreneurship and Regional Development, 24(1–2), 29–
51.  

Capelli, P. & Sherer, P.D. (1991). The missing role of context in OB: The need for a meso-level 
approach. Research in Organizational Behavior, 13, pp. 55-110  

Carter, S. & Weeks, J. (2002): “Special issue: Gender and business ownership: International 
perspective on theory and practice”. Entrepreneurship and Innovation, 3 (2), 81-82. 

Carter, S., Anderson, S., y Shaw, E. (2001). Women's Business Ownership: A Review ofThe 
Academic Popular and Internet Literature: Report to the Small Business service. 

Carter, S.; Anderson, S. y Shaw, E. (2003). Women's business ownership: A review of the 
academic, popular and internet literature with a UK policy focus. ARPENT: Annual 
Review of Progress in Entrepreneurship. Brussels: EFMD. 

Carter, N. y Allen (1997). Size determinants of women-owned businesses: Choice or barriers to 
success?, Entrepreneurship & Regional Development. 

Carter, N. y Rosa, P. (1998). The financing of male and female- owned business. 
Entrepreneurship and regional development, 10(3), 225-241. 

Carter, N., & Williams, M. (2003). Comparing social feminism and liberal feminism. In J. Butler 
(Ed.), new perspectives on women entrepreneurs. Greenwich: IAP. 

Casson, M. (1982). The entrepreneur: An economic theory. Totowa, NJ: Barnes & Noble Books. 
Coase, R. H. (1937), ‘The nature of the firm’. Economica N.S. 4, 386–405. 
Cole, A. H. (1946), ‘An approach to the study of entrepreneurship: A tribute to Edwin F. Gay’. 

Journal of Economic History 6 , 1–15. 
Cole, A. H. (1949), ‘Entrepreneurship and entrepreneurial history’. In Change and the 

Entrepreneur, prepared by the Research Center in Entrepreneurial History. Cambridge, 
MA: Harvard University Press, pp. 85–107. 

Coleman, S. (2000). Access to capital and terms of credit: A comparison of men and women-
owned small businesses. Journal of Small Business Management, 38(3), 37-52. 

Constantinople, A. (1973). Masculinity–femininity: an exception to the famous dictum? 
Psychological Bulletin, 80, 389–407. 



_______________________________________________________Referências Bilbiográficas 

113 

 

Curley, K. F., & Gremillion, L. L. (1983). The role of the champion in DSS implementation. 
Information & Management, 6(4), 203–209. 

diversity in The pursuit of technological progress. Small Business Economics, 4(1), 1-14. 
Carree, M. A., Thurik, A. R., 2010. The Impact of Entrepreneurship on Economic Growth, in 

Acs, Z. J., Audretsch, D. B. (eds.), “Handbook of Entrepreneurship Research”, Springer 
Science Media, New York, pp. 557-594. 

Cohen, W. M., & Klepper, S. (1992). The trade-off between firm size and diversity in The pursuit 
of technological progress. Small Business Economics, 4(1), 1-14. 

Cunha, Maria José Santos (2009). Animação. Desenvolvimento pessoal e social, formação e 
práticas teatrais. Chaves: Ousadias. P. 43 

Dana, L. P. 1995. “Small Business in a Non-Entrepreneurial Society: The Case of the Lao 
People’s Democratic Republic.” Journal of Small Business Management 33 (3): 95–102. 

Dahalan, N., Jaafar, M., & Rosdi, S. A. M. (2013). Local community readiness in 
entrepreneurship: do gender differ in searching business opportunity. Procedia-Social 
and Behavioral Sciences, 91, 403-410. 

Davenport, H. (1908), Value and Distribution. New York: Augustus M. Kelley. (reprint 1964). 
Davenport, H. (1913), Economics of Enterprise. New York: Macmillan. 

Davidsson, P. (1989): Continued Entrepreneurship and Small Firm Business. Stockholm School 
of Economics, Stockholm. 

Davidsson, P. y Honig, B. (2003). The role of social and human capital among nascent 
entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 18, 301–331. 

DeCarolis, D. M., and P. Saporito. 2006. “Social Capital, Cognition and Entrepreneurial 
Opportunities: A Theoretical Framework.” Entrepreneurship Theory and Practice 30: 41–
56. 

Dees, J. G. (2001). “The Meaning of ‘Social Entrepreneurship. Center for the Advancement of 
Social Entrepreneurship (http://www.fuqua.duke.edu/centers/case/  acedido em 12-6-
2015). 

Dees, J. G. (2003). “Social Entrepreneurship Is about Innovation and Impact, Not Income”, 
Social Edge (September 2003), Skoll Foundation. 
(www.socialedge.org/discussions/social-entrepreneurship/plonearticlemultipage.2006-09-
28.3800855563/discussion acedido em 12-6-2015). 

Dejardin, M., 2000. Entrepreneurship and Economic Growth: An Obvious Conjunction? ISSN 
00-8, Disponível em: http://www.spea.indiana.edu/ids/pdfholder/IDSissn00-8.pdf, acedido 
20 de Março 2016.  

De Bruin, A., Brush, C. G., & Welter, F. (2007). Advancing a framework for coherent research 
on women’s entrepreneurship. Entrepreneurship: Theory and Practice, 31(3), 323–339. 

Delmar, F. y DAVIDSSON, P. (2000): “Where do they come from? Prevalence and 
characteristics of nascent entrepreneurs”. Entrepreneurship and Regional Development, 
12, 1-23. 

DeVellis, R.F. (2003). Scale Development: theory and applications. (2th ed.) Thousand Oaks: 
Sage Publications. 

Díaz casero, J.C. (2003): La creación de empresas en Extremadura: un análisis institucional. 
Universidad de Extremadura. 

DeMartino, R. and Barbato, R. (2003), “Differences between women and men MBA 
entrepreneurs: exploring family flexibility and wealth creation as career motivators”, 
Journal of Business venturing, Vol. 18 No. 6, pp. 815-32. 

Dickson, P. H., & Weaver, K. M. (2008). The role of the institutional environment in determining 
firm orientations towards entrepreneurial behavior. International Entrepreneurship 
Management Journal, 4(4), 467–483. 

Dodd, S., S. Jack, and A. R. Anderson. 2013. “From Admiration to Abhorrence: The 
Contentious Appeal of Entrepreneurship across Europe.” Entrepreneurship and Regional 
Development 25 (1–2): 69–89. 

Draheim. K. P. (1972) Factors influencing the rate of formation of technical companies. In A. C. 
Cooper & J. L. Komives (Eds), Technical entrepreneurship: A Symposium. Milwaukee: 
Center for Venture Management, 1-27. 

http://www.fuqua.duke.edu/centers/case/
http://www.socialedge.org/discussions/social-entrepreneurship/plonearticlemultipage.2006-09-28.3800855563/discussion%20acedido%20em%2012-6-2015
http://www.socialedge.org/discussions/social-entrepreneurship/plonearticlemultipage.2006-09-28.3800855563/discussion%20acedido%20em%2012-6-2015
http://www.spea.indiana.edu/ids/pdfholder/IDSissn00-8.pdf


_______________________________________________________Referências Bilbiográficas 

114 

 

Drucker, P. (1985). Innovation and Entrepreneurship; Practice and Principles, New York: Harper 
and Row. 

Drucker, P. (1991). La innovación y el empresario innovador (pp. 25-26; 35-44). Barcelona: 
Edhasa. 

