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Resumo 

A presente tese centra-se nos processos migratórios resultantes da atratividade de certos 

contextos de baixa densidade - mais especificamente Miranda do Douro, Penamacor e Aljezur 

- que levam indivíduos, denominados neo-rurais, a deixarem as metrópoles e a desenvolverem 

pequenos negócios nesses territórios. 

O estudo foi guiado por quatro questões de investigação: (i) quais as imagens, possibilidades e 

recursos que conferem atratividade migratória aos territórios rurais? (ii) quem são os migrantes 

que se deslocam para o campo e quais as suas razões e motivações? (iii) quais os fatores 

facilitadores e constrangedores das iniciativas empreendedoras levadas a cabo por estes 

migrantes? (iv) quais as perceções das autarquias e das instituições do ensino superior em 

relação ao empreendedorismo nos seus territórios, nomeadamente no que diz respeito às 

condições aí existentes para inovar e empreender? 

Para responder a este articulado de questões começou por ser desenvolvida uma ampla revisão 

da literatura em duas modalidades: uma de caráter sistemático (revisão sistemática da literatura) 

e outra de análise narrativa. A primeira foi efetuada exclusivamente sobre a base de dados 

Scopus, compreendendo o período 1981 até 2019. A segunda, além do exame de artigos e livros 

indexados nas bases Scopus e Web of Science, não desprezou a análise de obras não indexadas, 

mas consideradas de referência. As revisões realizadas possibilitaram construir um 

assentamento teórico firme, fundamental ao desenvolvimento da tese. No que tange à revisão 

sistemática da literatura, utilizou-se o software Iramuteq (Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionneles de Textes et de Questionnaires), versão 0.7 alpha 2, para análise textual 

dos resumos dos artigos selecionados.   

Para saber quem são os migrantes que se deslocam para o campo e quais as suas razões e 

motivações para migrar e empreender, bem como quais os fatores que facilitam ou dificultam 

as suas iniciativas empreendedoras, foi desenvolvido um estudo específico, qualitativo e de 

casos múltiplos. Os dados foram recolhidos através da aplicação de entrevistas semiestruturadas 

a 26 empreendedores neo-rurais, utilizando o método de estudo de casos múltiplos para avaliar 

as diferenças e similaridades existentes entre os indivíduos entrevistados e os seus respetivos 

contextos. Para análise de conteúdo dos relatos recolhidos recorreu-se ao software NVivo 11.0. 

Para além dessa metodologia, nesse estudo recorreu-se ao sítio PORDATA para a recolha de 

dados secundários de base estatística das regiões e à consulta documental de sítios 
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especializados de projetos e programas ligados ao empreendedorismo nos concelhos 

considerados no presente estudo. 

Foi desenvolvido um terceiro estudo, representado pelo capítulo 5, também qualitativo e de 

casos múltiplos, objetivando verificar como as autarquias e as instituições de ensino superior 

interagem com os empreendedores de modo a apoiar suas iniciativas. Neste estudo, procurou-

se confirmar a visão dos entrevistados sobre a importância do empreendedorismo nos territórios 

abordados, quais os fatores influenciadores da concretização e desenvolvimento das iniciativas 

empresariais de empreendedores vindos de fora do meio rural e qual o tipo de 

empreendedorismo daí resultante. Para levar a cabo o estudo também se utilizou a entrevista 

semiestruturada, por meio da qual quatro autarcas e quatro professores de institutos politécnicos 

foram entrevistados. Os relatos recolhidos foram, de igual forma, submetidos ao software 

NVivo 11.0. 

Comos principais resultados gerais da investigação desenvolvida, percebeu-se que o meio rural 

parece atrair novos empreendedores por vários motivos mais ou menos articulados, como o 

aproveitamento de oportunidades de negócio, a procura de uma melhor qualidade de vida, a 

resposta a necessidades familiares. No entanto, verifica-se a existência de dificuldades 

relacionadas principalmente com a falta de infraestruturas, pouco conhecimento prévio sobre o 

negócio por parte do próprio emprendedor, necessidade de capital financeiro e falta de mão-de-

obra.  

Do ponto de vista do envolvimento das autarquias e instituições de ensino superior, constatou-

se a convicção por parte destas instituições de que o empreendedorismo é um vetor do 

desenvolvimento territorial, que existem elementos de atratividade à atividade empreendedora 

em cada território do estudo (e.g., localização, aspetos endógenos), bem como a presença de 

obstáculos para o empreendedorismo (e.g., falta de recursos financeiros, dimensão do 

mercado). Não obstante estes obstáculos, há um considerável conjunto de apoios institucionais 

provenientes das autarquias (e.g., parcerias, incubadoras) e dos institutos politécnicos (e.g., 

curso, programas de formação). Também foi notado que, na maioria das opiniões dos autarcas 

e professores das instituições superiores, o tipo de empreendedorismo resultante aponta para o 

empreendedorismo de necessidade. 

Esta investigação, ao revelar as experiências, dificuldades e desafios dos empreendedores neo-

rurais, distingue-se pela originalidade, uma vez que não são muitos os estudos relacionados 

com o empreendedorismo de migração/imigração, nomeadamente tendo o contexto rural de 
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baixa densidade como foco. Esse facto implica na possibilidade da sua utilização como ponto 

de partida para outros estudos similares, bem como base para as autarquias e institutos de ensino 

superior planearem ações conjuntas no sentido de apoiar projetos de pequenos empreendedores 

vindos de fora.  

 

Palavras-chave: Empreendedorismo; Neo-rurais; Ecossistema Empreendedor; Territórios de 

baixa densidade; Portugal. 
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Abstract 

This thesis focuses on the migration processes resulting from the attractiveness of certain low-

density contexts - more specifically Miranda do Douro, Penamacor and Aljezur - that lead 

individuals, called neo-rural, to leave the metropolises and develop small businesses in these 

territories. 

The study was guided by four research questions: (i) what are the images, possibilities and 

resources that confer migratory attractiveness to rural territories? (ii) who are the migrants who 

move to the countryside and what are their reasons and motivations? (iii) What are the 

facilitating and constraining factors of the entrepreneurial initiatives undertaken by these 

migrants? (iv) What are the perceptions of municipalities and higher education institutions 

regarding entrepreneurship in their territories, particularly regarding the conditions existing 

there for innovation and entrepreneurship?  

To answer these questions, we started by developing a broad literature review in two modalities: 

a systematic review (Systematic Literature Review) and a narrative analysis. The first was 

carried out exclusively on the Scopus database, covering the period 1981 to 2019. The second, 

besides the examination of articles and books indexed in the Scopus and Web of Science 

databases, did not neglect the analysis of non-indexed works, but considered reference works. 

The reviews carried out made it possible to build a firm theoretical foundation, fundamental to 

the development of the thesis. Regarding the systematic literature review, the software Iramuteq 

(Interface de R pour les Analyses Multidimensionneles de Textes et de Questionnaires), version 

0.7 alpha 2, was used for the textual analysis of the abstracts of the selected articles.   

To find out who are the migrants who move to the countryside and what are their reasons and 

motivations to migrate and undertake entrepreneurship, as well as what factors facilitate or 

hinder their entrepreneurial initiatives, a specific, qualitative, multiple case study was 

developed. Data were collected through the application of semi-structured interviews to 26 neo-

rural entrepreneurs, using the multiple case study method to assess the differences and 

similarities between the individuals interviewed and their respective contexts. NVivo 11.0 

software was used to analyze the content of the collected reports. In addition to this 

methodology, this study used the PORDATA website to collect secondary statistical data of the 

regions and document consultation of specialized websites of projects and programs related to 

entrepreneurship in the municipalities considered in this study. 
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A third study was developed, represented by chapter 5, also qualitative and of multiple cases, 

aiming to verify how municipalities and higher education institutions interact with 

entrepreneurs to support their initiatives. In this study, we sought to confirm the vision of the 

interviewees about the importance of entrepreneurship in the territories addressed, what factors 

influence the realization and development of the business initiatives of entrepreneurs coming 

from outside the rural areas, and what type of entrepreneurship results from them. To carry out 

the study, semi-structured interviews were also used, through which four mayors and four 

professors from polytechnic institutes were interviewed. The collected reports were also 

submitted to the NVivo 11.0 application. 

As the main general results of the research developed, it was perceived that the rural 

environment seems to attract new entrepreneurs for various reasons articulated, such as the use 

of business opportunities, the search for a better quality of life, the response to family needs. 

However, there are difficulties related mainly to the lack of infrastructure, little previous 

knowledge about the business by the entrepreneur, the need for financial capital, and lack of 

labor.  

From the point of view of municipalities and higher education institutions, it was found the 

conviction of these institutions that entrepreneurship is a vector of territorial development, that 

there are elements of attractiveness to entrepreneurial activity in each territory of the study (e.g., 

location, endogenous aspects), as well as the presence of obstacles to entrepreneurship (e.g., 

lack of financial resources, size of the market). Despite these obstacles, there is a considerable 

amount of institutional support from municipalities (e.g., partnerships, incubators) and 

polytechnics (e.g., course and training programs). It was also noted that, in most of the opinions 

of the mayors and professors of the higher institutions, the resulting type of entrepreneurship 

points to entrepreneurship of necessity. 

This research, by revealing the experiences, difficulties, and challenges of neo-rural 

entrepreneurs, is distinguished by its originality, since there are not many studies on 

entrepreneurship associated with migration, particularly with the low-density rural context as a 

focus. This fact implies the possibility of its use as a starting point for other similar studies, as 

well as a basis for municipalities and higher education institutes in planning joint actions to 

support projects of small entrepreneurs coming from abroad.  
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Capítulo 1 

Introdução 

1. Enquadramento e justificação do tema 

O século XX, nomeadamente após a Segunda Guerra Mundial, foi palco de uma população a 

crescer constantemente e a preferir os centros urbanos para viver em detrimento dos contextos 

rurais, prevendo-se que até 2050 a população rural global irá diminuir ainda mais relativamente 

à urbana (United Nations, 2019). Portugal não parece fugir desta tendência e, ao comparar o 

crescimento populacional entre o litoral do Centro/Norte e o do interior, nota-se que, enquanto 

a primeira região apresenta crescimento, a segunda demonstra uma tendência de declínio de 

efetivos populacionais (INE, 2011). Esta tendência torna-se ainda mais acentuda quando é 

analisado um nível territorial mais desagregado, ou seja, considerando a Nomenclatura das 

Unidades Territoriais para Fins Estatísticos III (NUTS III) e respetivos concelhos. 

Assim, não obstante a mobilização do interior em direção ao litoral e aos grandes centros, 

observa-se, também, uma mobilização, ainda que menor, de novos protagonistas que deixam a 

cidade e se instalam em territórios rurais de baixa densidade para aí residir e desenvolver 

alguma atividade. Esse fenómeno, objeto de estudo da presente tese, não é só observável em 

Portugal, como também em outros países, quer europeus, quer de outros continentes (Cortés-

Vazquéz, 2014; d’Allens & Leclair, 2016; Halfacree, 2007; Kayser, 1996; Quirós, 2014; Roy, 

Paquette, & Domon, 2005; Viazzo & Zanini, 2014).  

Tendo por base esse fenómeno, o objetivo da investigação é identificar, conhecer e entender 

quem são os neo-rurais, o que os motiva a deixar as grandes cidades para se estabelecerem em 

territórios de baixa densidade como habitantes e como empreendedores, quais são as 

dificuldades e facilidades com as quais se deparam para desenvolver as suas actividades 

económicas, como acomodam os seus respetivos negócios e quais os apoios institucionais que 

recebem das autarquias e instituições de ensino superior para fundarem os empreendimentos e 

mantê-los. Estas foram as problemáticas que a presente pesquisa se propôs perscrutar, tendo 

como contexto geográfico de referência os concelhos de Miranda do Douro (região norte), 

Penamacor (região central) e Aljezur (região sul). 
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Ressalte-se que, para compreender a intenção empreendedora migratória, é necessário, também, 

um olhar sobre os territórios para onde se mudam esses indivíduos, denominados neo-rurais e 

considerados, conceitualmente, como aquelas pessoas que deixam as metrópoles motivados por 

razões socioeconómicas, culturais e/ou ambientais, para residirem e/ou exercerem atividades 

económicas não necessariamente agrícolas (Roca, 2011). Portanto, entender as diversas 

configurações nas três regiões descritas foi, também, objeto da investigação, de caráter 

essencialmente qualitativo. 

Em termos de síntese, a questão científica que resume o problema de investigação pode ser 

assim colocada: quais as motivações que levam os indivíduos denominados neo-rurais a 

deixarem o contexto urbano pelo contexto rural de baixa densidade, que motivações para 

empreender carregam, quais as dificuldades e facilidades que enfrentam nesse movimento 

migratório e como as autarquias e instituições de ensino superior colaboram com as suas 

iniciativas empreendedoras? 

Para responder às questões acima construiu-se o seguinte modelo conceptual expresso na figura 

abaixo (Figura 1.1). 

 

Figura 1.1. Modelo conceptual da tese 

 

A figura 1.1 objetiva ilustrar o modelo conceptual da tese, demonstrando o itinerário das 

revisões bibliográficas efetuadas ao indicar alguns autores de base. Sem essa revisão, 

consubstanciada em dois estudos (capítulos 2 e 3), não seria possível construir o alicerce teórico 

a respeito dos vários conceitos de neo-ruralidade e das suas relações com o empreendedorismo. 

De posse deste lastro teórico, foi possível dar início à investigação empírica, formalizada pelo 
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estudo que constitui o capítulo 4 o qual objetivou analisar de perto as condições, circunstâncias, 

trajetos e motivações que levam os neo-rurais a abandonarem os contextos urbanos. Esse estudo 

procurou compreender o processo de estabelecimento desses indivíduos no ambiente rural e 

conhecer as condições facilitadoras, ou não, existentes nos territórios de destino. Por fim, como 

último estudo (capítulo 5), procurou-se investigar os fatores contextuais e institucionais (mais 

especificamente relativos às ações das autarquias e das instituições de ensino superior) que 

possam apoiar (ou obstruir) as iniciativas empreendedoras protagonizadas por neo-rurais. 

A figura acima indica, portanto, algumas bases teóricas que aclaram as razões pelas quais um 

indivíduo urbano deixa a metrópole e se estabelece em contextos rurais como (pequeno) 

empresário. Por exemplo, um desses estudos aponta o início da década de 1960, como marco 

da identificação de duas naturezas distintas de influência sobre a decisão de migrar. São os 

chamados push and pull factors (Zimmermann, 1996) e, enquanto os primeiros se referem aos 

atributos, recursos e/ou potencialidades das localidades rurais que atraem novos residentes (e.g., 

novos empregos, comodidades, amenidades, moradias mais baratas), os últimos referem-se às 

condições repulsivas para os habitantes das cidades (e.g., falta de emprego, escassez de 

moradias a preços acessíveis, ritmo de vida atribulado). Assim, muitos estudos interpretaram a 

migração urbano-rural como uma tendência ligada à procura por um estilo de vida diferente, 

desde logo nas esferas do trabalho, consumo e lazer (Benson & O’Reilly, 2009; Cloke, Phillips, 

& Thrift, 1998; Dirksmeier, 2008; Gosnell & Abrams, 2011; Rivera, 2013). Posteriormente, 

encontrou-se também suporte nas teorias comportamentais, em especial na Teoria Social 

Cognitiva, para explicar as razões que o indivíduo encontra para decidir mudar e empreender. 

A decisão seria, portanto, resultado do comportamento humano compreendido como um 

conjunto de interações contínuas a ocorrer entre a pessoa e o meio (Bandura, 1986). A Teoria 

Social Cognitiva ressalta os processos cognitivos internos do indivíduo que influenciam ou 

motivam a tomadas de decisão, daí sua relação com as resoluções de mudar e de empreender 

(Pajares & Olaz, 2008).  

O modelo conceptual representado pela figura 1.1 também considera os desafios enfrentados 

pelos neo-rurais quando empreendem, a destacar como principais dificuldades a falta ou 

escassez de recursos financeiros e/ou as dificuldades acesso a eles (Caliendo, Goethner, & 

Weißenberger, 2020; Fritsch, Brixy, & Falck, 2006; Miller & Le Breton-Miller, 2003), o 

pequeno tamanho do negócio (Audretsch, Houweling, & Thurik, 2000; Zygmunt, 2018), e as 
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questões de falta de infraestrutura (Fernandes et al., 2016; Fritsch, et al., 2006; Saleilles, 2006; 

Steiner & Teasdale, 2019; Wanderley, 2000). 

Contudo, percebeu-se que o suporte bibliográfico com base em estudos isolados, embora 

essencial, não era suficiente para explicar toda a problemática que envolve o empreendedorismo 

neo-rural. Por essa razão, para possibilitar uma compreensão mais ampla, procurou-se 

sustentação em algumas teorias que vão além daquelas que procuram explicar a ação de 

empreender unicamente pelas características da personalidade do empreendedor (Vieira, 

Valcanover, Potrich, & Cavalheiro, 2020; Zhou, Xu, Li, & Liu, 2020). Procurou-se, portanto, 

também considerar teorias que se centram numa escala mais estrutural e focam as condições 

inerentes aos contextos como fonte de criação ou de inibição de novos empreendimentos 

económicos. Nesse sentido, encontrou-se resguardo nas teorias do Ecossistema Empreendedor 

(Fernandes et al., 2016; Ferreira & Teixeira, 2019; Isenberg, 2011; Stam, 2015), por meio da 

qual, segundo Isenberg (2011), para que haja um ambiente propício ao empreendedorismo, seis 

domínios deveriam estar presentes: (1) cultura propícia ao empreendedorismo; (2) políticas 

públicas e liderança; (3) disponibilidade de financiamento; (4) capital humano; (5) mercado 

favorável aos produtos e serviços e (6) apoios institucionais e infraestruturais.  

Embora a Teoria do Ecossistema Empreendedor consiga fornecer elementos teóricos para 

explicar a dinâmica que envolve o empreendedorismo neo-rural (e.g., por meio da existência 

necessária dos seis domínios clássicos - governo/políticas públicas, mercado, capital humano, 

recursos financeiros, infraestrutura/instituições e cultura empreendedora - para que as 

iniciativas empresárias floresçam), permanecia ainda o sentimento sobre a necessidade de 

explorar um pouco mais a relação existente entre as autarquias, as entidades de ensino superior 

e os empresários. E isso foi conseguido com a análise do modelo da Tripla Hélice (Leydesdorff 

& Etzkowitz, 1998), o qual permite perceber a sustentabilidade de arranjos empreendedores por 

meio da interação entre as instituições, nomeadamente a universidade, o governo (local) e a 

indústria. O modelo em causa permite visualizar as “responsabilidades” de cada uma das 

esferas, por exemplo, a introdução de inovação nas empresas é desenvolvida pelas 

universidades que são instigadas pelos governos a desenvolver essa mesma inovação. Esse é 

um do sentido da interação entre as três hélices. 

Para além da contribuição das duas teorias acima, recorreu-se, também, à Teoria das Redes 

(Ferreira & Teixeira, 2019) e à Teoria do Capital Humano (Østergaard & Marinova, 2018; 
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Ployhart & Moliterno, 2011) com o objetivo de alargar a perspetiva sobre o fenómeno estudado 

e melhorar sua compreensão. Por meio da teoria das Redes ficou claro que uma estrutura em 

rede consiste num conjunto de atores mutuamente interligados numa série de laços que 

promovem (ou obstruem) o empreendedorismo. Nesse aspeto, o grau de envolvimento das 

autarquias com as iniciativas empreendedoras no sentido de apoiá-las é de fundamental 

importância, o que vai diretamente ao encontro dos preceitos tanto da Teoria do Ecossistema 

Empreendedor, quanto do modelo da Tripla Hélice. No que toca ao empresário propiamente 

dito, a Teoria do Capital Humano vem a acrescentar a dimensão do indivíduo e a sua formação, 

ao evidenciar a ideia de que os indivíduos que possuem maiores níveis de formação e 

conhecimento tendem a alcançar melhores resultados de desempenho do que aqueles que 

possuem níveis mais baixos (Ployhart & Moliterno, 2011).  

Na construção da abordagem teórica também se recorreu a estudos sobre o contexto em sentido 

lato e a sua influência na decisão de empreender (Kibler, Fink, Lang, & Muñoz, 2015). Isto 

porque os contextos também desempenham o seu papel quanto ao sucesso ou insucesso de um 

empreendimento, ainda mais quando se está a falar de territórios de baixa densidade, uma vez 

que a densidade populacional tem uma relação proporcionalmente direta com a taxa de 

sobrevivência das empresas (Fritsch et al., 2006). Os autores que destacam a importância da 

análise do contexto para compreender as iniciativas empreendedoras em territórios de baixa 

densidade apontam para o facto de que estes territórios, embora normalmente associados às 

atividades primárias e rurais, passaram por transformações que os levaram a ser cenário de 

oportunidades para outras atividades fora do sector primário (turismo em diversas vertentes, 

restauração, gastronomia, hospedagem, animação). Tais atividades são avaliadas não só do 

ponto de vista cognitivo-racional, mas também em função de processos simbólicos e 

emocionais e é nesse aspeto que repousam as atratividades ao empreendedorismo (Covas, 2013; 

Halfacree, 1993; Korsgaard, Müller, & Tanvig, 2015; Muñoz & Kimmitt, 2019; Thornton & 

Flynn, 2003). 
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2. Os contextos territoriais da investigação 

Como já mencionado, a pesquisa pretendeu identificar e compreender a dinâmica migratória de 

indivíduos empreendedores de fora do contexto rural, originários de grandes centros urbanos 

nacionais ou de outros países, para os municípios de Miranda do Douro, Penamacor e Aljezur. 

Esses três contextos específicos foram selecionados em função dos seus diferentes perfis 

socioespaciais. Assim, em virtude do tempo disponível para a investigação e dos recursos 

materiais existentes, para se poder ter uma visão relativamente ampla das configurações do 

empreendedorismo neo-rural português, escolheu-se um contexto no norte de Portugal 

(Miranda do Douro), um no centro (Penamacor) e um no Sul (Aljezur). Logo, as unidades 

territoriais de estudo foram os respetivos concelhos de Miranda do Douro, Penamacor e Aljezur, 

tendo como sujeitos protagonistas do fenómeno em análise os empreendedores vindos de fora 

(neo-rurais), bem como professores de instituições de ensino superior e autarcas.  

Além da localização geográfica, o concelho de Miranda do Douro foi escolhido por estar 

localizado no Planalto Mirandês. Trata-se de um polo de atração mais recente de neo-rurais em 

decorrência das suas ligações familiares e heranças (Leal, 2014). Além disso, o território em 

causa é considerado de baixa densidade, assim como os dois outros, e tem sido mantido em 

relativo isolamento até à construção das rodovias A4 e IC5. Já Penamacor foi selecionado por 

ter sido considerado o concelho português com maior índice de envelhecimento, segundo os 

Censos de 2011, cuja tendência está a ser parcialmente revertida em função da imigração para 

aquele território, nos últimos dez anos, sobretudo de ingleses. Por fim, o concelho de Aljezur, 

no sul do país, foi escolhido devido à sua atratividade para com imigrantes europeus, o que 

permite a instauração de empreendimentos em decorrência da atividade turística. Os territórios 

foram, portanto, selecionados pela respetiva localização geográfica, de que decorrem as suas 

características de baixa densidade, e pelos demais aspetos peculiares descritos. Enquanto 

Miranda do Douro se localiza numa região fronteiriça com Espanha, no nordeste trasmontano, 

Penamacor encontra-se ao centro do país, praticamente ao pé da Serra da Estrela. Aljezur, mais 

a sul, localiza-se em plena Costa Vicentina, a limitar-se com as terras do Alentejo e com o 

oceano Atlântico. Assim, esses contrastes serviram de base para a escolha dos terrenos de 

investigação. A figura abaixo situa em concreto os territórios em causa. 
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Figura 1.2. Localização dos territórios em análise 

Fonte: autores 

Miranda do Douro localiza-se no Nordeste Transmontano - Alto Trás-os-Montes, no Douro 

Superior, em pleno Planalto Mirandês. É um dos 12 concelhos que compõem o Distrito de 

Bragança, o qual abrange uma área de 488 km2 aproximadamente. Atualmente o concelho é 

composto por 13 freguesias e 32 localidades (Salvado & Meirinhos, 2019). Já o município de 

Penamacor faz parte do distrito de Castelo Branco, sub-região da Beira Baixa. É sede de 

um município com 563,6 km² de área e conta com 9 freguesias1. O município de Aljezur, 

localizado ao longo da costa ocidental do Algarve, possui 323,50 km² de área, encontra-se no 

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa de São Vicente (Vicentina) e está dividido 

em 4 freguesias (Carmo & Santos, 2011). A tabela seguinte sintetiza as características 

demográficas dos três territórios e permite compará-las com as de Portugal. 

 

 

 
1 http://www.cm-penamacor.pt/cmp/index.php/conhecer/caraterizacao 

http://www.cm-penamacor.pt/cmp/index.php/conhecer/caraterizacao
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Tabela 1.1. População residente e densidade demográfica 

 2019 

Miranda Douro Penamacor Aljezur Portugal 

População residente 6.830 4.755 5.594 10.295.909 

Superfície/ 

Km2 
487,2 563,7 323,5 92.212,9 

Densidade 14,1 8,5 17,3 111,5 

Fonte: PORDATA, 2020 

Como é percetível, a média da população nos três territórios é da ordem de 5.726,33 pessoas, 

sendo que Miranda do Douro é o município com o maior número de habitantes e Penamacor o 

município com o menor número. Aljezur, por sua vez, é o que apresenta menor superfície em 

quilómetros quadrados e a maior densidade populacional, a contrastar com Penamacor, o qual, 

contrariamente, ostenta a maior superfície e a menor densidade. 

Com base nos dados estatísticos analisados no portal PORDATA (2020), contatou-se que, em 

termos de população, em virtude da sua própria diminuição a nível nacional observada no 

período entre os anos de 2011 e 2019, Penamacor foi o município que apontou a maior 

diminuição em termos percentuais (14,861%), seguido por Miranda do Douro (8,420%) e 

Aljezur (3,335%). Naturalmente, essa redução populacional e sua relação com a extensão do 

território reflete-se na densidade populacional, o que leva a concluir que a menor densidade 

populacional em 2019 é a de Penamacor (8,5 habitantes por Km2), seguido por Miranda do 

Douro (14,1 habitantes por Km2) e Aljezur (17,3 habitantes por Km2). No que respeita à 

participação de estrangeiros na composição da população local, no mesmo período, Aljezur é o 

município que apresenta a maior quantidade de estrageiros a participar dessa composição 

(29,2%), Penamacor vem em segundo lugar (5,9%) e, por último, Miranda do Douro (1,3%). 

Quanto à população estrangeira, com estatuto legal de residente, no período em causa, 

constatou-se que Miranda do Douro apresentou um decréscimo de estrangeiros na sua 

população local (-19,30%) no período 2011 a 2019. Penamacor, por sua vez, registou um 

crescimento significativo da população estrangeira (396,774%) e Aljezur seguiu a mesma 

tendência, ainda que com uma percentagem inferior (27,535%). Entre as nacionalidades que 

mais imigraram para os territórios analisados, no período de 2011 a 2019 destacam-se: Reino 

Unido (3.361 imigrantes), Brasil 1.225 imigrantes), Ucrânia (720 imigrantes), França (392 

imigrantes) e Espanha (341 imigrantes). Desse contingente, a principal nacionalidade a imigrar, 
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no período, para Miranda do Douro foi a brasileira com 420 imigrantes. Penamacor e Aljezur 

foram os concelhos que mais rececionaram ingleses: 502 e 2859 imigrantes, respetivamente.  