Drucker, P. (2002). El individuo (pp. 197-203).Buenos Aires: sudamericana.  
Engle, R. L., Schlaegel, C., & Dimitriadi, N. (2011). Institutions and entrepreneurial intent: A 

cross-country study. Journal of Developmental Entrepreneurship, 16(02), 227–250.  
Entrialgo, M.; Fernández, E. y Vázquez, C. (1999): “Las características del propietario/directivo 

de la PYME como factor determinante de su comportamiento emprendedor”.Boletín de 
Estudios Económicos,. 54 (168), 405-424. 

Esnard-Flavius, T. (2010). Gender, entrepreneurial self-efficacy, and entrepreneurial attitude 
orientations: the case of the Caribbean. International Business & Economics Research 
Journal, 9(13), 17–31.  

Edgeworth, F. Y. (1925), ‘Application of the differential calculus to economics’. In Papers 
Relating to Political Economy. New York: Burt Franklin, pp. 367–382. 

Fabowale, L.; Orser, B. y Riding, A. (1995). Gender, structural factors, and credit terms between 
Canadian small businesses and financial institutions. Entrepreneurship Theory and 
Practice, 41-65. 

Fayolle, A., & Liñán, F. (2014). The future of research on entrepreneurial intentions. Journal of 
Business Research, 67(5), 663-666. 

Fay, M. y Williams, L. (1993). Gender bias and the availability of business loans. Journal of 
Business Venturing, 8(4), 363-376. 

Ferber, M. and Nelson, J. (Eds) (1993), Beyond Economic Man. Feminist Theory and 
Economics, University of Chicago Press, Chicago, IL. 

Fernández-Abascal, E. (2001). Manual de motivación y emoción. Madrid, España: Ed. Centro 
de Estudios Ramón Areces.  

Fischer, A. H., & Manstead, A. S. (2000). The relation between gender and emotions in different 
cultures. ender and emotion: Social psychological perspectives, 71–94.  

Flores Asenjo, M., & Palao Barberá, J. (2013). Evaluación del impacto de la educación superior 
en la iniciativa emprendedora. Historia y Comunicación Social, 18 (Especial Noviembre), 
377-386.  

Frese, M. (2009). Toward a psychology of entrepreneurship—An action theory perspective. 
Foundations and Trends in Entrepreneurship, 5(6), 437–496. 

Fuerlinger, G., Fandl, U., & Funke, T. (2015). The role of the state in the entrepreneurship 
ecosystem: insights from Germany. Triple Helix, 2(1), 1-26.  

Fuentes García, F. J., & Sánchez Cañizares, S. M. (2010). Análisis del perfil emprendedor: una 
perspectiva de género. Estudios de Economía Aplicada, 1-28. 

Gartner, W. (1985). A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture 
creation. Academy of Management Review, 10(4), 696-706. 

Gartner, W. B. (1988). ‘Who Is an Entrepreneur?’ Is the wrong question. American Journal of 
Small Business, Spring 1988, 11–32.  

GEM (2012), Projeto GEM Portugal 2012, Global Entrepreneurship Monitor.  
         Disponível em:  http://www.gemconsortium.org/, acedido em 14/12/2014.  
GEM (2013), Projeto GEM Portugal 2013 / 2004-2013: Uma Década de Empreendedorismo em 

Portugal, Global Entrepreneurship Monitor. 
         Disponível em: http://www.gemconsortium.org/, acedido em 20/03/2016.  
Green, P.; Gatewood, &. Y Brush, C. (2003): Women Entrepreneurs: Moving front and Center: 

An overview of research and theory. United States Association for Small Business and 
Entrepreneurship.  

Gries, T., Naudé, W., 2011. Entrepreneurship and human development: A capability approach, 
Journal of Public Economics, 3(1), pp. 216-224. 

Gilbert AB, Audretsch DB, Mcdougall PP (2004) the emergence of entrepreneurship policy. 
Small Bus Econ 22: 333-323. 

González Domínguez, F. J. (2013). Creación de empresas. Guía del emprendedor. (4ª ed.). 
Madrid: Pirámide.  

Gordon, I. Y Sarah, J. (2010): “HEI engagement with SMEs: developing social capital”. 
International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, vol. 16, nº 6, pp. 517-539. 



_______________________________________________________Referências Bilbiográficas 

115 

 

Gollwitzer, P.M. (1999). Implementation intentions—Strong effects of simple plans. American 
Psychologist, 54(7), 493–503. 

Gürol, Y., & Atsan, N. (2006). Entrepreneurial characteristics amongst university students: some 
insights for entrepreneurship education and training in Turkey. Education and Training, 
48, 25-38.  

Gupta, V. K., Turban, D., Wasti, S. A., Sikdar, A. (2009). The role of gender stereotypes in 
perceptions of entrepreneurs and intentions to become an entrepreneur. 
Entrepreneurship Theory & Practice, 33(2), 397–417. 

Hamilton, E. (2013). The discourse of entrepreneurial masculinities (and femininities). 
Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal, 25(1–2), 90–99. 

Hansen, J. D., Deitz, G. D., Tokman, M., Marino, L. D., &Weaver, K.M. (2011). Cross-national 
invariance of the entrepreneurial orientation scale. Journal of Business Venturing, 26, 61–
78. 

Harper, D. A., 2003.Foundations of Entrepreneurship and Economic Development, Routledge, 
London, p. 280. 

Hayton, J. C., & Cholakova, M. (2012). The role of affect in the creation and intentional pursuit 
of entrepreneurial ideas. Entrepreneurship: Theory and Practice, 36(1), 41–68.  

Hawley, F. B. (1892), ‘The fundamental error of Kapital and Kapitalzins’. Quarterly Journal of 
Economics 6, 280–307. 

Hawley, F. B. (1893), ‘The risk theory of profit’.Quarterly Journal of Economics 7, 459–479. 
Hawley, F. B. (1900), ‘Enterprise and profit’.Quarterly Journal of Economics 15, 75–105. 
Heilman, M. E., & Chen, J. J. (2003). Entrepreneurship as a solution: the allure of self-

employment for women and minorities. Human Resource Management Review, 13(12), 
347–364. 

Hébert, R. F., & Link, A. N. (1989). In search of the meaning of entrepreneurship. Small 
Business Economics, 1(1), 39–49. 

Herron, R. B. Robinson Jr., 1993, A Structural Model of the Effects of 
entrepreneurial/Characteristics on Venture Performance, Journal of Business Venturing, 
VIII (3), p.281-294. 

Henrekson, M., & Lundstro¨m, A. (2009). The Global Award for Entrepreneurship Research. 
Small Business Economics, 32, 1–14.  

Hernandez, E.M. (1995) : “Les caractéristiques du travail du créateur d’entreprise”. Direction et 
Gestion des Entreprises, 154, juillet-août, pp. 13-20. 

Hofstede, G. (1980). Culture’s consequences: International differences in work-related values. 
Beverly Hills: Sage. 

Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions and 
organizations across nations. Thousand Oaks: Sage. 

Hofstede, G., & Bond, M. H. (1984). Hofstede’s culture dimensions an independent validation 
using Rokeach’s value survey. Journal of cross-cultural psychology, 15(4), 417–433. 

Hsee, C. K., & Weber, E. U. (1999). Cross-national differences in risk preferences and lay 
predictions for the differences. Journal of Behavioral Decision Making, 12, 165–179. 

Huq, A. y Richardson, P. (1997). Business ownership as an economic option for middleincome 
educated urban women in Bangladesh. Frontiers of Entrepreneurship, Babson College. 

Hansen, E. (1995): “Entrepreneurial networks and new organization growth”. Entrepreneurship: 
Theory and Practice. Vol. 19, nº 4, pp. 7-21. 

Hawley, F. (1893). The risk theory of profit. Quarterly Journal of Economics, 7(4), 459-475. 
Hébert, R. & Link, A. (1988). The entrepreneur:mainstream views and radical critiques (2nd 

ed.). New York: Praeger Publishers. 
Hernangómez Barahona, J., Martin Cruz, N., Rodríguez Escudero, A., & Saboia, F. (2005). ¿El 

emprendedor nace o se hace? Un análisis de los determinantes del espíritu 
emprendedor. XVI Spanish-Portuguese meeting of scientic managemente, 33-44. Sevilla. 

Hoang, H. Y Antoncic, B. (2003): “Network-based research in entrepreneurship: a critical 
review”. Journal of Business Venturing, vol. 18, nº 2, pp.165-87. 

Huggins, R. (2000): “The success and failure of policy-implanted inter-firm network initiatives: 
motivations, processes and structure”. Entrepreneurship & Regional Development, vol. 
12, nº 2, pp. 11-135. 



_______________________________________________________Referências Bilbiográficas 

116 

 

Herron, R. B. Robinson Jr., 1993, A Structural Model of the Effects of 
Entrepreneurial/Characteristics on Venture Performance, Journal of Business Venturing, 
VIII (3), p.281-294. 

Ibarra, H. (1993). Personal networks of women and minorities in management: A conceptual 
framework. The Academy of Management Review, 18(1), 56-87. 

Instituto para o Fomento e Desenvolvimento do Empreendedorismo em Portugal Departamento 
de Research; Marinha, Cândida - Empreendedorismo feminino: um olhar sobre Portugal. 
Coimbra: IFDEP, 2014. P.87 

           Disponível em: http://www.ifdep.pt/assets/empreendedorismo-feminino_versao_web.pdf, 
acedido em 15 de Março 2016 

Jaafar, M., Othman, R. and Jalali, A. (2014), Main Determinations of Female Entrepreneurs in 
the Construction Industry in Malaysia. Proj Mgmt Jrnl, 45: 76–86. 

Jack, S. L. 2005. “The Role, Use and Activation of Strong and Weak Network Ties: A Qualitative 
Analysis.” Journal of Management Studies 42 (6): 1233–1259.  

Jennings, J. E., & McDougald, M. S. (2007). Work-family interface experiences and coping 
strategies: implications for entrepreneurship research and practice. Academy of 
Management Review, 32, 747–760. 

Jenssen, S. y Kolvereid, L. (1992): “The entrepreneurs´ reasons leading to start-up as 
determinants of survival and failure among norwegian new ventures”. En International 
Perspectives on Entrepreneurship Research. Birley, S. y MacMillan, I. (eds.). Elsevier 
Science Publishers B.V. Londres. 

Johannisson, B. 2000. “Networking and Entrepreneurial Growth.” In The Blackwell Handbook of 
Entrepreneurship, edited by D. Sexton and H. Landstrom, 368–386. Oxford: Blackwell. 

Johns, G. (1991). Substantive and methodological constrainsts on behavior and attitudes in 
organizational research. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 49, 
pp. 80-104 

Johns, G. (2006). The essential impact of context on organizational behavior. Academy of 
Management Review, 31 (2), pp. 386-408 

Jonathan, Eva Gertrudes. Mulheres empreendedoras: medos, conquistas e qualidade de vida. 
Psicologia em Estudo, Maringá, v. 10, n. 3, p. 373-382, set/dez, 2005.  

         Disponível em: www.scielo.br/pdf/pe/v10n3/v10n3a04.pdf. acedido em 17-12-2014,  
Justo, R., & Díaz, M. C. (2012). Incidencia de los modelos de referencia en la creación de 

empresas: efectos mediadores y de género. Economia Industrial (383), 111-124. 
Kaplan, Jack M. (2003). Patterns of Entrepreneurship. John Wiley and Sons, New Jersey. 
Kalleberg, A. L., y Leicht, K. T. (1991). Gender and organizational performance:Determinants of 

small business survival and performance. Academy of ManagementJournal, 34(1), 136-
161. 

Keynes, J. M. (1964), The General Theory of Employment, Interest,and Money. New York: 
Harcourt, Brace and World. 

Kilby, P. (1971) Hunting The Heffalump. In Entrepreneurship and Economic development. New 
York, NY: The Free Ress. 27-35 

Knight, F.H. (1921), Risk, Uncertainty, and Profit, Houghton Mifflin, Boston, MA. 
Knight, F., (1944),’Diminishing Returns from Investment’. Journal of Political Economy , 52, 26-

47.  
Krueger, N.; Reilly, M.D., & Carsrud, A. L. (2000). Competing models of entrepreneurial 

intentions. Journal of Business Venturing, 15(5–6), 411–432. 
Krueger, N. (2000). The cognitive infrastructure of opportunity emergence. Entrepreneurship 

Theory & Practice, 24 (3), 5-23. 
Krueger, N. (2007). What lies beneath? The experiential essence of entrepreneurial thinking. 

Entrepreneurship: Theory and Practice, 31(1), 123–138. 
Krueger, N. (2009). Entrepreneurial Lauand, Luiz Jean (org.) Cultura e educação na Idade 

Média. São Paulo: Martins Fontes, 1998.  
Krueger, N. F., & Carsrud, A. L. (1993). Entrepreneurial intentions: Applying the theory of 

planned behavior. Entrepreneurship and Regional Development, 5(4), 315–330. 
Krueger, N. F., & Day, M. (2010). Looking forward, looking backward: From entrepreneurial 

cognition to neuroentrepreneurship. In Z. J. Acs, & D. B. Audretsch (Eds.), Handbook of 

http://www.ifdep.pt/assets/empreendedorismo-feminino_versao_web.pdf
http://www.scielo.br/pdf/pe/v10n3/v10n3a04.pdf.%20acedido%20em%2017-12-2014


_______________________________________________________Referências Bilbiográficas 

117 

 

entrepreneurship research. An interdisciplinary survey and introduction (pp. 321–358) 
(2nd ed.). New York: Springer. 

Kirzner, I. (1960). The Economic Point of View.Princenton: Van Nostrand. (1971). 
Entrepreneurship and the Market Approach to Development. California: Toward Liberty.  

Kirzner, I. (1973). Competition and Entrepreneurship. Chicago: Chicago University Press. 
Kirzner, I. (1979). Perception, Opportunity and Profit. Chicago: Chicago University Press. 
Kirzner, I. (1986). El empresario. En J. Huerta de Soto (comp.). Lecturas de Economía Política, 

vol. I. Madrid: Unión Editorial.  
Kolb, D. and Meyerson, D. (1999), “Keeping gender in the plot: a case study of The Body 

Shop”, in Rao, A., Stuart, R., Kelleher, D. and Stuart, R. (Eds), Gender at Work: 
Organizational Change for Equality, Kumarian Press, West Hartford, CT.  

Kollmann, T., Chistofor, J., & Kuckertz, A. (2007). Explaining individual entrepreneurial 
orientation: conceptualization of a cross-cultural framework. International Journal of 
Entrepreneurship and Small Business, 4, 325–340. 

Kolvereid, L., Shane, S., & Westhead, P. (1993). Is it equally difficult for female entrepreneurs to 
start businesses in all countries? Journal of Small Business Management, 31(4), 42. 

Laville, Cristian & Dionne, Jean (1999). A construção do saber: Manuel de metodologia da 
pesquisa em ciências humanas. Adapt. Lana Mara de Castro Siman. Porto Alegre: 
Artmed. Pp. 112-113. 

Lang J., & Fries S. (2006). A revised 10-item version of the achievement motives scale 
psychometric properties in German-speaking samples. European Journal of 
Psychological Assessment, 22(3), 216-224. 

Langowitz, N., & Minniti, M. (2007). The Entrepreneurial Propensity of Women. 
Entrepreneurship Theory & Practice, 31 (3), 341-364.  