Continuando a considerar os dados disponibilizados pela PORDATA (2020), em termos de 

atividades económicas desenvolvidas por empresas, no período de 2011 a 2019, em nenhum 

dos municípios estudados há empresas de grande porte2. O concelho de Miranda do Douro 

apresenta o maior número de pequenas e médias empresas (PME) (3.156), seguido de Aljezur 

(1.115) e Penamacor (454). De entre os principais ramos de atividade, o de maior destaque, 

comum a todos os municípios, é a atividade comercial: 70 estabelecimentos em Miranda do 

Douro, 29 em Penamacor e 57 em Aljezur. Para além do ramo do comércio, as atividades que 

também se evidenciam são: (a) a de agricultura e produção animal, lideradas por Miranda do 

Douro (33 estabelecimentos) e Penamacor (26 estabelecimentos) e, depois, Aljezur (15 

estabelecimentos); e, (b) a atividade de alojamento e restauração, em que Aljezur se destaca em 

número de empresas (85 estabelecimentos), em virtude da sua vocação turística, seguido por 

Miranda do Douro (28) e Penamacor (8). A indústria transformadora também evidencia alguma 

expressividade, com Miranda do Douro a registar 25 estabelecimentos, Penamacor 11 e Aljezur 

13. Por fim, outro ramo que se salienta em virtude do número de estabelecimentos é o da 

construção. Nesse ramo, Miranda do Douro apresenta 23 empresas, Penamacor 12 e Aljezur 

29. Em síntese, pode-se dizer que as atividades mais representativas nos territórios investigados, 

no período em causa, a ter como critério o número de estabelecimentos, são: (1) comércio, (2) 

agricultura e produção animal, (3) alojamento e restauração, (4) indústria transformadora e (5) 

construção. 

 

 
2 Segundo o critério contabilístico e ao abrigo do artigo 2º do decreto-lei n.º 98/2015, de 2 de junho, as entidades 

que à data do balanço não ultrapassem dois dos três limites seguintes, passam a estar enquadradas nas seguintes 

categorias: 

1. Micro-entidades: 

a) Total do balanço: 350 000 €; 

b) Volume de negócios líquido: 700 000 €; 
c) Número médio de empregados durante o período: 10. 

2. Pequenas entidades: 

a) Total do balanço: 4 000 000 €; 

b) Volume de negócios líquido: 8 000 000 €; 

c) Número médio de empregados durante o período: 50. 

3. Médias entidades: 

a) Total do balanço: 20 000 000 €; 

b) Volume de negócios líquido: 40 000 000 €; 

c) Número médio de empregados durante o período: 250. 

4. Grandes entidades são as entidades que, à data do balanço, ultrapassem dois dos três limites referidos no 

número anterior. 
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Para finalizar a análise comparativa sobre os dados secundários, o nível de escolaridade 

verificado permite concluir que Miranda do Douro é o município que apresenta o maior número 

de graduados (611), seguido de Aljezur (483) e Penamacor (216). 

 

3. Metodologia 

O objetivo central das ciências sociais é o de compreender a sociedade e, para tanto, há duas 

principais formas metodológicas de fazê-lo: a primeira através da pesquisa social qualitativa e 

a segunda por meio da pesquisa quantitativa. A pesquisa social qualitativa procura compreender 

o teor e/ou a dinâmica das relações humanas: o que é comum ou incomum entre os indivíduos, 

o que os caracteriza ou distingue, como se organizam, convivem e interagem. Seria uma tarefa 

impossível tentar descrever os muitos escopos investigativos que envolvem uma pesquisa social 

qualitativa. Mas seja como for, estas duas estratégias metodológicas fornecem uma orientação 

sólida para a investigação dos fenómenos sociais e das suas várias vertentes (Ragin & Amoroso, 

2011). Ambas as estratégias dizem diretamente repeito ao que se conhece como método 

científico necessário e obrigatório ao desenvolvimento de qualquer estudo científico. Esse 

método pode ser sinteticamente entendido como um conjunto de preceitos que norteiam os 

procedimentos cujo objetivo é a produção do conhecimento científico, quer em termos de um 

novo conhecimento, quer em termos de um complemento ou mesmo de eventuais 

reajustamentos. De modo geral, o método consiste em recolher 

evidências empíricas verificáveis baseadas na observação sistemática ou no registo de 

depoimentos, geralmente resultantes de pesquisa de campo. 

Em termos de configuração geral, a pesquisa foi qualitativa por concentrar-se nas experiências 

dos empreendedores vindos de fora. As suas experiências individuais em relação à decisão de 

(i)migrar e empreender constituíram o ponto central da investigação. Nesse sentido, levou-se 

em consideração a subjetividade dos significados dessas experiências, o que justifica o aspeto 

qualitativo da investigação (Godoy, 1995). 

Relativamente ao método propriamente dito, o método de estudo de múltiplos casos foi o 

utilizado, caracterizando-se pela análise profunda de uma ou várias unidades de estudo. 

Segundo Godoy (1995, p. 22), esta metodologia “visa ao exame detalhado de um ambiente, de 

um simples sujeito ou de uma situação em particular”. Ainda segundo a autora, o propósito 
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fundamental do estudo de caso é analisar intensivamente uma dada unidade social, que pode 

ser, por exemplo, um movimento sindical ou religioso, uma empresa que vem desenvolvendo 

um processo inédito, um grupo de pessoas envolvido com alguma causa ou ação comunitária. 

De acordo com Yin (1989, p. 23), o estudo de caso “é uma forma de se fazer pesquisa empírica 

que investiga fenómenos contemporâneos dentro do seu contexto de vida real, em situações em 

que as fronteiras entre o fenómeno e o contexto não estão claramente estabelecidas”. Portanto, 

considerando a contemporaneidade do fenómeno do empreendedorismo neo-rural e a intenção 

de apreender as experiências vivenciadas pelos indivíduos pertencentes a outros contextos que 

não o rural, acredita-se que a escolha do método de estudo de múltiplos casos tenha sido 

adequada à investigação.  

No quadro desta abordagem metodológica, usou-se a entrevista semiestruturada como principal 

técnica de recolha de elementos empíricos. Para Manzini (2003), a dinâmica da entrevista 

semiestruturada consiste na elaboração de um guião com perguntas essenciais ao entendimento 

do assunto sobre o qual se está a investigar, que são complementadas por outras questões que 

surgem de forma espontânea e em decorrência das circunstâncias em que ocorre a entrevista. 

Assim, para obter as respostas necessárias ao cumprimento dos objetivos propostos, a 

organização das entrevistas semiestruturadas contou com três guiões: um destinado aos 

empreendedores neo-rurais, outro aos professores dos institutos politécnicos e um último aos 

autarcas. Abaixo segue a relação de perguntas cada grupo de entrevistados:   

Aos neo-rurais, as seguintes perguntas foram endereçadas:  

1) Quais foram as motivações para deixar a metrópole/país de origem? 

2) Quais foram as razões para iniciar o negócio?  

3) Se foi utilizado algum incentivo financeiro de caráter público, como por exemplo, 

candidaturas, para iniciar o negócio? 

4) Quais seriam os fatores facilitadores que ajudaram na implantação do novo negócio? 

5) Quais seriam os fatores que dificultam a operacionalização e o andamento do negócio? 

6) Quais seriam os diferenciais do negócio, comparativamente a outros negócios similares? 

Quanto aos professores de instituições de ensino superior (IES), as seguintes perguntas foram 

a eles formuladas: 

1) Como a IES encara o empreendedorismo como fator de atratividade para os neo-rurais? 
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2) Em relação a territórios de baixa densidade, existe alguma abordagem especial, por parte 

da IES na oferta de cursos, ou intervenções, ou os cursos são elaborados em base 

genérica? 

3) Como a IES transfere as tecnologias produtivas e/ou de gestão para a comunidade? 

4) Qual o principal entrave, obstáculo ou ameaça ao estabelecimento de novos 

empreendimentos nos territórios de baixa densidade? 

5) Na vossa opinião, o empreendedorismo neo-rural é mais um empreendedorismo de 

negócio ou de autoemprego? 

Por fim, as seguintes perguntas foram endereçadas aos autarcas: 

1) Como a Câmara Municipal encara a importância de novos empreendedores para o 

município? 

2) Há um fluxo relativamente significativo de novos empreendedores para a localidade? 

3) Existe alguma forma de apoio ou incentivo da Câmara Municipal para esses novos 

projetos? 

4) E existe algum estudo sobre os impactos econômicos desses novos empreendimentos 

no município? 

5) A maioria dos novos empreendedores são de fora ou são residentes no território? 

6) A Câmara Municipal desenvolve alguma ação para atrair novos empreendedores? 

7) Quais fatores poderiam ser considerados como incentivadores no empreendedorismo no 

território e quais fatores poderiam ser considerados obstáculos ou mesmo uma 

dificuldade para estabelecimento de novos negócios? 

8) Como se configura a maioria do empreendedorismo praticado no município? 

considerando que é possível, grosso modo, dividir o empreendedorismo em comercial 

ou de oportunidade e de autoemprego ou de sobrevivência? 

É fundamental salientar que as narrativas (ou discursos) proporcionados pelas entrevistas 

ocuparam um papel central no que diz respeito ao processo de coleta de dados, pois a narrativa 

traz em si a interpretação da realidade e o conhecimento que o indivíduo carrega. Neste sentido, 

Toledano e Anderson (2017, p. 3) destacam o seguinte: “As a fundamental form of human 

communication, narratives are exceptional in how they both ‘know and tell’”. Como é 
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percetível, os autores concedem grande valor epistemológico à narrativa. De acordo com os 

mesmos, a narrativa pode ser entendida como um processo de criação de significados: o 

“conhecimento narrativo”. Esta expressão dos autores remete para uma visão construtivista da 

realidade. Esse construtivismo ocorre na medida em que a realidade que é o objeto empírico de 

representação se transforma em veículo de representação, ou seja, em narrativa. Neste ponto, o 

paradigma construcionista é definido. Para os autores Toledano e Anderson (2017, p. 4): “In 

this view, the social world evokes a continuous process that is created afresh in each encounter 

of everyday life, as individuals impose themselves on their world to establish a realm of 

meaningful definitions”. E a investigação que se desenvolveu teve como intuito perscrutar essas 

narrativas para tirar delas o significado das experiências vivenciadas pelos empreendedores 

vindos de fora do meio rural e a visão do fenómeno por parte de autarcas e professores, que não 

deixam de ser partes integrantes. 

No processo de pesquisa empírica foram efetuadas 34 entrevistas semidirigidas: 26 a 

empreendedores neo-rurais, 4 a autarcas dos concelhos considerados no estudo e 4 a professores 

de institutos politécnicos com maior afluência nos naqueles territórios, também a objetivar obter 

uma expansão da visão sobre a problemática do empreendedorismo neo-rural. Os perfis 

detalhados desses entrevistados constam dos estudos 4 e 5, respetivamente. 

Em termos cronológicos, o processo de recolha de dados junto aos neo-rurais, ocorreu em três 

etapas: (a) no período de 11/02/2019 a 12/03/2019 foram entrevistados 9 empreendedores neo-

rurais, em Miranda do Douro; (b) no período de 22/07/2019 a 14/08/2019 foram ouvidos mais 

9 neo-rurais, em Penamacor e, por último, (c) no período de 02/03/2020 a 13/03/2020 8 

empresários foram igualmente entrevistados, em Aljezur.  

Em Penamacor, a maioria das entrevistas foi efetuada numa esplanada localizada no centro da 

cidade, onde há um pequeno café/restaurante conhecido por lá se reunir a comunidade 

estrangeira. Os dados recolhidos foram registados em diários de campo e gravados em suporte 

áudio. 

Por fim, em Aljezur o mesmo procedimento foi adotado: em primeiro lugar contactou-se a 

Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, seguindo-se as entrevistas com os neo-rurais. Neste 

território, para o contacto com os primeiros neo-rurais, foi inestimável a ajuda de um professor 

de Antropologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) que conhece o 

território e se disponibilizou para facultar alguns contactos que, por sua vez, deram lugar a 
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outros. Sem essa ajuda a recolha não teria sido possível em vista da eclosão da pandemia da 

COVID-19. 

No que respeita o tratamento dos dados recolhidos, o mesmo foi efetuado com base na análise 

de conteúdo através da aplicação do software NVivo, versão 11.0. Segundo Chizzotti (2011, p. 

98), “o objetivo da análise de conteúdo é compreender criticamente o sentido das 

comunicações, o seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas”. 

No que se refere ao processo de recolha junto aos a professores e autarcas, quatro professores 

de Institutos Politécnicos foram entrevistados: Instituto Politécnico de Bragança (2 professores, 

entrevistados nos dias 3/10/2019 e 4/10/2019), Instituto Politécnico de Castelo Branco (1 

professor, entrevistado em 6/12/2019) e Instituto Politécnico de Setúbal (1 professor, 

entrevistado em 13/5/2020). No setor público, quatro autarcas também participaram na 

investigação como entrevistados (1 em Miranda do Douro, entrevistado em 2/10/2019; 2 em 

Penamacor, entrevistados em 24/7/2019 e 12/8/2019 e 1 em Aljezur, entrevistado em 9/3/2020). 

Todas entrevistas foram agendadas antecipadamente. O tratamento dos dados recolhidos, a 

exemplo das entrevistas realizadas com os neo-rurais, foi realizado mediante o uso do software 

NVivo, versão 11.0. 

Para além das entrevistas, a investigação também integrou a metodologia da pesquisa 

documental e estatística. A pesquisa documental baseou-se na análise de projetos e programas 

de apoio ao empreendedorismo. Tais projetos, detinham naturezas distintas, mas com objetivos 

comuns de incentivar o empreendedorismo como forma de promoção do desenvolvimento 

socioeconómico do território. Assim, os projetos analisados abordavam temáticas relacionadas 

ao incentivo financeiro de iniciativas que viessem a fundar empresas criativas; temáticas de 

valorização dos recursos endógenos que pudessem ser objeto de ações empreendedoras; 

temáticas a envolver investimentos em comunicação remota para facilitar o trabalho a distância 

via internet, entre outros projetos. O quadro a seguir demonstra o caráter metodológico 

documental: 

Tabela 1.2. Programas e medidas de suporte ao empreendedorismo 

Contexto Programas e medidas 

Miranda do Douro 

- Programa de empreendedorismo patrocinado pela EDP que, em articulação com a 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, proporcionou apoio financeiro e técnico à 

criação de pequenas empresas inovadoras na região;  

- Desenvolvimento de infraestruturas, equipamentos e serviços ao dispor dos trabalhadores 

que trabalham à distância por via remota, o que tornou Miranda do Douro numa “Remote 

Work Ready Town”;    
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- Criação, por parte da câmara municipal, de uma plataforma para venda online de produtos 

locais;   

- Sistema de incentivos ao empreendedorismo e ao emprego (SI2E) da região das Terras de 

Trás-os-Montes, co-financiado pelo FEDER e pelo FSE;  

- Integração de uma rede regional de promoção do Empreendedorismo (R2PE), com 

estruturas municipais, apoiadas por um gabinete técnico instalado no Parque de Ciência e 

Tecnologia Brigantia Ecopark; 

- Sistema de apoios ao emprego e ao empreendedorismo (+CO3SO) através do grupo de ação 

local (GAL) Associação de Desenvolvimento dos Concelhos da Raia Nordestina (CoraNe).  

Penamacor 

- Programa de educação para a cidadania e o empreendedorismo para alunos do 1º, 2º e 3º 

ciclos e secundário, desenvolvido pela Câmara Municipal de Penamacor em parceria com a 
Associação de Jovens Empreendedores de Portugal e com a colaboração do Agrupamento de 

Escolas Ribeiro Sanches; 

-Associação para o desenvolvimento da Raia Centro-Sul; 

- CIMBIS - Empreendedorismo em redena Beira Interior Sul; 

- Incubadora de Valorização dos Recursos Endógenos do concelho de Penamacor; 

- Programa municipal “Acompanhamento para a Inserção na Vida Ativa”; 

- Linha de apoio à tesouraria para micro e pequenas empresas do turismo COVID-19 

vinculado ao programa Turismo Portugal. 

Aljezur 

-Criação na estrutura orgânica da câmara municipal de uma unidade técnica de 

desenvolvimento económico (UTDE), com o objetivo de desenvolver políticas de incentivo 
e apoio ao empreendedorismo, concretizadas através de um balcão municipal do 

empreendedor; 

- Concurso “Ideias em Caixa”, organizado pela Universidade do Algarve tendo em vista 

estimular o empreendedorismo e a criação de novas empresas no contexto regional; 

- Sistema de apoios ao emprego e ao empreendedorismo (+CO3SO) no âmbito do GAL Adere 

202; 

- Projeto Restart Algarve – Rede Regional de Apoio ao Empreendedorismo;  

- Constituição de uma parceria (GAL ADERE Rural) por parte da Associação Vicentina para 

implementar uma estratégia integrada de desenvolvimento rural nas área do Barlavento 

Algarvio. 

Fonte: elaboração própria com base em dados sistematizados a partir de fontes documentais institucionais relativas 

aos três contextos territoriais considerados no estudo 

Quanto à pesquisa estatística, essa foi efetuada no portal PORDATA e relatada nos estudos 3 e 

4, tendo como objetivo verificar dados estatísticos sobre densidade demográfica, proporção da 

população estrangeira e tipos de empresa por atividade económica. 

 

 

4. Abordagens nos capítulos 

Com o objetivo de compreender o que motiva a deixar os grandes centros urbanos para 

empreender e que obstáculos os neo-rurais enfrentam para estabelecer seus respetivos negócios, 

dividiu-se esta investigação em 4 estudos. 
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Estudo 1 - (I)migração e empreendedorismo no meio rural: Uma revisão sistemática da 

literatura 

O primeiro estudo constituiu-se numa revisão sistemática da literatura (RSL) sobre o tema 

(i)migração e empreendedorismo neo-rural. O objetivo foi identificar artigos publicados na base 

de dados Scopus, no período compreendido entre os anos de 1981 e 2019. Além da identificação 

dos artigos, o estudo objetivou reconhecer as revistas que obtiveram maior volume de 

publicações e os autores mais produtivos, bem como verificar temas que possam ser mais 

explorados. Os dados recolhidos foram tratados com recurso ao software Iramuteq (Interface 

de R pour les Analyses Multidimensionneles de Textes et de Questionnaires), versão 0.7 alpha 

2. 

Estudo 2 - Imigração, atividades empreendedoras e mudança social em contextos rurais: 

Um balanço teórico 

Esse segundo estudo consistiu numa revisão narrativa da literatura para discutir o “estado da 

arte” daquilo que se entende como emprendedorismo neo-rural. A análise procurou destacar as 

contribuições de autores que se debruçaram sobre os fluxos migratórios que, associados a 

determinadas atividades, projetos e estilos de vida, são atraídos pelas condições existentes nas 

áreas rurais. A revisão apoiou-se em artigos e livros indexados nas bases Scopus e Web of 

Science e por obras não indexadas, mas consideradas de referência. 

Estudo 3 - Motivações e desafios dos pequenos empresários neo-rurais em regiões de baixa 

densidade 

O terceiro estudo, qualitativo, objetivou caracterizar os empreendedores que deixaram a 

metrópole em direção aos concelhos de baixa densidade como Miranda do Douro, Penamacor 

e Aljezur, quais os motivos que os conduziram a essa decisão e quais os fatores de facilidade e 

de dificuldade que encontraram para se estabelecerem nesses contextos. Neste estudo, em que 

26 neo-rurais foram entrevistados por meio de entrevista semiestruturada, foi utilizado o 

software informático NVivo, versão 11.0 para o tratamento dos relatos recolhidos. 

Estudo 4 - Experiências empresariais em primeira mão: Sujeitos neo-rurais, ecossistemas 

empresariais e sustentabilidade da economia local em territórios portugueses de baixa 

densidade 
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O quarto estudo, também de cunho qualitativo, teve como foco verificar o envolvimento das 

autarquias e dos institutos de ensino superior no processo de influenciar a atividade 

empreendedora em três territórios de baixa densidade portugueses (Miranda do Douro, 

Penamacor e Aljezur). O estudou pretendeu conhecer a importância atribuída ao 

empreendedorismo na opinião dos entrevistados, bem como quais seriam os fatores que 

poderiam influenciar a materialização dos empreendimentos. Neste estudo, 4 autarcas foram 

entrevistados, bem como 4 professores de institutos politécnicos. Para auxiliar o entendimento 

da problemática, foram tidas em consideração a Teoria do Ecossistema Empreendedor, a 

Teoria do Capital Humano, a Teoria das Redes, o modelo da Tripla Hélice e demais estudos 

sobre o contexto e a sua influências nos processos empreendedores. Os relatos recolhidos junto 

aos interlocutores também foram submetidos à análise de conteúdo com ajuda do software 

informático de análise de dados qualitativos (QDA) NVivo, versão 11.0. 

 

5. Contributos da tese 

A investigação, dentro de sua perspetiva multidisciplinar, permitiu contribuir para um 

entendimento maior sobre o micro empreendedorismo neo-rural, sobre o qual existe literatura 

escassa e que não se confunde com o emprendedorismo rural, já que este último, 

obrigatoriamente, terá que estar associado ao desenvolvimento de uma atividade ligada ao setor 

primário enquanto o primeiro não necessariamente. No geral, a pesquisa possibilitou aprofundar 

a discussão sobre os indivíduos que se mudam para contextos rurais de modo a conseguirem 

estabelecer uma nova forma de vida. Ajudou a identificar o perfil desses indivíduos e os seus 

desafios na empreitada de montar os respetivos pequenos negócios. Nesse sentido, percebeu-se 

que as motivações para mudar e empreender podem envolver questões de oportunidade, mas 

não só. Uma diversidade de fatores e razões podem ser responsáveis pela decisão de mudar. 

Acredita-se, também, que a tese ajuda a lançar luzes sobre o conceito ou definição do termo 

neo-rural, aplicado aos agentes sociais que saem das metrópoles rumo aos contextos rurais. O 

entendimento sobre a designação neo-rural não goza de um consenso amplo e, por esse motivo, 

acredita-se que a investigação ajudou a melhor defini-lo.  

Em relação aos estudos desenvolvidos e que fazem parte do corpo desse documento (capítulos 

2, 3, 4 e 5), cada qual trouxe à investigação um conjunto de contributos sem os quais a própria 

consecução da tese não teria sido possível. 
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O capítulo 2, denominado “(I)migração e empreendedorismo no meio rural: Uma revisão 

sistemática da literatura”, constituiu-se numa primeira RSL sobre empreendedorismo neo-rural, 

um exercício até então ainda não realizado. Acredita-se que a principal contribuição foi a 

identificação e a sistematização de todos os estudos relativos ao tema, no período compreendido 

entre os anos de 1981 e 2019. Ressalte-se que a temática em questão envolve uma larga 

amplitude de visões e a RSL permitiu uma análise lógica e inteligível dessas visões. Acrescente-

se que esse é um dos principais contributos de uma RSL, ou seja, de possibilitar a sua replicação 

por parte de qualquer outro investigador (Galvão, Ferreira, & Marques, 2018), aspeto que pode 

ser interpretado como uma contribuição para enriquecer a literatura existente e para futuras 

investigações sobre tão amplo tema. 

O capítulo 3, denominado “Imigração, atividades empreendedoras e mudança social em 

contextos rurais: Um balanço teórico” contribuiu para discutir em profundidade o conceito de 

neo-ruralidade, tendo em conta que o estabelecimento de imigrantes em espaços rurais é 

considerado um elemento que propende a incentivar a diversidade, novos saberes, a 

criatividade, a solução de problemas, a identificação de oportunidades  (Holmes & Argent, 

2016; Kalantaridis, 2010; Nelson & Hines, 2018; Peroni, Riillo, & Sarracino, 2016; Richard, 

Dellier, & Tommasi, 2014; Von Reichert, Cromartie, & Arthun, 2014). 

O capítulo 4, intitulado “Motivações e desafios dos pequenos empresários neo-rurais em regiões 

de baixa densidade”, revela quem são os neo-rurais, as suas motivações para (i)migrar e 

empreender e as dificuldades e facilidades encontradas nessa dinâmica. Por meio desse estudo 

foi possível a construção de um conjunto de saberes a respeito desses indivíduos. Tais saberes, 

por exemplo, podem servir de instrumento de políticas públicas para atrair empreendedores 

neo-rurais para territórios de baixa densidade, já que a fixação em territórios rurais requer a 

existência de infraestruturas que possibilitem o acesso a bens e serviços essenciais, tais como 

comunicação, serviços de saúde, transporte e educação (Fernandes et al., 2016; Fritsch, et al., 

2006; Saleilles, 2006; Steiner & Teasdale, 2019; Wanderley, 2000).  

No que diz respeito ao capítulo 5, denominado “Experiências empresariais em primeira mão: 

Sujeitos neo-rurais, ecossistemas empresariais e sustentabilidade da economia local em 

territórios portugueses de baixa densidade” acredita-se ter contribuído para esclarecer alguns 

aspetos do micro-empreendedorismo, especialmente do micro empreendedorismo neo-rural, 

que nem sempre têm recebido a devida atenção da academia (de Lourdes Colbari, 2015). Entre 
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esses aspetos destaca-se o esclarecimento sobre os apoios que as autarquias e as instituições de 

ensino superior procuram disponibilizar aos empreendedores. Para além desses aclaramentos, 

o estudo procurou identificar obstáculos que se interpõem à atividade empreendedora. Por fim, 

com base nessa identificação, acredita-se que o estudo pode servir de orientação às autarquias 

e instituições de ensino superior no sentido de promoverem iniciativas que facilitem a ação 

empreendedora, nomeadamente num registo de efetiva sustentabilidade social e ambiental. 

Portanto, resumidamente, a presente tese de investigação procurou prover a literatura sobre 

empreendedorismo com estudos metodologicamente sistematizados a respeito desses 

empreendedores, ditos neo-rurais. Ressalte-se que estudos sobre esses empreendedores vindos 

de fora do meio rural são escassos, como demonstra a própria RSL efetuada e objeto do capítulo 

3. Desse modo, a presente tese pretende contribuir para minimizar essa lacuna.  Para além dos 

aspetos teóricos de supressão de lacunas existentes na literatura, a tese, acredita-se, contribuiu, 

a partir das observações empíricas, para conhecer os empreendedores neo-rurais e a dinâmica 

que envolve as suas iniciativas, bem como a relação dessas iniciativas com as instituições do 

setor público, ou seja, as autarquias em específico e com as entidades de ensino superior. Em 

relação às iniciativas empreendedoras lideradas diretamente pelos neo-rurais, acredita-se que 

uma contribuição relevante foi a de conhecer as motivações e os obstáculos que esses 

empreendedores enfrentam. O conhecimento desses entraves pode servir de base para ações, 

tanto por parte dos gestores públicos, como das instituições de ensino superior no sentido de 

apoiar mais efetivamente o empreendedorismo. 
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6. Estrutura da tese 

A tese foi organizada em três partes obedecendo à seguinte estrutura:  

Parte 1:  composta pelo capítulo 1 o qual contempla a introdução que, por sua vez, é dividida 

em (i) Enquadramento e justificação do tema; (ii) Os contextos territoriais de investigação; (iii) 

Metodologia; (iv) Abordagem nos capítulos; (v) Contributos da tese; vi) Estrutura da tese; 

Parte 2: dividida em quatro capítulos (2, 3, 4 e 5) articulados, embora cada qual seja referente 

a um estudo científico distinto e específico; 

Parte 3: destinada a acolher o capítulo 6, o qual trata das considerações finais, conclusão geral, 

limitações da investigação, implicações e sugestões para futuros estudos. 