Lamolla, L. (2005). Emprender en femenino: la evolución de las políticas económicas locales 
para emprendedoras en Cataluña. Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona. 

Lewis, P. (2006). The quest for invisibility: female entrepreneurs and the masculine norm of 
entrepreneurship. Gender, Work and Organization, 13, 453–469. 

Leitch, C. M., F. M. Hill, and R. Harrison. 2010. “The Philosophy and Practice of Interpretivist 
Research in Entrepreneurship, Quality, Validity and Trust.” Organizational Research 
Methods 13 (1): 67–84.  

Le goff, J. Os intelectuais na Idade Média. Lisboa: Gradiva, 1984. 
Lim, S., & Envick, B. R. (2011). Gender and entrepreneurial orientation: a multicounty study. 

International Entrepreneurship and Management Journal, 7, 1–15. 
Light, I., and L. Dana. 2013. “Boundaries of Social Capital in Entrepreneurship.” 

Entrepreneurship Theory and Practice 37 (3): 603–624.  
Liñán, F. 2004. Modelos basados en la intención de la iniciativa empresarial Educación. 

Pequeñas Empresas 11-35 
Liñán, F., Fernández, J., & Romero, I. (2013). Necessity and opportunity entrepreneurship: The 

mediating effect of culture. Revista de Economía Mundial, 33, 21–47.  
Liñán, F., Urbano, D., & Guerrero, M. (2011). Regional variations in entrepreneurial cognitions: 

Start-up intentions of university students in Spain. Entrepreneurship and Regional 
development, 23(3&4), 187–215. 

López Fernández, M., Romero Fernández, P. M., & Díez Carrión, R. (2012). Motivaciones para 
emprender: un análisis de diferencias entre hombres y mujeres. Economía Industrial 
(383), 75-84. 

Low, M. y MacMillan, I. (1988). Entrepreneurship: Past research and future challenges. Journal 
of Management, 139-161. 

Marshall, A. (1920a), Industry and Trade. London: Macmillan, 3rd edition. 
Marshall, A. (1920b), Principles of Economics. London: Macmillan, 8th edition. 
Marshall, A. (1925), Memorials of Alfred Marshall, Pigou, A. C. (ed.). London: Macmillan. 
Marshall, C., & Rossman, G. (1999). Designing qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage 

Publications. 
Markman, G. D. y Baron, R. A. (2003). Person–entrepreneurship fit: why some people are more 

successful as entrepreneurs than others. Human Resource Management Review, 13, 
281–301. 



_______________________________________________________Referências Bilbiográficas 

118 

 

Martínez Mateo, J., Mira Solves, I., & Gómez Gras, J. M. (2012). Influencias de las 
percepciones personales sobre la actividad emprendedora naciente: una perspectiva de 
género a través de diferentes entornos económicos. Economía Industrial: Mujer y desafía 
emprendedor en España (383), 53-64. 

Maurer, I., and M. Ebers. 2006. “Dynamics of Social Capital and Their Performance 
Implications: Lessons from Biotechnology Start-Ups.” Administrative Science Quarterly 5 
(2): 262–292. 

Manolova, T. S., Carter, N. M., Manev, I. M., & Gyoshev, B. S. (2007). The differential effect of 
men and women entrepreneurs’ human capital and networking on growth expectancies in 
Bulgaria. Entrepreneurship: Theory and Practice, 31(3), 407–426. 

Marlow, S. (2002). Women and self-employment: a part of or apart from theoretical construct? 
International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 3(2), 83–91. 

Mueller, S. L., & Dato-On, M. C. (2008). Gender-role orientation as a determinant of 
entrepreneurial self efficacy. Journal of Developmental Entrepreneurship, 13(1), 3–20. 

McKeever, E., Anderson, A., & Jack, S. (2014). Entrepreneurship and mutuality: social capital in 
processes and practices. Entrepreneurship & Regional Development, 26(5-6), 453-477. 

Mercadé, A. (1998). Mujer emprendedora. Claves para crear y dirigir empresas. Barcelona: 
Gestión 2000.  

Menger, C. (1950), Principles of Economics, translated by J. Dingwall and B. F. Hoselitz. 
Glencoe, IL: Free Press. 

Menzies, T. V., Diochon, M., & Gasse, Y. (2004). Examining venture-related myths concerning 
women entrepreneurs. Journal of Developmental Entrepreneurship, 9(2), 89. 

Mill, J. S. (1848) principles of political economy with some of their applications to social 
philosophy. London: John W. Parker. 

Mill, J. S. (1965), Principles of Political Economy , Ashley, W. J. (ed.). New York: Augustus M. 
Kelley.  

Minniti M (2008) The Role of Government Policy on Entrepreneurial Activity: Productive, 
Unproductive, or Destructive? Enterp Theory Pract 32(5):779–790, Direct citation from 
page 780 

Minniti, M.; Arenius, P. y Langowitz, N. (2005). 2004 Report on Women and Entrepreneurship. 
The Global Entrepreneurship Monitor, GEM.   

Minniti, M.; Allen, E. y Langowitz, N. (2006). 2005 Report on Women and Entrepreneurship. The 
Global Entrepreneurship Monitor, GEM.  

Mirchandani, K. (1999), “Feminist insight on gendered work: new directions in research on 
women and entrepreneurship”, Gender, Work and Organization, Vol. 6 No. 4, pp. 224-
235. 

Mises, L. Von (1949), Human Action: A Treatise on Economics. New Haven, CT: Yale 
University Press. 

Mises, L. Von (1951), Profit and Loss. South Holland, IL: Consumers-Producers Economic 
Service. 

Monaci, M. (1997), Genere e Organizzazione, Guerini e Associati, Milan. 
Morales Parragúe, M. (2011). “El clima de emprendimiento, un determinante clave en la 

intención emprendedora de los estudiantes de Escuelas de Negócio”. Universidad De 
Chile. 

Moriano, J. A., Gorgievski, M., Laguna, M., Stephan, U., & Zarafshani, K. (2012). A cross-
cultural approach to understanding entrepreneurial intention. Journal of Career 
Development, 39(2), 162–185. 

Murray, H. A. (1938). Explorations in personality. New York: Oxford University Press. 
Mowday, R. & Sutton, R. (1993). Organizational behavior: Linking individuals and groups to 

organizational context. Annual Review of Psychology, 44, pp.195-229 
Naranjo, santiesteban & Ramos, Carrillo (2014). Metodologias da Investigação Científica. 

Editor: Escolar Editora, p. 14   
Naudé, W., 2008. Entrepreneurship in Economic Development, UNU-WIDER, Research Paper 

No. 2008/20, pp.1-47. 
Naudé, W. (ed.), 2011.Entrepreneurship and Economic Development”, Palgrave Macmillan, 

New York, p. 304.  



_______________________________________________________Referências Bilbiográficas 

119 

 

Netemeyer, R., Bearden, W., Sharma, S. (2003). Scaling Procedures – Issues and Aplications 
(3th ed.) London: Sage Publications. 

OCDE (1997): "Women Entrepreneurs in SMEs: A Major Force in Innovation and Job Creation", 
Synthesis of the OECD Conference, www1.oecd.org. 

Ollé, M. y Planellas, M. (2003). El proceso de creación de una empresa: motivaciones, etapas, 
recursos y redes. Arnal Losilla J.C. (ed). Creación de empresas: Los mejores textos. 
Barcelona: Ariel.  

Orbeil, S., Hodgkins, S., & Sheeran, P. (1997). Implementation intentions and the theory of 
planned behavior. Personality and Social Psychology Bulletin, 23(9). 

Parasuraman, S., Purohit, &. S., Godshalk, V. M., & Beutell, N. J. (1996). Work and Family 
Variables, Entrepreneurial Career Success, and Psychological Well-Being. Journal of 
Vocational Behavior, 48(3), 275-300. 

Parasuraman, S. and Simmers, C.A. (2001), “Type of employment, work-family conflict and 
well-being: a comparative study”, Journal of Organizational Behavior, Vol. 22 No. 5, pp. 
551-68. 

Pernoud, R. Luz sobre a Idade Média. Portugal: Europa-América, 1981. 
Peris-Ortiz, M., Peris Bonet, F. J., & Ribeiro Soriano, D. (2010). Capacidades y mujer 

emprendedora. Mujeres y economía (852). 
Pizarro pacheco, I. (2008): El reto de emprender en femenino, disponible en: 

www.gipuzkoaemprendedora.net/boletines/es/isabel_pizarro_intervencion.pdf. 
Pigou, A. C. (1929), Industrial Fluctuations. London: Macmillan, 2nd edition. 
Pigou, A. C. (1949), Employment and Equilibrium. London: Macmillan, 2nd edition. 
Pleck, J. (1983). The myth of masculinity. Cambridge: MIT Press. Poggio, B. (2006). Editorial: 

outline of a theory of gender practices. Gender, Work and Organization, 13(3), 225–233.  
Popescu, Silvia (2012). Gender differences in entrepreneurship. Challenges of the Knowledge 

Society, Vol 2, Iss -, p.p. 1939-1951  
Prabhu, V. P., McGuire, S. J., Drost, E. A., & Kwong, K. K. (2012). Proactive personality and 

entrepreneurial intent: Is entrepreneurial self-efficacy a mediator or moderator? 
International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 18(5), 559–586. 

Pigou, A. C. (1929), Industrial Fluctuations. London: Macmillan, 2nd edition. 
Quesnay, F. (1888), Oeuvres Economiques et Philosophiques, Oncken, A. (ed.). Frankfurt: M. 

J. Baer. 
Quigley, J. M. (1998). Urban diversity and economic growth. Journal of Economic Perspectives, 

12(2), pp. 127-138. 
Rapóso, M.; Do Paço, A y Ferreira, J. (2008): “Entrepreneur’s profile: a taxonomy of attributes 

and motivations of university students”. Journal of Small Business and Enterprise 
Development, 15 (2), 405-420. 

Reed, R. (1996), “Entrepreneurialism and paternalism in Australian management: a gender 
critique of the ‘self-made’ man”, in Collinson, D. and Hearn, J. (Eds), Sage, London, pp. 
99-122. 

Reeve, J. (1994). Motivación y emoción. Barcelona, España: McGraw-Hill. 
Renzulli, L. A., Aldrich, H., y Moody, J. (2000). Family Matters: Gender, Networks, and 

Entrepreneurial Outcomes. Social Forces, 79(2), 523-546. 
Reynolds, P., Hay, M., & Camp, R. M. (1999). Global Entrepreneurship Monitor 1999.Executive 

Report. London. London Business School and Babson College. 
Rousseau, D. M., & Fried, Y. (2001). Location, location, location: contextualizing organizational 

research*. Journal of organizational behavior, 22(1), 1-13. 
Rotter, J. (1996). Generalizaed expectancies for internal versus external control of 

reinforcement. Psychological Monographs , 80 (1). 
Ruíz, J.; Camelo, C. Y Coduras, A. (2012): “Mujer y Desafío Emprendedor en España. 

Características y Determinantes”. Revista de Economía Industrial, nº 383, pp 13-22. 
Say, J. B. (1840), Cours Complet d’Economie Politique Pratique. Paris: Guillaumin, 2nd edition. 
Say, J. B. (1845), A Treatise on Political Economy, translated by C. R. Prinsep. Philadelphia: 

Grigg & Elliot, 4th edition. 
Salazar Carvajal, P. F., Herrera Sánchez, I. M., Rueda Méndez, S., & León Rubio, J. M. (2014). 

El efecto de la conservación de recursos sobre la intención emprendedora en el contexto 

http://www.gipuzkoaemprendedora.net/boletines/es/isabel_pizarro_intervencion.pdf


_______________________________________________________Referências Bilbiográficas 

120 

 

de crisis económica: el rol moderador de la autoeficacia y la creatividad. Anales de 
psicología , 30 (2), 549-559. 

Sánchez Almagro, M. L. (2003). Memoria para optar al Grado de Doctor, Departamento de 
Psicología Diferencial y del Trabajo, Facultad de Psicología, Universidad Complutense 
de Madrid. Perfil psicológico del auto empleado. Madrid. 

Shaw, E. (2006): “Small firm networking”. International Small Business Journal, vol. 24, nº 1, pp. 
5-29. 

Scherer, R.F.; Adams, J.S.; Carley, S.S. y Wiebe, S.A. (1989): “Role model performance effects 
on development of entrepreneurial career preference”, Entrepreneurship Theory and 
Practice, Spring, 53-71. 

Schwartz, E. B. Entrepreneurship: a new female frontier. Journal of Contemporary Business, 
Seattle, v. 5, n. 1, p. 47-76, 1976. 

Schultz, T. W. (1975), ‘The value of the ability to deal with disequilibria’.Journal of Economic 
Literature 13, 827–846. 

Schultz, T. W. (1980), ‘Investment in entrepreneurial ability’. Scandinavian Journal of 
Economics 82, 437–448. 

Schumpeter, J., 1911. The theory of economic development”, Cambridge, MA: Harvard 
University Press. (Revised editions in 1961) 

Schumpeter, J. (1912). Théorie de l’Evolution Economique. Paris: Dalloz. (Original en alemán, 
1935). 

Schumpeter, J.  (1928a). Unternehmer. Handwörterbuch der Staatswissenschaften (4th ed.). 
Vol. VIII, 476-487. Jena: Verlag von G. Fischer. 

Schumpeter, J. A. (1928b), ‘The instability of capitalism’. Economic Journal 38, 361–386. 
Schumpeter, J. A. 1934. The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, 

Credit, Interest and the Business Cycle. Cambridge, MA: Harvard University Press 
Schumpeter, J. A. (1939), Business Cycles. New York: McGraw-Hill. 
Schumpeter, J. A. (1950), Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper & Row, 3rd 

edition. 
Schumpeter, J. A. (1954), History of Economic Analysis, Schumpeter, E. B. (ed.). New York: 

Oxford University Press. 
Shinnar, R. S., Giacomin, O., & Janssen, F. (2012). Entrepreneurial perceptions and intentions: 

The role of gender and culture. Entrepreneurship: Theory and Practice, 36(3), 465–493. 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6520.2012.00509.x. 

Stevenson, Howard. H. (2004). Intellectual foundations of entrepreneurship. In H. P. Welsch 
(Ed.), Entrepreneurship: The way ahead. New York: Routledge. 

Stevenson, H. & Gumpert, D. (1985). The heart of entrepreneurship. Harvard Business Review, 
(March-April), 85-94. 

Stevenson, H., Roberts, M., & Grousbeck, H. (1989). Managing growth. New Business Ventures 
and the Entrepreneur. Homewood, IL: Irwin. 

Steers, R., & Braunstein, D. (1976). A behaviorally-based measure of manifest needs in work 
settings. Journal of Vocational Behavior, 9, 251-266.  

Stearns, T. y Hills, G. (1996), "Entrepreneurship and new firm development: a definitional 
introduction", Journal of Business Research, 36(1), 1-4. 

Steier, L. Y Greenwood, R. (2000): “Entrepreneurship and the evolution of angel financial 
networks”. Organization Studies, vol.21, nº 1, pp. 163-93. 