Assim, como já mencionado, a segunda parte encontra-se dividida em quatro capítulos, sendo 

que cada um aborda o estudo de uma determinada dimensão do objeto de estudo. Por fim, na 

terceira e última parte, é desenvolvido o capítulo 6, referente às considerações finais, onde será 

feita uma conclusão geral da investigação e serão apresentadas as limitações, implicações e 

futuras linhas de investigação. A figura 1.3, a seguir, demonstra a estrutura da tese: 
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Figura 1.3. Estrutura da tese 
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Capítulo 2 

(I)migração e empreendedorismo no meio rural: Uma revisão sistemática da literatura3 

Resumo 

Este estudo baseia-se numa revisão sistemática da literatura sobre o tema (i)migração e 

empreendedorismo neo-rural, de modo a identificar os principais contributos académicos, em 

forma de artigos, produzidos no período compreendido entre os anos de 1981 e 2019.  A 

investigação pretende avaliar a repercussão dessas pesquisas, conhecer os jornais que obtiveram 

maior volume de publicações, identificar os autores mais produtivos, bem como verificar temas 

ainda pouco explorados. A metodologia que suporta as revisões sistemáticas de literatura 

proporciona transparência e permite a reprodução, tornando-a apta como método de pesquisa 

(Armitage & Keeble-Allen, 2008; Galvão, Ferreira, & Marques, 2018). Assim, na presente 

investigação elegeu-se a base de dados Scopus para a pesquisa bibliográfica, por apresentar 

larga extensão, compreendendo um período de abrangência desde os anos de 1981 até 2019. 

Deste modo, as palavras utilizadas para selecionar os documentos foram “migrant*” e “rural*” 

ou “neo-rural” e “entrepreneur*”, tendo como base de seleção os títulos dos artigos, palavras-

chave e abstracts.  Posteriormente, por meio desses critérios de seleção, foi possível obter 95 

artigos cujo tratamento de dados foi efetuado com recurso ao software Iramuteq (Interface de 

R pour les Analyses Multidimensionneles de Textes et de Questionnaires), versão 0.7 alpha 2. 

Como resultado, os textos foram agrupados em quatro classes, cujos temas se relacionam com 

os seguintes subtemas: empreendedores e desenvolvimento local; (i)migração de retorno; 

embeddedness, networking e empreendedor e (i)migração e empreendedorismo rural. Acredita-

se assim que, com esta revisão, se esteja a contribuir com a sistematização de estudos futuros 

sobre este tema. 

Palavras-chave: Empreendedorismo; Neo-rural; Rural; Desenvolvimento; Migrante; 

Imigrante.  

  

 

 
3 Artigo aceite para publicação: Dal Bello, U.; Marques, C.; Sacramento, O. (forthcoming). (Im)migration and 

entrepreneurship in rural areas: a systematic literature review. Revista de Estudios Regionales. 

http://www.revistaestudiosregionales.com/ 
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1. Introdução  

Há décadas que os académicos investigam a migração e as suas implicações económicas de 

diversas perspetivas, centrando os seus estudos nos diferentes aspetos do fenómeno, como por 

exemplo, o crescimento da produtividade e das oportunidades de emprego (Bosworth & Bat 

Finke, 2020; Mitchell & Shannon, 2018; Naudé, Siegel, & Marchand, 2017; Rodriguez-Pose & 

von Berlepsch, 2015), inovação, criatividade e empreendedorismo (Breschi, Lissoni, & 

Miguelez, 2017; Fassio, Montobbio, & Venturini, 2019; Gretter, Torre, Maino, & Omizzolo, 

2019; Niebuhr, 2010; Trippl, 2013) 

Relativamente à inovação, a introdução do termo no âmbito das ciências económicas é atribuída 

a Schumpeter (1911), conceito que aprofundou mais tarde (1942), quando se refere ao processo 

de inovação como uma ação destrutiva: a destruição criadora. Para ele, é por meio da inovação 

que uma economia consegue romper seu estado de equilíbrio e galgar um processo de expansão. 

Exemplos de inovação com potencial para romper o estado de equilíbrio, segundo Schumpeter 

(1911, 1942), seriam a introdução de um novo produto no mercado, a criação de um novo 

método de produção ou de comercialização, a conquista de novas fontes de matérias-primas e 

a alteração de uma estrutura de mercado como, por exemplo, a quebra de monopólios e de 

oligopólios, sendo que a inovação é inserida no sistema económico pelo chamado ato 

empreendedor, o qual é realizado pelo empresário com intenção de obter lucro. 

Hoje, a capacidade de inovação é reconhecida como um dos principais determinantes do 

aumento de produtividade e de competitividade das empresas, das regiões e dos países 

(Christensen & Lundvall, 2004; Fassio et al., 2019; Gretter et al., 2019; Porter, 1985; Tödtling 

& Trippl, 2005). A relação entre inovação e desempenho empresarial tem sido estudada 

profundamente e existe abundante literatura sobre o estabelecimento e a fundamentação para 

essa relação (Campbell, 2019; Cappellin & Wink, 2009; Christensen & Lundvall, 2004; Hall, 

2011; Mitra, 2019; Parrilli, Montresor, & Trippl, 2019). 

De acordo com Parrilli et al. (2019), não obstante a importância que a inovação e o 

empreendedorismo têm encontrado a nível regional em estudos anteriores, os efeitos da 

migração nos seus desdobramentos receberam relativamente pouca atenção até ao momento. 

Da mesma forma, no empreendedorismo, a sua ligação consolidada com a (i)migração e 

migração de retorno em particular - a nível nacional (Dabić et al., 2020; Fairlie & Lofstrom, 

2015; Levie, 2007) - também encontrou apenas ressonância limitada em estudos regionais, 
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ainda com uma atenção segmentada para questões específicas como: o papel das comunidades 

étnicas e os laços sociais para novos empreendimentos de internacionalização dentro de clusters 

(Honig, 2020; Prashantham & Dhanaraj, 2015), retornados e formação de risco (Giannakis & 

Bruggeman, 2020; Píša & Hruška, 2019; Wahba & Zenou, 2012) e o impacto da diversidade 

cultural e competências para a criação de empresas (Bensemann, Warren, & Anderson, 2018; 

Honig, 2020; Rodriguez-Pose & Hardy, 2015). Mas, relativamente ao contexto, principalmente 

o contexto rural, são poucos os estudos a esse respeito (e.g., Dinis, Simões, Cruz, & Teodoro, 

2019; Kalantaridis & Bika, 2006; Murphy, 2000; Stone & Stubbs, 2007; Szabo, Adger, & 

Matthews, 2018). 

Outro ponto a salientar diz respeito à influência que o processo empreendedor sofre em 

derivação do contexto onde dado empreendimento se circunscreve (Andersson, 2000; Largo & 

Ribeiro, 2019; Li, Westlund, & Liu, 2019; Welter 2011). Logo, o social, o institucional, o 

económico e os contextos espaciais acabam por moldar as atividades empresariais e outras 

atividades decorrentes, assim como os seus respetivos resultados. Por outras palavras, os 

contextos influenciam os processos e os resultados empresariais (Andrade & Caamaño-Franco, 

2018; Dinis et al., 2019; Gkartzios, 2018; Szabo et al., 2018; Zahra, Wright, & Abdelgawad, 

2014). 

Deste modo, tendo em consideração aspetos como a inovação, os fluxos (i)migratórios, o papel 

das comunidades étnicas, a diversidade cultural e as influências contextuais, este estudo funda-

se numa revisão sistemática da literatura (RSL) sobre o tema (i)migração e empreendedorismo 

neo-rural de modo a identificar os principais contributos académicos, em forma de artigos, 

produzidos no período compreendido entre os anos de 1981 e 2019. A investigação pretende 

avaliar a repercussão dessas publicações, conhecer os jornais que obtiveram maior volume de 

publicações, identificar os autores mais produtivos, bem como verificar temas ainda pouco 

explorados. É extensa a literatura existente a respeito do empreendedorismo rural (e.g., 

Barczyk, Musiał, & Žukovskis, 2019; De Rosa, McElwee, & Smith, 2019; Korsgaard, Müller, 

& Tanvig, 2015; McKeever, Jack, & Anderson, 2015; Stathopoulou, Psaltopoulos, & Skuras, 

2004) que não se confunde, necessariamente, com o empreendedorismo neo-rural que possui 

características próprias e cuja literatura pode ser considerada exígua. Portanto, a presente 

comunicação tem como objetivo desenvolver uma RSL sobre esse objeto, de modo a responder 

às seguintes perguntas: Qual o volume de publicações sobre o assunto nessas quase duas 
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décadas? Quem são os autores que se dedicam ao tema? Que outros pontos da temática ainda 

necessitam de mais investigações?  

Para cumprir com esse objetivo, elegeu-se a base de dados Scopus por razões de seu prestígio 

no meio académico e, principalmente, por apresentar uma maior abrangência em termos de 

referência comparativamente ao Web of Science. Assim, as palavras selecionadas para a 

obtenção dos documentos utilizados no presente estudo foram: “migrant*” e “rural*” ou “neo-

rural” e “entrepreneur*”, através das quais foi possível extrair 137 textos. Contudo, decidiu-se 

excluir artigos de conferência, revisões, livros e capítulos de livros o que resultou em 132 

artigos e, posteriormente, com a aplicação de filtros, detalhados abaixo, chegou-se a 95 

documentos, os quais serviram de base para essa RSL.  

Uma vez concluída esta introdução, o presente estudo apresenta, na sua secção 2, uma breve 

abordagem teórica sobre os conceitos de neo-rural e de empreendedorismo de (i)migração e a 

questão do contexto. Na secção 3 é descrita a metodologia utilizada para permitir a 

replicabilidade da investigação e, posteriormente, na seção 4 são analisados os resultados e 

acrescentado um estado da arte a partir dos textos utilizados. Por sua vez, na seção 5 promove-

se uma discussão sobre os resultados e, finalmente, na última seção, são apresentadas as 

conclusões, implicações do estudo, respetivas limitações e sugestões para futuras pesquisas. 

 

2. Breve revisão da literatura 

Em relação aos neo-rurais, antes de abordar o tema em questão, é conveniente esclarecer que 

não há registos a respeito da definição do termo neo-rural, tampouco de quem seria a primeira 

pessoa a utilizá-lo. O que se sabe, segundo Sardinha (2018), é que a expressão se tornou um 

rótulo que implica uma série de noções academicamente construídas, o que pode restringir a 

compreensão desse tipo de (i)migrante. Seja como for, genericamente, a palavra designa uma 

classe de pessoas que, tendo nascido na cidade ou ido para lá morar, opta por voltar a viver no 

campo. Importa, deste modo, entender o seu significado enquanto adjetivo normalmente 

aplicado ao indivíduo que sai da cidade em direção ao campo para lá se fixar. 

Morillo e Pablos (2016) consideram como neo-rurais as pessoas originárias dos centros urbanos 

ou dos seus arredores, mas que de maneira voluntária deixam esses locais e se instalam no meio 
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rural, tendo em vista um projeto de vida que envolve alguma forma de atividade económica. 

Finalmente, Bell (2006) acrescenta outro elemento nas características dos neo-rurais que é a 

determinação de tentar realizar esse objetivo, mesmo que as condições se apresentem adversas 

ou que algumas tentativas se traduzam em insucesso. 

Assim, em síntese, e no contexto deste estudo, a expressão neo-rural define os indivíduos cuja 

origem é urbana, ou, pelo menos, deixou de ser rural por um longo período e que, por alguma 

razão (socioeconómica, cultural, ambiental, ou ligada a algum tipo de ideal), se mudam pela 

primeira vez ou regressam ao meio rural para aí residir ou exercer alguma atividade remunerada 

(agrícola ou não) e, obrigatoriamente, no âmbito desta investigação, na condição de 

empresários. Daí a sua relação com o conceito de empreendedorismo. 

No que diz respeito ao empreendedorismo, esse tema invadiu praticamente todos os espaços 

públicos (político, económico, empresarial, organizações sem fins lucrativos e ambientais) 

sendo, muito frequentemente, exposto como um remédio para todos os males. Há, no entanto, 

o reconhecimento de que, em algumas circunstâncias, o empreendedorismo pode servir para 

reduzir as pressões originárias da desigualdade social (Fischer & Nijkamp, 2019; Hessels & 

Naudé, 2019; Honig, 2017), tornando-se num aspirante a solucionar alguns problemas 

contemporâneos. Todavia, dado o interesse por esta área, muitas vezes observamos definições 

contraditórias sobre o que é o empreendedorismo, sobre o objeto a ser realizado por ele e quais 

são as metas sociais e económicas que ele visa, tendo como pano de fundo a imigração. O 

primeiro passo para superar estes entraves reside na definição da palavra ‘empreendedor’ e, 

segundo Honig (2017), muitos foram os debates para chegar a um consenso conceptual sobre o 

termo, com os académicos a argumentar que os empreendedores são (1) líderes, (2) inovadores, 

(3) disruptores, (4) gestores, (5) tomadores de risco, (6) inventores, (7) geradores de ideias, (8) 

criadores de novas organizações. De todas as definições elencadas, Honig (2017) acredita que, 

essencialmente, empreendedores são os indivíduos que criam organizações. Para Santos, 

Marques e Ferreira (2018), o empreendedorismo abarca variadas realidades, não obstante todas 

elas terem em comum ações a criação de valor. Os empreendedores consagram tempo e energia 

para levar a cabo os seus projetos, arcam com riscos de várias naturezas (e.g., financeiros, 

psicológicos, sociais) com o intuito de obter satisfação económica e pessoal. Arnold e Cerny 

(2019) acreditam que é impossível definir o empreendedor a não ser pela maneira como age, 

envolvendo a criatividade, a inovação e o dinamismo para estabelecer ações orientadas para o 
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lucro, dentro de estruturas de mercado específicas. Para tal, investe capital e calcula as chances 

de obter sucesso económico, o que envolve, também, o risco de não o obter.     