Shackle, G. L. S. (1955), Uncertainty in Economics . Cambridge: Cambridge University Press. 
Shackle, G. L. S. (1966), The Nature of Economic Thought . Cambridge: Cambridge University 

Press. 
Shook, C. L., Priem, R. L., & Mcgee, J. E. (2003). Venture creation and the enterprising 

individual: A review and synthesis. Journal of Management, 29(3), 379–399. 
Schoon, I., & Duchworth, K. (2012). Who becomes an Entrepreneur? Early Life Experience as 

Predictors of Entrepreneurship. Developmental Psychology, 48 (6), 1719-1726. 
Stam, W., S. Arzlanian, and T. Elfring. 2014. “Social Capital of Entrepreneurs and Small Firm 

Performance: A Meta-Analysis of Contextual and Methodological Moderators.” Journal of 
Business Venturing 29: 152–173.  

Shane, S. (2003). A general theory of entrepreneurship: the individual-opportunity nexus. 
Cheltenham: Edward Elgar. 



_______________________________________________________Referências Bilbiográficas 

121 

 

Shane, S. (2008). The illusions of entrepreneurship. New Haven: Yale University Press. 
Shane, S. A., Venkataraman, S., 2000.The promise of entrepreneurship as a field of research, 

Academy of the Management Review, 25 (1), pp.217-226. 
Shaw, E.; Carter, S. & Brierton, J. (2001): Unequal entrepreneurs: Why female enterprise is an 

uphill business. London, the Industrial Society.  
Solymossy, E. (1998). Entrepreneurial dimensions: the relationship of individual, venture, and 

environmental factors to success. Doctoral dissertation. Case Western Reserve 
University. 

Smith, A. (1976a), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations , Campbell, 
R. A. and A. S. Skinner (eds.). Oxford: Oxford niversity Press. [original 1776].  

Smith, A. (1976b), The Theory of Moral Sentiments , Raphael, D. D. and A. L. Macfie (eds.). 
Oxford: Oxford University Press. [original 1759] 

Sullivan, D. M., & Meek, W. R. (2012). Gender and entrepreneurship: a review and process 
model. Journal of Managerial Psychology, 27(5), 428-458.  

Szirmai, A., Naudé, W., Goedhuys, M. (eds.), 2011. Entrepreneurship, Innovation, and 
Economic Development”, Oxford University Press, Oxford, p. 256. 

Timmons, J. (1994). New venture creation (4a ed.). Boston MA: Irvin. 
Toma, S. G., Grigore, A. M., & Marinescu, P. (2014). Economic development and 

entrepreneurship. Procedia Economics and Finance, 8, 436-443.  
Thomas, A., & Mueller, S. (2000). A case for comparative entrepreneurship: Assessing the 

relevance of culture. Journal of International Business Studies, 31, 287-301.  
Thunen, Johann Heinrich von. (1960), ‘The isolated state in relation to agriculture and political 

economy’. In The Frontier Wage, translated by B. W. Dempsey (ed.). Vol. 2. Chicago: 
Loyola University Press, pp. 187–368. 

Thünen, Johann Heinrich von. [1826] 1966. Von Thünen’s Isolated State. Oxford: Pergamon 
Press.   

Turgot, A. R. J. (1977), The Economics of A. R. J. Turgot , edited and translated by P. D. 
Groenewegen. The Hague: Martinus Nijhoff. 

VanStel, A., Carree, M., Thurik, R., 2005. The effect of entrepreneurial activity on national 
economic growth, Max Planck Institute for Research into Economic Systems, #0405, p. 
22. 

Valenzuela, Mª E. y S. Venegas. 2001. Mitos y Realidades de la Microempresa en Chile: Un 
análisis de género. Centro de Estudios de la Mujer (CEM).  

Veciana, J. (1999). Creación de empresas como programa de investigación científica. Revista 
Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 8(3), 11-36. 

Veciana, J.M.; Aponte, M. y Urbano, D. (2005): “University student’s attitudes towards 
entrepreneurship: a two countries comparison”. International Entrepreneurship and 
Management Journal, 1, 165-182.  

Venkataraman, S. (1997). The distinctive domain of entrepreneurship research. In J. Katz & R. 
Brockhaus (Eds.), Advances in entrepreneurship, firm emergence and growth  (Vol. 3, pp. 
119–138). Greenwich, CT: JAI Press. 

Verheul, I. (2005). Is there a (fe)male approach? Tesis Doctoral, Erasmus University of 
Rotterdam, Rotterdam. 

Verheul, I., Uhlaner, L., & Thurik, R. (2005). Business accomplishments,gender and 
entrepreneurial self-image. Journal of Business Venturing, 20(4), 483-518. 

Watkins, J.M. y Watkins, D.S. (1986): “The female entrepreneur: her background and 
determinants of business chaos; some British data”. En Curran J.; Stanworth J, y Watkins 
D. (eds), The survival of the  small firm Vol. 1: The economics of survival and 
Entrepreneurship.Aldershot: Gower Publishing.  

Walker, A. (1866), The Science of Wealth. Boston: Little, Brown. 
Walker, F. A. (1876), The Wages Question. New York: Henry Holt.  
Walker, F. A. (1884), Political Economy. New York: Henry Holt. 
Walker, F. A. (1888), ‘A reply to Mr. Macvane: On the source of business profits’. Quarterly 

Journal of Economics 2, 263–296.  
Walras, L. (1954), Elements of Pure Economics, translated by W. Jaffe. Homewood, IL: Richard 

D. Irwin, Inc. [original 1874].  



_______________________________________________________Referências Bilbiográficas 

122 

 

Walras, L. (1965), Correspondence of Leon Walras and Related Papers, Jaffe, W. (ed.). Vol. 3. 
Amsterdam: North-Holland Press. 

Walzer, N. (ed.), 2009. Entrepreneurship and Local Economic Development, Lexington Books, 
Lanham, p. 286. 

Weber, M. (1984). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. (Trad. José Chávez 
Martínez). Puebla: Premia. 

Welter, F. 2011. “Contextualizing Entrepreneurship—Conceptual Challenges and Ways 
Forward.” Entrepreneurship Theory and Practice 35: 165–184. 

Welter, F., & Smallbone, D. (2012). Institutional perspectives on entrepreneurship. In D. Hjorth 
(Ed.), Handbook on organizational entrepreneurship (pp. 64–78). Cheltenham (UK): 
Edward Elgar Publishing. 

Wennekers, S., van Stel, A., Carree, M., Thurik, R., 2009. The relationship between 
entrepreneurship and economic development: is it U-shaped? SCALES, 

http://www.icesstudy.org/WhatIsEnterpreneurship/Research/%28knowledge%20
web%29%20the%20relationship%20between%20enteprenurship%20and% 
20economic%20development.pdf. 

Wennekers S., Thurik, R., 1999. Linking Entrepreneurship and Economic Growth, Small 
Business Economics13, p. 27–55. 

Wickham Phillip A. 2001. Strategic Entrepreneurship. A decision-making approach to new venure 
creation and management. Second edition. Prentice Hall, financial times. 

Whetten, D.A. (1989). What constitutes a theoretical contribution? Academy of Management 
Review, 14(4), pp.490-495  

Williams, D.R. (2004), “Effects of childcare activities on the duration of self-employment in 
Europe”, Entrepreneurship, Theory and Practice, Vol. 28 No. 5, pp. 467-85. 

Wiklund, J. (1999). The sustainability of the entrepreneurial orientation-performance 
relationship. Entrepreneurship: Theory and Practice, 24, 37–48. 