Esta ação de empreender parece, por sua vez, ser uma característica marcante dos imigrantes 

(Light, 1984; Mickiewicz, Hart, Nyakudya, & Theodorakopoulos, 2019; Razin, 2017; 

Waldinger, 1986). Em primeiro lugar, porque os imigrantes ao deixarem os seus países 

assumem riscos, normalmente inerentes ao autoemprego para os quais essas pessoas são 

empurradas por falta de opções (Honig, 2020). Em segundo lugar, muitos imigrantes 

encontram-se em locais onde o status anterior e o seu conhecimento não são adequadamente 

reconhecidos (Honig, 2020). Em terceiro lugar, os imigrantes trazem consigo uma bagagem 

cultural que difere do país hospedeiro, transportando outros costumes que podem vir a ser 

oportunidades de negócio. Finalmente, ainda segundo Honig (2020), os imigrantes podem ter 

perspetivas peculiares sobre o seu novo ambiente, o que pode conduzir à identificação de novas 

oportunidades. Assim, face a tudo o que foi dito, ter um comparativo externo, ou seja, um 

quadro de referência baseado no antigo ambiente, pode ser uma importante fonte de inspiração 

para novas ideias de negócio. 

Em relação aos (i)migrantes empreendedores que se deslocam das metrópoles para o campo ou 

para ele retornam, uma das principais influências sobre a decisão de (i)migração e do 

estabelecimento de um negócio está relacionada com a localização residencial. O local onde 

pretendem viver deve ter como atributos algumas amenidades, tais quais o clima, a paisagem, 

bem como a intenção de escapar das pressões da vida metropolitana e das rotinas de emprego 

(Bernard, 2019; Carson & Carson, 2018; Luz et al., 2019; Murphy, 2000; Stone & Stubbs, 

2007). 

Por outro lado, ao abrigo da visão clássica, o empreendedorismo valoriza primordialmente a 

ação empreendedora como uma oportunidade de negócio e um dos principais fatores para o 

crescimento económico e para a geração de emprego e rendimento (Barros & Passos, 2000; 

Barros & Pereira, 2008; Dornelas, 2008; Drucker, 2014; Fischer & Nijkamp, 2019; Hessels & 

Naudé, 2019; Litan & Schramm, 2012; Müller & Korsgaard, 2018). Não raras vezes a sua 

configuração é voltada para o autoemprego, condição na qual o indivíduo desenvolve um 

negócio próprio com a finalidade de sobrevivência (Agbenyegah & Dlamini, 2018; Akgün, 

Baycan, & Nijkamp, 2015).  
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Seja como for, o contexto nas suas formas económica, sociais, institucionais, tecnológicas e 

espaciais tem forte influência sobre a configuração do empreendedorismo, contribuindo para a 

compreensão de como e porque dada configuração se estabelece (Hindle, 2010; Patriotta & 

Siegel, 2019; Urbano, Aparicio, & Audretsch, 2019; Welter, Baker, & Wirsching, 2019; Welter, 

2011; Zahra, 2007). Tal aspeto é importante para a compreensão das variações nos níveis de 

complexidade de empreendedorismo, diferenças nas formas de empreender, bem como 

entender os vários resultados nos territórios, seja a nível nacional, regional ou local (Hindle, 

2010; Patriotta & Siegel, 2019; Urbano et al., 2019; Welter et al., 2019; Welter, 2011; Zahra, 

2007). Assim, examinar o contexto espacial torna-se vital para abranger as dimensões dos 

processos empresariais (Hindle, 2010; Patriotta & Siegel, 2019; Urbano et al., 2019; Welter et 

al., 2019; Welter, 2011; Zahra, 2007). 

Deste modo, a nível regional, alguns espaços oferecem mais oportunidades para a atividade 

empresarial do que outros, sendo que, os grandes centros fomentam a aglomeração demográfica 

e incentivam a inovação (Capelleras, Contin-Pilart, Larraza-Kintana, & Martin-Sanchez, 2019; 

Cooke, 2004; Fu, 2019; Osaghae & Cooney, 2020; Stuart & Sorenson, 2003;). Naturalmente, o 

contexto espacial influencia o empreendedorismo através da proximidade, ou seja, estar 

geograficamente próximo do centro urbano estimula a atividade empresarial (Beugelsdijk & 

Noorderhaven, 2004; Fu, 2019; Osaghae & Cooney, 2020;  Stuart & Sorenson, 2003). 

Consequentemente, o contexto espacial e o empreendedorismo tratam o espaço como uma zona 

física que permite, ou não, que as relações sociais e os intercâmbios fluam mais ou menos sem 

resistência, dependendo das distâncias envolvidas (Boschma, 2005; Kapetaniou & Lee, 2019; 

Rammer, Kinne, & Blind, 2020). 

Não obstante, esses aspetos relacionados com as distâncias e aos espaços poderem oferecer 

alguma dificuldade à ação de empreender, a distância tem favorecido a preservação de 

paisagens, as características ambientais, os hábitos e cultura locais, os métodos tradicionais de 

produção, ou seja, atributos espaciais que se traduzem em oportunidades de negócio 

(Khartishvili, Muhar, Dax, & Khelashvili, 2019; Peng et al., 2019; Stathopoulou at al., 2004; 

Stroe, 2019). 

Recentemente, os estudiosos do empreendedorismo abraçaram a noção de lugar, na qual o 

espaço influencia a decisão de empreender, pois possibilita ao empreendedor inaugurar o estilo 

de vida por ele procurado (Allardyce, 2020; Fadda, 2020, Kibler, Fink, Lang, & Muñoz, 2015; 
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Korsgaard et al., 2015). Aqui as representações, significados, imagens e apego emocional 

relacionados com as localizações tornam-se um aspeto importante, que pode intervir no 

empreendedorismo de várias maneiras. Neste contexto, o apelo emocional a um lugar pode 

influenciar as escolhas de localização do empreendimento, deixando a racionalidade económica 

para um segundo plano (Allardyce, 2020; Andersson, 2000; Askegaard & Kjeldgaard, 2007; 

Fadda, 2020; Korsgaard et al., 2015). 

 

3. Metodologia 

A presente investigação, elaborada em fevereiro de 2020, consiste numa RSL sobre o 

empreendedorismo neo-rural, tendo por finalidade avaliar o conhecimento sobre o assunto até 

então produzido na área. Petticrew e Roberts (2006) declaram que a RSL é uma revisão 

abrangente que visa identificar todos os estudos relevantes de uma temática.  

De acordo com Grant e Booth (2009), o uso da denominada “prática baseada em evidências” 

(EBP - evidence-based practice), que consiste na busca de conhecimento por meio de uma 

revisão de literatura, resultou numa multiplicidade de terminologias que acabou por dificultar 

o seu potencial de uso e aplicação. Para demonstrar essa diversidade de tipos de revisão, os 

autores listam 14 tipos: revisão crítica, revisão de literatura, mapeamento sistemático, meta-

análise, métodos mistos de revisão, métodos de revisão, visão geral, revisão sistemática 

qualitativa, revisão rápida, revisão de escopo, revisão de estado da arte, revisão sistemática de 

pesquisa, revisão sistemática, revisão guarda-chuva. Portanto, como se vê, são muitos os tipos 

de revisão de literatura, sendo que, para os autores, revisar significa visualizar, inspecionar ou 

examinar uma segunda vez ou novamente. Essa definição caracteriza amplamente todos os tipos 

de revisão existentes. 

Na opinião dos investigadores, o que permanece em grande parte não reconhecido são as 

variações subtis no grau de processo e rigor dentro dos múltiplos tipos de revisão. Tais variações 

são mais claramente evidenciadas nas estruturas e metodologias que distinguem um tipo de 

revisão de outro. Nesse sentido, Snyder (2019) esclarece a questão classificando, 

diferentemente de Grant e Booth (2009), a revisão de literatura como método de pesquisa em 

apenas três categorias: RSL, revisão semi-sistemática da literatura e revisão integrativa. Pelas 

características e procedimentos adotados na presente revisão, ela é enquadrada como uma RSL, 
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podendo ser entendida, de acordo com Snyder (2019), como um processo de identificação e 

avaliação crítica de estudos relevantes para coletar e analisar dados constantes nesses estudos. 

Para o desenvolvimento da presente RSL, elegeu-se a base de dados Scopus, selecionando um 

período de abrangência que compreende os anos de 1981 até 2019. As palavras utilizadas para 

selecionar os documentos foram “migrant*” e “rural*” ou “neo-rural” e “entrepreneur*”, tendo 

como base de seleção os títulos dos artigos, palavras-chave e abstracts.  Consequentemente, 

por meio desses critérios de seleção foi possível obter um total de 135 artigos.  

A tabela 2.1, abaixo, permite demonstrar sinteticamente as fases da RSL: 

Tabela 2.1. Fases do processo de RSL 

Fase Descrição Resultado 

1 Seleção da base de dados Scopus 

2 Pesquisa na base Scopus, com quatro palavras “migrant*” e “rural*” ou “neo-rural” 

e “entrepreneur*” 

139 

Documentos  

3 Exclusão das publicações do ano de 2020 135 

4 Áreas do conhecimento: Social Sciences, Business, Management and Accounting; 

Economics, Econometrics and Finance; Psychology and Decision Science. 

121 

 

5 Exclusão de artigos de conferência, revisões, livros e capítulos de livros 95 

6 Análise dos 95 artigos no período 1981 a 2019 95 

Posteriormente, para o tratamento de alguns dados, utilizou-se da plataforma do Scopus e o 

software Iramuteq (Interface de R pour les Analyses Multidimensionneles de Textes et de 

Questionnaires), versão 0.7 alpha 2. 

 

4. Análise dos resultados 

A figura 2.1 demonstra que a quantidade de artigos produzidos sobre o tema empreendedorismo 

neo-rural / de (i)migração não foi volumosa até o momento. O primeiro artigo sobre esta 

temática foi publicado em 1981, no Journal of Developing Areas, por Salmanzadeh e Jones, 

tendo como título Transformations in the agrarian structure in south western Iran. 

De 1982 a 1992, não se verifica a produção de qualquer documento. Por sua vez, a partir do 

ano de 1993 até 2010, apenas 31 artigos foram publicados, o que equivale a uma média de 4,42 
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artigos por ano. No entanto, as publicações começaram a aumentar a partir de 2011, quando 

houve a produção de 8 documentos, mas oscilante, marcada por altos e baixos. O impulso veio 

mais tarde, em 2019, com a publicação de 17 artigos. 

 

Figura 2.1. Produção anual/documents by year (1981 -2019) 

A figura 2.2 mostra a produção dos dez países que mais publicaram sobre a temática em estudo, 

verificando-se que os três que mais contribuíram foram a China, o Reino Unido e os Estados 

Unidos da América (EUA), com 16, 14 e 14 artigos respetivamente, perfazendo um total de 44 

artigos (aproximadamente 46% da produção). 
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Figura 2.2. Dez países que mais produziram/documents by country (1981 -2019) 

A figura 2.3 apresenta os dez autores que mais publicaram sobre o tema, destacando-se Gary 

Bosworth, Marco Eimermann, Chistos Kalantaridis e Mai Camilla Munkejord, empatados com 

3 artigos cada um. 

 

Figura 2.3. Dez autores que tiveram, pelo menos dois artigos sobre o assunto/Documents by author (1981-

2019) 
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A tabela 2.2 apresentada, de seguida, os dez artigos mais citados e o respetivo IFWC.  

Tabela 2.2. Os dez artigos mais citados e o IFWC 

 Autores Ano Título Revista 

Total 

de 

citações 

IFWC4 

1 
Kalantaridis, C. & 

Bika, Z. 
2006 

In-migrant 

entrepreneurship in 

rural England: 

Beyond local 

embeddedness 

Entrepreneurship 

and Regional 

Development 

92 2,66 

2 Paniagua, A. 2002 

Urban-rural 

migration, tourism 
entrepreneurs and 

rural restructuring 

in Spain 

Tourism 
Geographies 

72 1,41 

3 
Démurger, S. & Xu, 

H. 
2011 

Return Migrants: 

The Rise of New 

Entrepreneurs in 

Rural China 

World 

Development 
73 2,54 

4 Herslund, L. 2012 

The Rural Creative 

Class: 

Counterurbanisation 

and 

Entrepreneurship in 

the Danish 
Countryside 

Sociologia 

Ruralis 
61 3,46 

5 
Bosworth, G.  & 

Farrell, H. 
2011 

Tourism 

entrepreneurs in 

Northumberland 

Annals of 

Tourism 

Research 

58 2,24 

6 Ma, Z. 2001 

Urban labour-force 

experience as a 

determinant of rural 

occupation change: 

Evidence from 

recent urban-rural 

return migration in 

China 

Environment 

and Planning A 
56 3,37 

 

 
4 FWCI é a razão entre as citações do documento e o número médio de citações recebidas por todos os 

documentos semelhantes em um espaço de três anos. 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603011073&amp;eid=2-s2.0-33644586467
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12760133800&amp;eid=2-s2.0-33644586467
https://www.scopus.com/sourceid/20662?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/20662?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/20662?origin=recordpage
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56151121300&amp;eid=2-s2.0-0036856705
https://www.scopus.com/sourceid/16544?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/16544?origin=recordpage
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508127893&amp;eid=2-s2.0-80052571304
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55493839100&amp;eid=2-s2.0-80052571304
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55493839100&amp;eid=2-s2.0-80052571304
https://www.scopus.com/sourceid/30060?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/30060?origin=recordpage
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=18233642600&amp;eid=2-s2.0-84859445809
https://www.scopus.com/sourceid/18062?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/18062?origin=recordpage
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24467529000&amp;eid=2-s2.0-80054703396
mailto:gbosworth@lincoln.ac.uk
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54082985400&amp;eid=2-s2.0-80054703396
https://www.scopus.com/sourceid/30718?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/30718?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/30718?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/13272?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/13272?origin=recordpage
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7 
Guang, L. & Zheng, 

L. 
2005 

Migration as the 

second-best option: 

Local power and 

off-farm 

employment 

China Quarterly 50 4,2 

8 Murphy, R. 1999 

Return migrant 

entrepreneurs and 

economic 

diversification in 

two counties in 

south Jiangxi, 

China 

Journal of 

International 

Development 

45 1,92 

9 Xu, W. & Tan, K.C 2002 

Impact of reform 

and economic 

restructuring on 

rural systems in 

China: A case study 

of Yuhang, 

Zhejiang 

Journal of Rural 

Studies 
42 1,79 

10 Ma, Z. 2002 

Social-capital 

mobilization and 
income returns to 

entrepreneurship: 

The case of return 

migration in rural 

China 

Environment and 

Planning A  
42 1,18 

A tabela 2.3 mostra as 5 principais revistas que publicam sobre o tema objeto dessa RSL, na 

área de gestão: 

Tabela 2.3. Top 5 das revistas com maior número de publicações 

Rank Título 
SJR 

2018 

SNIP 

2018 
Área temática 

1 Journal of Rural Studies 1.415 1.621 Social Sciences - Development  

2 Environmental and Planning A 1.552 1.232 Social Sciences - Environmental  

3 International Migration 0.611 0.903 Social Sciences - Demography 

4 Rural Sociology 0.766 0.876 Social Sciences - Sociology  

5 European Urban and Regional Studies  1.277 1.719 Social Sciences - Environmental 

Sobre a base de dados, procedeu-se à análise de conteúdo referente aos abstracts dos artigos 

selecionados, tendo por finalidade compreender o teor das mensagens (Silva, 2019). Deste 

modo, para a referida análise do conteúdo (palavras), foi utilizado o software informático 

Iramuteq, considerando como base os 95 artigos em análise, incidindo sobre o título e o resumo 

https://www.scopus.com/sourceid/23465?origin=recordpage
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7403600978&amp;eid=2-s2.0-0036800478
https://www.scopus.com/sourceid/13272?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/13272?origin=recordpage
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das publicações. Importa ainda salientar que para a construção do corpus, cada artigo equivaleu 

a uma unidade de contexto inicial (UCI). Por sua vez, segundo a metodologia do software 

Iramuteq, o qual foi elaborado para desenvolver análises multivariadas de textos, cada excerto 

de um artigo é dividido em unidades de contextos elementar (UCE). Assim sendo, a tabela 2.4 

apresentada de seguida revela os resultados da análise estatística textual, obtidos a partir do 

tratamento dos artigos e respetivos títulos no Iramuteq. 

Tabela 2.4. Análise estatística textual 

Itens  Valores 

Nº Textos 95 

Nº de segmentos de textos 533 

Nº de formas 3.530 

Nº de ocorrências 19.019 

Nº de lemas 2.827 

Nº de formas ativas 2.485 

Nº de formas suplementares 342 

Nº de formas ativas com frequência > ou = a 3 877 

Média das formas por segmento 35,682927 

Nº de classes 4 

Nº de segmentos classificados 438 sobre 533 

Aproveitamento  82,18% 

Considerando os dados apresentados, foi possível extrair a nuvem de palavras (Figura 2.4) para 

verificar quais os termos mais utilizados pelos autores. Isto permitiu confirmar que as palavras 

“rural”, “migrant”, “migration”, “business”, “entrepreneurial” se destacaram das demais, o que 

denota relevância nos artigos analisados, sendo essa ocorrência determinante para esta RSL. 
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Figura 2.4. Nuvem de palavras 

Ainda com o uso do software Iramuteq e com base nos 95 artigos analisados, foi possível 

construir clusters ou classes de artigos, classificados segundo os principais temas tratados pelos 

autores e de acordo com o método de classificação do Iramuteq que, segundo Silva (2019), 

denomina-se Classificação Hierárquica Descendente (CHD). Por meio dele é possível 

identificar agrupamentos lexicais que indicam similaridades e dissimilaridades entre grupos e 

classes de palavras, sendo possível identificar quatro classes, conforme a figura abaixo indica 

(Figura 2.5):  

 

Figura 2.5. Classes 
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As classes 1 e 2 concentram 24,0% e 28,8%, respetivamente, dos segmentos classificados, 

enquanto as classes 3 e 4 detém 29,4% e 17,8 % dos segmentos classificados. Isso demonstra 

que a maioria dos segmentos classificados estão nas classes 1 e 2 (52,8%).  

Ainda com o auxílio do Iramuteq, por meio da sua função Análise Fatorial de Correspondência 

(AFC) foi construída a figura 2.6, abaixo apresentada, representando, num plano cartesiano, os 

conteúdos dos abstracts que formaram cada classe, com o objetivo de demonstrar as 

aproximações e distanciamentos entre elas, de acordo com a disposição nos quadrantes (Silva, 

2019). A referida figura procura, portanto, identificar a proximidade entre os temas tratados 

pelos diversos autores que constam na base de dados Scopus. E como é verificável, a classe 

representada pela cor vermelha (classe 1) aproxima-se da classe 2 (verde). Por sua vez, a classe 

2 (verde) tem proximidade com a 3 (azul), contudo, distancia-se da classe 1 (vermelha). Já a 

classe 4 (roxa), mantém distância de todas as classes, constituindo-se um tema algo isolado. 

 

Figura 2.6. Proximidade entre os temas/objeto de estudo 
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Com referência às quatro classes descritas na figura 6, acima representada, para cada uma delas 

foi atribuído um nome, o qual foi escolhido em decorrência da associação de termos e palavras 

utilizadas nos respetivos artigos, assim se configurando: 

- Classe 1 (cor vermelha, com 24,0% dos segmentos classificados): empreendedores e 

desenvolvimento local; 

- Classe 2 (cor verde, 28,8% dos segmentos classificados): (i)migração de retorno; 

- Classe 3 (cor azul, 29,4% dos segmentos classificados): embeddedness, networking e 

empreendedor; 

- Classe 4 (cor roxa, 17,8%): (i)migração e empreendedorismo rural. 

 

4.1. Análise das classes 

Para a análise das classes descritas anteriormente foram construídas quatro tabelas, cada qual 

referente a uma das categorias. Nestas tabelas foram indicados o título do artigo, a área 

científica pertinente, o autor ou autores, a data de publicação do artigo, o número de citações, 

o objetivo da investigação e a metodologia utilizada no estudo. Como critério de seleção, 

escolheu-se artigos que possuíssem, no mínimo, 15 citações cada um, procurando, no final de 

cada tabela, comentar um pouco cada artigo.  

Classe 1: Empreendedorismo e desenvolvimento rural 

A primeira classe identificada tem como tema o empreendedorismo e desenvolvimento rural, 

conta com 13 textos e diz respeito aos estudos que tratam a relação entre os fluxos migratórios, 

o empreendedorismo e o desenvolvimento da localidade para onde os migrantes se dirigem. 

Para Van der Ploeg et al. (2000), o desenvolvimento rural implica a criação de novos produtos 

e serviços e o desenvolvimento de novos mercados e novas formas de redução de custos, através 

da elaboração de novas tecnologias e produção e reprodução de conhecimento. Portanto, o 

desenvolvimento rural envolve também uma reconstrução do campo e do seu realinhamento 

com a sociedade, procurando aumentar o valor do produto gerado pela empresa e construindo 

novas ligações com mercados que, muitas vezes, estão inacessíveis ao empresariado rural. 

Assim, é crucial a construção de novos canais de conversão e de circulação para a atividade 

empreendedora. Novas interligações devem ser estruturadas, como é o caso, por exemplo, de 
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cadeias de suprimentos curtas para produtos orgânicos ou de qualidade e, em grande parte, para 

o mercado agroturístico. 

Nesta classe foram identificados quatro artigos com maior número de citações que 

desenvolveram estudos sobre o tema, como demonstra a tabela abaixo: 

Tabela 2.5. Top 4 dos artigos com mais citações da Classe 1 

Título do Artigo 

Área 

Científica/ 

País 

Autores 
Nº 

Citações 
Objetivo Metodologia 

Return migrant entrepreneurs 

and economic diversification in 

two counties in south Jiangxi, 

China 

Ciências 

Sociais/ 

China 

Murphy, R. 

(1999) 
45 

Investigar a 

diversificação económica 

e a criação de empregos 

promovida por 

(i)migrantes de retorno 

Quantitativa 

Impact of reform and economic 

restructuring on rural systems in 

China: A case study of Yuhang, 

Zhejiang 

Ciências 

Sociais/ 

China 

Xu, W. & Tan, 

K.C 

(2002) 

42 

Examinar o impacto 

económico e social da 

reforma rural e 

reestruturação 

económica na China 

Qualitativa 

A 'Creative Class' in South 

Africa's Arid Karoo Region 

Ciências 

Sociais/ 

África do 

Sul 

Ingle, M.K. 

(2010) 
19 

Investigar as 

experiências de 

empreendedores 

migrantes internos no 

desenvolvimento do 

turismo rural 

Qualitativa 

The political dimension in the 

agrarian question: Strategies of 

resilience and political 

entrepreneurship of agrarian 

elite families in a Philippine 

province 

Ciências 

Sociais/ 

Filipinas 

Angeles, L.C. 

(1999) 
17 

Analisar as estratégias de 

resiliência das 

oligarquias fundiárias 

com vista a proteger seus 

privilégios económicos 

Qualitativa 

No primeiro estudo, realizado no contexto chinês, Murphy (1999) conclui que a (i)migração é 

responsável por algumas externalidades positivas como, por exemplo, a diversificação da 

economia local e a geração de empregos, sendo que, a participação do governo é essencial para 

que essas externalidades realmente venham a acontecer. Os empreendedores (i)migrantes 

ajudam o objetivo imediato de diversificar a economia rural e pressionam o governo local em 

busca de mudanças que tornem o ambiente rural mais propício aos negócios. 
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Os autores do segundo texto, Xu e Tan (2002), analisam o processo de industrialização ocorrido 

em Yuhang de modo a concluir que, se de um lado a vida dos camponeses ganhou qualidade, 

por outro houve um processo de descaracterização do rural. O rural acabou por ser substituído 

pelo urbano, tanto no que respeita às atividades económicas, como no comportamento dos 

habitantes. A industrialização e urbanização induzidas pela reforma também alteraram 

rapidamente o cenário físico ao nível local, como evidenciado pela taxa substancial de 

desenvolvimento de moradias rurais, migração rural para urbana e conversão de terras agrícolas 

em não agrícolas. 

Já o terceiro artigo, de Ingle (2010), trata o desenvolvimento de destinos turísticos em estágio 

inicial e a busca de capital externo para o desenvolvimento desses negócios turísticos, 

salientando a mobilidade empreendedora para esses destinos como um importante fator. Este 

estudo utiliza um destino inicial na China rural como um caso para explorar as experiências de 

migrantes empresariais internos no desenvolvimento do turismo e associa a sua mobilidade 

geográfica e organizacional a dimensões de capital social, incluindo apoio institucional, 

abertura comunitária e redes sociais pessoais. 

Por sua vez, Angeles (1999), autor do quarto artigo, faz uma análise sobre os impactos políticos 

e sociais ocorridos numa província filipina, em que a chegada de migrantes puseram em xeque 

o status quo das famílias de agricultores pioneiras naquele território. Ele analisa as estratégias 

de resiliência empregadas pelas oligarquias familiares fundiárias, com vista a proteger os seus 

privilégios económicos perante as reivindicações de recém-chegados na província. O autor 

conclui que por meio da articulação em rede das famílias oligarcas elas conseguiram manter os 

seus privilégios. 

Em suma, os artigos desta classe estão geralmente relacionados entre si, uma vez que todos eles 

abordam os efeitos positivos do empreendedorismo para o desenvolvimento rural, tais como a 

diversificação da economia local. Mas a chegada de migrantes pode causar desafios ao estatuto 

dos habitantes locais e uma descaracterização do rural. Da mesma forma, estes documentos 

estão relacionados com a classe seguinte, abordando mais especificamente as consequências do 

empreendedorismo resultante do regresso da (i)migração. 
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Classe 2: (i)migração de retorno 

A segunda classe identificada tem como tema a (i)migração de retorno e diz respeito aos estudos 

que tratam a relação entre a (i)migração de retorno e empreendedorismo, contabilizando um 

total de 25 textos. 

Para Cassarino (2004), a (i)migração de retorno é tratada como um subprocesso de (i)migração 

internacional e já foi objeto de várias abordagens cujas óticas divergem entre si (economia 

neoclássica, estruturalismo, transnacionalismo, teoria das redes sociais). Ainda para o autor, 

partindo de uma perspetiva qualitativa, muitas investigações empíricas puderam demonstrar a 

variedade de fatores que fizeram da (i)migração de retorno um fenómeno multifacetado e 

heterogéneo. Somado a esse facto, o vínculo entre (i)migração e desenvolvimento, muito 

valorizado por governos e instituições internacionais, criou a necessidade de rever as 

abordagens de migração de retorno, cujo significado abrange desde (i)migrantes 

empreendedores a refugiados e requerentes de asilo.  

Nesta classe foram identificados quatro autores com maior número de citações que 

desenvolveram estudos sobre o tema, tal como demonstra a tabela abaixo: 

Tabela 2.6. Top 4 dos artigos com mais citações da Classe 2 

Título do Artigo 

Área 

Científica/ 

País 

Autores 
Nº 

Citações 
Objetivo Metodologia 

Urban-rural migration, tourism 

entrepreneurs and rural 

restructuring in Spain 

Ciências 

Sociais/ 

Espanha 

Paniagua, A. 

(2002) 
74 

Verificar o impacto da 

contra-urbanização nas 

atividades rurais ao ar 

livre e como forma de 

autoemprego 

Qualitativa 

Urban labour-force experience 

as a determinant of rural 

occupation change: Evidence 

from recent urban-rural return 

migration in China 

Ciências 

Sociais/ 

China 

Ma, Z. 