Wilson, F., Kickul, J., & Marlino, D. (2007). Gender, entrepreneurial selfefficacy, and 
entrepreneurial career intentions: Implications for entrepreneurship education. 
Entrepreneurship: Theory & Practice, 31(3),387-406. 

Wieser, F. (1927), Social Economics, translated by A. F. Hindrichs. New York: Adelphi. 
Yániz, C., & Villardón, L. (2006). Cuadernos monográficos del ICE: Planificar desde 

competencias para promover el aprendizaje. El reto de la sociedad del conocimiento 
para el profesorado universitario. (Vol. 12). Bilbao: Publicaciones de la Universidad de 
Deusto. 

Yin, R. (2003). Case study research: Concepts and methods. Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications. 

York, J., and S. Venkataraman. 2010. “The Entrepreneur-Environment Nexus: Uncertainty, 
Innovation and Allocation.” Journal of Business Venturing 25 (5): 449–463. 

Zahra, S. 2007. “Contextualizing Theory Building in Entrepreneurship Research.” Journal of 
Business Venturing 22: 443–452. 

Zahra, S. A., & Wright, M. (2011). Entrepreneurship's next act. Academy of Management 
Perspectives, 25(4), 67.83. 

Zapalska, A. (1997), “A profile of women entrepreneurs and enterprises in Poland”, Journal of 
Small Business Management, Vol. 35 No. 4, pp. 76-82. 

Zimmerer, Thomas W. & Scarborough, Norman, M. (2002). Essentials of Entrepreneurship and 
Small Business Management. 3rd edition. Pearson Education, New Jersey. 

Zimmerer Thomas W & Scarborough Norman M. 2006. Effective small business management.An 
entrepreneurial Approach. Eighth edition. Pearson Prentice Hall. 



  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________Anexos 

124 

 

ANEXOS 

ANEXO 1 – Questionário 

 

QUESTIONÁRIO  

 

 

 

 

 
1. Ano de nascimento (AAAA) 

 
Ano de nascimento (AAAA) 
2. Estado Civil 

Estado Civil  Solteira 

Casada 

 Divorciada 

União de facto 

Viúva 

3. Informações demográficas 

Nacionalidade 
 

4. Local de residência 

Local de residência  Conselho 
 

5. Habilitações Literárias 

Habilitações Literárias  Até 4º Ano 

5º Ano ao 6º Ano 

7º Ano ao 9º Ano 

10º Ano ao 12º Ano 
 

Bacharelato/Licenciatura 

Mestrado 

Doutoramento 

Outro (especifique) 

 
6. Qual a sua situação profissional? 

Trabalhadora-Estudante 

Empresária  

Profissional Liberal 

Empregada por conta de Outrem 

Desempregada 
 

7. Como se sente face à sua situação económica: 
 

1 - Nada Satisfeita 2 3 4 5 - Totalmente Satisfeita 

8. De acordo com a escala abaixo apresentada, selecione a opção que melhor se aplica 
no seu caso. 

Referência ________ 

Questionário_______ 

PREENCHA OU ASSINALE COM UM (X) A SUA RESPOSTA 

O presente questionário destina-se a recolher dados que servirão de suporte a uma investigação, no 
âmbito do Mestrado em Gestão, a decorrer na UTAD. Este questionário pretende Compreender o 
fenómeno do empreendedorismo feminino no Alto Tâmega, e estudar os fatores que caraterizam a 
mulher empreendedora na região e o seu espirito empresarial, isto é, a sua a capacidade para 
transformar ideias em atos, através da criação da sua própria empresa. A colaboração que lhe 
solicitamos é muito importante para a concretização deste estudo. Responda com sinceridade e de 
acordo com o que pensa/sente a cada afirmação ou questão. Todas as informações recolhidas são 
confidenciais e anónimas. Agradecemos muito a sua colaboração.  

Sabina 
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 Nunca Raramente Algumas 
vezes 

A maioria 
das vezes 

Sempre 

Gosto de me aventurar no desconhecido 
e tomar decisões arriscadas      

Estou disposto a investir uma grande 
parte de tempo e/ou dinheiro em algo 
que pode dar retorno elevado. 

     

Tenho tendência a agir com audácia em 
situações arriscadas      

Gosto de desafios e de novas 
oportunidades mas não 
necessariamente arriscadas 

     

Estabeleço as minhas próprias metas 
     

Sou a favor de abordagens 
experimentais e originais para resolver 
problemas em vez de usar métodos que 
outros usam para resolver os seus 
problemas. 

     

No geral, prefiro dar forte enfase a 
projetos únicos, com abordagens 
diferentes do que revisitar abordagens 
usadas anteriormente. 

     

Prefiro tentar da minha maneira quando 
aprendo coisas novas do que fazer 
como todos fazem. 

     

Geralmente ajo com antecipação de 
futuros problemas, necessidades ou 
mudanças. 

     

Tenho tendência a planear com 
antecedência nos projetos.      

Acredito que terei sucesso em qualquer 
atividade a que me disponha realizar      

Prefiro situações em que posso 
controlar ao máximo o resultado final      

Dedico pouco tempo a pensar em 
formas de convencer os outros      

Faço o que é necessário sem que os 
outros tenham de me pedir      

Prefiro realizar tarefas que já domino a 
realizar novas tarefas      

9. De acordo com a escala abaixo apresentada, selecione a opção que melhor se aplica 
no seu caso. 
 Nunca Raramente Algumas 

vezes 
A maioria 
das vezes 

Sempre 

Faço sempre as coisas com um resultado 
específico em mente      

Faço as coisas mesmo antes de saber, 
exatamente, como elas devem ser feitas      

Só me envolvo em algo novo depois de ter 
feito o possível para assegurar o meu 
sucesso 

     

Quando escolho uma maneira de resolver 
um problema, não procuro novas soluções      

Procuro pessoas importantes para me 
ajudarem a atingir os meus objetivos      

Quando discordo das pessoas, 
demonstro-o      

Sou muito persuasivo com os outros 
     

Com a finalidade de alcançar os meus 
objetivos, procuro soluções que tragam 
benefícios a todas as pessoas envolvidas 
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Espero receber ordens de outros para 
depois agir      

10. De acordo com a escala abaixo apresentada, selecione a opção que melhor se aplica 
no seu caso. 
 Nunca Raramente Algumas 

vezes 
A maioria 
das vezes 

Sempre 

Aproveito as oportunidades que surgem 
     

Tenho dificuldade em ter uma visão 
clara do meu futuro      

Se uma determinada maneira de 
resolver um problema não é eficaz, tento 
outra 

     

Digo às pessoas o que elas têm de 
fazer, ainda que saiba que elas não 
querem fazê-lo 

     

Conformo-me quando outras pessoas 
discordam energicamente de mim      

Faço coisas que as outras pessoas 
consideram arriscadas      

Tenho facilidade em desenvolver ideias 
de negócio      

Consigo detetar oportunidades de 
negócio      

Considero que a conjuntura atual 
impede a criação de negócios      

11. Para si, o que melhor define uma atitude empreendedora? Selecione até 3 opções 

 Risco 

Medo 

Criatividade 

Gestão do próprio futuro 

Tomada de decisões 

Estabelecimento de metas 

Desafio aliciante 

Iniciativa 

Procura de oportunidades 

Independência/Autonomia 

Gestão do tempo 

Nenhuma das anteriores 

Outro (especifique) 

 
12. Vê/Viu o empreendedorismo como primeira opção no momento de integrar o 
mercado de trabalho 

 Sim 

Não 

13. Se não, por que motivo?_______________________________________________ 
14. Quais dos seguintes motivos a levariam/levaram a querer criar o seu próprio 
negócio? Selecione até 3 opções 

Realização pessoal 

Falta de oportunidades atrativas no mercado de 
trabalho 

Perceção de oportunidades de negócio 

Autonomia 

Melhores perspetivas a nível de rendimento 

Influência da família/amigos que criaram o seu 
próprio negócio 

Outros casos de sucesso 

Criação de valor para a sociedade 

Aplicação e valorização de competências 
pessoais 

Gestão de tempo 

Outro (especifique) 

 



__________________________________________________________________Anexos 

127 

 

15. Possui alguma ideia de negócio? 

 Sim 

Não 

16. Sente-se preparada para iniciar um negócio próprio? 

 Sim 

Não 

17. Se sim, espera iniciar o negócio no prazo de quanto tempo? 

 Já iniciei 

Até 3 meses 

Entre 4 a 6 meses 

Entre 7 e 12 meses 

Mais de 12 meses 

18. Quais os principais constrangimentos que identifica na criação de um negócio? 
Selecione até 3 opções 

 Situação económica adversa 

Dificuldades de financiamento 

Morosidade excessiva e burocracia 

Carga fiscal associada 

Aversão ao risco 

Discriminação 

Receio do insucesso 

Falta de formação adequada 

Informação difusa/dispersa 

Outro (especifique) 

 
19. Como considera o processo de constituição de uma empresa?Selecione até 3 opções 

 Rápido 

Simples 

Acessível 

Moroso 

Complexo 

Burocrático 

Desconheço 

20. Onde ouviu falar de empreendedorismo pela primeira vez? 

 Estabelecimento de ensino 

Amigos 

Família 

Meios de comunicação 

Local de trabalho 

Outro (especifique) 

 
21. No seu estabelecimento de ensino, teve contacto com iniciativas ligadas ao 
empreendedorismo? 

 Sim 



__________________________________________________________________Anexos 

128 

 

Não 

22. Se sim, qual (ais)? 

Conferências 

Workshops 

Tertúlias 

 
 

Concursos 

Unidades Curriculares 

Seminários 

Outro (especifique) 

 
23. Qual o seu entendimento acerca dos seguintes assuntos? 
 Muito 

Mau 
Mau Razoável Bom Muito 

Bom 

Proteção da ideia de negócio (e.g. registo de patente) 
     

Estudos de mercado 
     

Plano de negócios 
     

Financiamento 
     

Impostos e contribuições 
     

Segurança Social 
     

Obrigações legais 
     

Criação formal de uma empresa 
     

24. Qual o seu nível de conhecimento acerca dos seguintes conteúdos? 
 Muito Mau Mau Razoável Bom Muito Bom 

Legislação Laboral 
     

Marketing 
     

Logística 
     

Vendas/Análise de mercado 
     

Recursos Humanos 
     

Gestão contabilística e financeira 
     

Estratégia empresarial 
     

Legislação Fiscal 
     

25. Qual (ais) das seguintes soluções de financiamento conhece? 

Linha de financiamento para PME 

Microcrédito 

Apoios do IEFP 

Apoios do IAPMEI 

Capital de Risco 

Crédito bancário 

Business Angels 

Apoios do QREN 

Nenhum dos anteriores 

Outro (especifique) 
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26. Na criação de um negócio, que meio (s) de financiamento usou/usaria? 

 Capital Próprio 

Apoio de amigos e família 

Investidores particulares 

Crédito bancário 

Subsídios públicos 

Capital de Risco 

Outro (especifique) 

 
 

27. Qual (ais) dos seguintes espaços de suporte à criação de empresas conhece? 

Qual (ais) dos seguintes espaços de suporte à 
criação de empresas conhece?  Incubação virtual 

Espaços de coworking 

Incubadoras de empresas 

Ninhos de empresas 

Nenhuma das anteriores 

Outro (especifique) 

 
28. Das seguintes medidas, qual (ais) a (s) que considera mais importante (s) no apoio ao 
empreendedorismo? Selecione até 3 opções 

Criação de novos instrumentos de financiamento 

Criação e desenvolvimento de espaços de incubação 

Desburocratização do processo de criação de empresas 

Consciencialização da sociedade para a importância do empreendedorismo 

Incentivos fiscais 

Apoio de consultores especializados 

Outro (especifique) 

 
29. Conhece e/ou teve algum contato com programa (s) de Apoio ao Empreendedorismo 
feminino, especifique: 

 

30. Considera que, comparativamente ao empreendedorismo masculino, o 
empreendedorismo feminino é: 

 1 - Mais fácil 2 3 4 5 - Mais difícil 

31. Das razões abaixo, indicadas, qual (ais) a (s) que mais dificultam o desenvolvimento 
de uma atitude empreendedora no público feminino? Selecione até 3 opções 

Estereótipo feminino 

Incerteza de rendimentos 

Expectativas da sociedade 

Duplicidade de papéis 

Possibilidade de perda de estabilidade Financeira 

Falta de apoio familiar 

Nenhuma das anteriores  
 

Outro (especifique) 
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32. Das razões abaixo indicadas, qual (ais) a (s) que considera mais vantajosas para o 
desenvolvimento de uma atitude empreendedora no público feminino? Selecione até 3 
opções 

Vasta oferta de programas de incentivo ao público 
feminino 

Possibilidade de gerir o próprio negócio 

Realização pessoal 

Conciliação família-trabalho 

Melhores perspetivas de rendimento 

Nenhuma das anteriores 
 

Outro (especifique) 

 
33. Indique o nível em que se coloca, em qualquer uma destas habilidades/capacidades 
empreendedoras. (1 - Sem qualquer aptidão e 5 - Com total aptidão). 

 1 

Sem qualquer 
aptidão 

2 

Com pouca 
aptidão 

3 

Com 
aptidão 

4 

Com alguma 
aptidão 

5 

Com total 
aptidão 

Reconhecimento de oportunidades.      
Criatividade.      
Capacidade para resolver problemas.      
Capacidade de liderança e comunicação      
Desenvolvimento de novos produtos e 
serviços. 

     

Capacidade para contactos profissionais 
e trabalho em rede. 

     

 
34. Obrigado pela sua participação. Se desejar obter os resultados deste estudo, queira, 
por favor, colocar o seu email no espaço que se segue. 

 
Pedimos-lhe que verifique se não se esqueceu de responder a nenhuma questão. 

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO E CONFIANÇA 
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ANEXO 2 - Entrevista mulheres empreendedoras 

1. Qual é o ramo de negócio em que atua? 

2. Como empreendedora, qual o seu papel na promoção e desenvolvimento do 

empreendedorismo feminino? 

3. O que a levou a dar inicia a criação do seu próprio negócio? 

4. Quais as principais motivações para a criação do seu próprio negócio? Como 

foi a sua experiencia na criação do seu próprio negócio? 

5. Quais as dificuldades e constrangimentos que encontrou no início da criação 

do seu próprio negócio? 

6. Qual é o seu percurso de formação académico, fale-nos um pouco sobre ele? 

7. Qual foi a maior satisfação pessoal, após a criação do seu próprio negócio? 

Quais a característica que, na sua opinião, deve ter uma mulher para ser uma 

empreendedora de sucesso? 

8. Considera haver, ainda, estereótipos e preconceitos no que respeita a mulher 

empreendedora? 

9. Considera que o empreendedorismo feminino no Alto Tâmega tem vindo a 

crescer nos últimos anos, por que motivo? 

10. Considera que com o crescimento do empreendedorismo feminino tem 

influenciado positivamente a região, e contribuído para o seu crescimento económico? 

Na sua opinião quais as medidas que se devem tomas de forma a incentivar o 

empreendedorismo feminino da região?  

11. Considera que o empreendedorismo feminino no Alto Tâmega é uma 

necessidade ou uma realidade? 

 

  

 