(2001) 

 

56 

Identificar quais os 

fatores que podem ser 

considerados 

facilitadores da 

imigração de retorno 

Qualitativa 

Migration as the second-best 

option: Local power and off-

farm employment 

Ciências 

Sociais/ 

China 

Guang, L. & 

Zheng, L. 

(2005) 

50 

Examinar se 

transferência de mão-de-

obra das atividades 

agrícolas para as não 

agrícolas favorecem os 

migrantes 

Qualitativa 
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Social-capital mobilization and 

income returns to 

entrepreneurship: The case of 

return migration in rural China 

Ciências 

Sociais/ 

China 

Ma, Z. 

(2002) 

 

43 Analisar se acumulação 

de capital humano 

durante a migração 

aumenta o 

empreendedorismo de 

um retornado. 

Qualitativa e 

quantitativa 

Paniagua (2002) escreve sobre a contribuição dos processos de contra-urbanização para a 

reestruturação das zonas rurais na Europa, centrando-se no impacto da contra-urbanização nas 

atividades rurais ao ar livre no contexto dos programas de desenvolvimento rural. Esta 

microanálise examina três áreas principais de preocupação: experiências de atividades urbanas 

anteriores e o processo de migração; as principais características do novo negócio e a sua 

relação com a comunidade local; e as características socioeconómicas. Os resultados 

demonstram uma presença mais forte de migrantes urbano-rurais em atividades de turismo 

rural, em comparação com outras atividades, destacando o desejo de autoemprego como 

principal motivo de migração urbano-rurais. 

Além disso, Ma (2001) analisa fatores que facilitam a migração de regresso e conclui que os 

laços familiares mantidos nos locais de origem são o principal fator. Guang e Zheng (2005), 

num estudo mais específico sobre migração rural-urbana na China, concluíram que os 

indivíduos que trabalharam no sector agrícola obtiveram um rendimento mais elevado em 

comparação com os trabalhadores que migraram do sector agrícola para atividades não-

agrícolas.  

Guang e Zheng, (2005) atestam que, embora os aldeões geralmente obtivessem rendimentos 

salariais mais elevados, sofriam de condições de trabalho e de vida inferiores em comparação 

com os trabalhadores locais não rurais. Perante isto, concluem que a migração foi uma segunda 

melhor opção para os aldeões, que a escolheram apenas depois de não terem conseguido 

assegurar um emprego local comparável.  

Ma (2002) também desenvolve uma análise da migração temporária de mão-de-obra nos países 

em desenvolvimento e, para ele, este processo migratório cria um importante elo urbano-rural 

que tem um impacto no desenvolvimento rural. O autor defende a ideia de que a migração de 

mão-de-obra é geralmente uma estratégia utilizada pelas famílias proprietárias de pequenas 

explorações agrícolas para adquirir capital de investimento para a formação de futuros 

negócios. Neste artigo, argumenta também que a acumulação de capital humano durante a 
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migração reforça a mobilização de capital social local, o que, por sua vez, aumenta o 

empreendedorismo de um retornado. Em geral, os quatro artigos desta classe correlacionam 

migração de retorno e empreendedorismo, procurando, tal como a classe anterior, associar o 

empreendedorismo resultante da (i)migração de retorno ao desenvolvimento local. Os artigos 

permitem-nos perceber a relação entre a experiência anterior em atividades urbanas, laços 

familiares, e condições socioeconómicas como fatores influentes na decisão de (i)migrar e 

empreendedorismo. Da mesma forma, conectam-se com a classe subsequente, a qual trata dos 

conceitos de embeddedness, networking e do indivíduo empreendedor. 

Classe 3: Embeddedness, networking e empreendedor  

A terceira classe identificada tem como tema o embeddedness, o networking e o empreendedor, 

contando com 14 documentos. Quando se está a falar de embeddedness, pelo menos dois autores 

surgem logo de partida: um é Polanyi (1968), considerado o pai do conceito e que diferenciou 

as relações económicas de mercado e de não-mercado. E o outro é Granovetter (1985, 2005), 

que se concentrou no conceito relacionado às operações de mercado e lançou a ideia de que 

embeddedness possui duas dimensões: uma estrutural e outra relacional. A dimensão estrutural 

enfatiza as características dos pontos de conexão (nós) existentes numa rede (formalidade 

versus informalidade, por exemplo). A dimensão relacional trata, por exemplo, a questão da 

confiança. Por outras palavras, ao analisar determinado segmento de negócios, é importante 

verificar o quanto esse segmento está imerso na sua estrutura e o quanto são imperativas e de 

que modo ocorrem as relações entre os atores desse segmento.  

Nessa classe foram identificados quatro autores com maior número de citações que 

desenvolveram estudos sobre o tema, tal como demonstra a seguinte tabela: 
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Tabela 2.7. Top 4 dos artigos com mais citações da Classe 3 

Título do Artigo 

Área 

Científica/ 

País 

Autores 
Nº 

Citações 
Objetivo Metodologia 

Commercial Gentrification and 

Entrepreneurial Governance in 

Shanghai: A Case Study of 

Taikang Road Creative Cluster 

Ciências 

Sociais/ 

China 

Wang, S.W.H. 

(2011) 
31 

Verificar a atuação do 

governo local como 

agente facilitador e de 

planeamento urbano e 

turístico para gerar 

gentrificações 

Qualitativa 

Chinese migration to Eastern 

Europe 

Ciências 

Sociais/ 

China 

Nyíri, P. 

(2003) 
30 

Analisar a dinâmica da 

imigração chinesa para a 

Europa de leste 

Quantitativa 

Displacement, resettlement, and 

multi-local livelihoods: 

positioning migrant legitimacy 

in Lampung, Indonesia 

Ciências 

Sociais/ 

Indonésia 

Elmhirst, R. 

(2012) 
19 

Examinar a legitimação 

dos migrantes rurais na 

província de Lampung, 

no contexto de expansão 

comercial 

Qualitativa 

Impacts of return migration on 

rural U.S. communities 

Ciências 

Sociais/ 

EUA 

Von Reichert, 

C., Cromartie, 

J.B., & Arthun, 

R.O. 

(2014) 

18 

Identificar os impactos 

dos migrantes sobre a 

população, a economia e 

a sociedade nas 

comunidades rurais dos 

EUA em declínio 

Qualitativa 

Wang (2011) analisa o processo de gentrificação comercial decorrente da reutilização 

adaptativa de habitações históricas para a sua transformação em lojas, restaurantes e 

estabelecimento de cultura de luxo. Segundo ele, esse processo produz uma regeneração dos 

bairros na China. Por meio de uma análise da reestruturação urbana de Xangai e um estudo de 

caso, a investigação demonstra que o governo local é um facilitador essencial nesse processo.  

Nyíri (2003), autor do segundo texto desta classe, chama a atenção para a existência de muitos 

estudos sobre a migração chinesa para o oeste da Europa, comparativamente a estudos tendo o 

leste europeu como destino final dos imigrantes chineses. Para o autor, as poucas pesquisas 

existentes foram feitas por investigadores russos. Deste modo, o artigo desenvolve o tema tendo 

como locus o leste europeu, dando especial ênfase às redes de familiares e de parentesco.  

Em seguida, Elmhirst (2012) examina a problemática em relação aos migrantes rurais na 

província de Lampung, na ilha indonésia de Sumatra. Ele analisa como os migrantes adaptam 
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as suas vulnerabilidades relativamente aos meios de subsistência disponíveis. A interpretação 

do autor baseia-se na análise de Michel Foucault sobre a produção de sujeitos governáveis, 

explorando como as diferentes fases das políticas associadas à governança ambiental em 

Lampung criaram posições e normas de conduta contrastantes para os migrantes, uma vez que 

foram definidos, por um lado, como empreendedores pioneiros, trazendo progresso para o 

interior da Indonésia e, por outro, como invasores de florestas, a ameaçar a integridade cultural 

e ecológica da província. Por último, os autores Von Reichert et al. (2014), concluem que a 

vinda de migrantes para comunidades americanas em declínio é capaz de reverter esse processo. 

Para os autores, os migrantes trazem de volta o capital humano tão necessário, incluindo 

educação, habilidades profissionais e experiências de vida, além de ocuparem cargos 

profissionais que geralmente são difíceis de preencher nas comunidades rurais. Em 

consequência, o declínio é interrompido.  

Esta classe demonstra que a (i)migração pode produzir regeneração local, que pode ser ainda 

mais aprofundada se houver envolvimento do governo local. As redes de relações (familiares e 

não familiares) contribuem para promover a (i)migração do empresário que, embora tragam 

progresso e possam inverter processos de declínio socioeconómico, podem também ser fontes 

de conflitos de ordem cultural. Neste sentido, a capacidade adaptativa do empresário num dado 

contexto é fundamental para a ação empresarial. A classe está relacionada tanto com a classe 

anterior como com a seguinte, uma vez que procura demonstrar como os empresários agem, 

para ultrapassar dificuldades e estabelecer-se. 

Classe 4: (i)migração e empreendedorismo rural 

A quarta classe identificada tem como tema a (i)migração e empreendedorismo rural e conta 

com 25 artigos. Para Korsgaard et al. (2015), o empreendedorismo pode ser entendido como a 

recombinação de recursos para criar valor. O empreendedorismo rural, por sua vez, possui um 

forte vínculo com a dimensão espacial, o que implica a criação de novo valor por recombinar 

recursos de um determinado ambiente. Para os autores, o empreendedorismo rural, como um 

processo, impacta e é impactado pelo contexto espacial, de modo a ter consequências no 

desenvolvimento rural. Nessa perspetiva, de caráter funcional, o empreendedorismo é visto 

como uma atividade ou processo. A função do empreendedor não está, portanto, 

necessariamente conectada a indivíduos ou empresas em particular, mas é considerada como 

uma atividade na qual vários atores do mercado se podem envolver, ou seja, pode ser realizada 

por vários atores rurais, incluindo os agricultores, mas não restrito a estes. Ainda, segundo os 
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mesmos autores, o empreendedorismo como uma função não está em desacordo com ideias 

holísticas e qualitativas de desenvolvimento regional e rural, que enfatizam a criação de 

recursos locais, endógenos, comunidades sustentáveis e resilientes no meio rural. De facto, as 

atividades empresariais estão no centro de qualquer desenvolvimento nas áreas rurais, 

independentemente de envolver ou não a industrialização da agricultura. 

Os quatro autores desta classe que desenvolveram estudos sobre o tema e que obtiveram maior 

número de citações foram: 

Tabela 2..8. Top 4 dos artigos com mais citações da Classe 4 

Título do Artigo 

Área 

Científica/ 

País 

Autores 
Nº 

Citações 
Objetivo Metodologia 

In-migrant entrepreneurship in 

rural England: Beyond local 

embeddedness 

Economia/ 

Reino Unido 

Kalantaridis, 

C. & Bika, Z. 

(2006) 

92 

Investigar o grau de 

integração dos  

empreendedores 

migrantes, na região de 

Cumbria, Inglaterra 

Quantitativa 

The Rural Creative Class: 

Counterurbanisation and 

Entrepreneurship in the Danish 

Countryside 

Ciências 

Sociais/ 

Dinamarca 

Herslund, L. 

(2012) 
61 

Verificar as razões pelas 

quais indivíduos urbanos 

com alta educação optam 

por se mudar para as 

áreas rurais e iniciar 

microempresas 

Qualitativa 

Entrepreneurial In-migration 

and Neoendogenous Rural 

Development 

Ciências 

Sociais/ 

Reino Unido 

Bosworth, G. 

& Atterton, J. 

(2012) 

41 

Examinar o papel 

das redes locais e extra 

locais e 

dos   fluxos 

populacionais como 

facilitadores do 

desenvolvimento 

neoendógeno 

Qualitativa e 

quantitativa 

In-migration, entrepreneurship 

and rural-urban 

interdependencies: The case of 

East Cleveland, North East 

England 

Ciências 

Sociais/ 

Reino Unido 

Kalantaridis, 

C. 

(2010) 

29 

Examinar o impacto da 

migração nas condições 

de oferta/oportunidades 

do empreendedorismo 

em East Cleveland, 

Inglaterra 

Qualitativa 
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Kalantaridis e Bika (2006), autores do primeiro estudo, acreditam que os migrantes dão uma 

contribuição positiva na criação de novos empreendimentos na zona rural da Inglaterra, não 

obstante a pouca compreensão sobre o grau de integração dos empreendedores migrantes. Os 

autores concluem que eles parecem confiar menos no cenário local para o fornecimento de 

materiais, produtos e serviços e, em contrapartida, têm um relacionamento mais próximo com 

fontes extra locais, do que seus colegas nascidos localmente. Assim, os empreendedores 

migrantes emergem como um instrumento essencial para melhorar a integração estrutural das 

economias rurais nos mercados nacional e global.  

No segundo artigo, Herslund (2012) discute a razão pela qual os habitantes urbanos com 

educação optam por se mudar para as áreas rurais e iniciar microempresas, quais os problemas 

que enfrentam, como tentam resolver esses problemas e as implicações para o desenvolvimento 

rural. Com uma residência longe da cidade, esses migrantes iniciam negócios que procuram 

combinar uma vida quotidiana menos stressante, com uma carreira contínua. Na fase inicial, a 

maioria das empresas está nos setores do conhecimento, nos media e nos serviços de negócios 

e é orientada para o mercado metropolitano, no entanto, depois de alguns anos no campo, os 

negócios evoluem para 'negócios regionais de estilo de vida'. 

No terceiro artigo, Bosworth e Atterton (2012) examinam o papel das redes locais e extra locais 

e dos fluxos populacionais como facilitadores do desenvolvimento neoendógeno, com base em 

estudos independentes no nordeste de Inglaterra e no norte da Escócia. O estudo destaca a 

importância de diversas formas de capital nas economias rurais e examina o papel das redes 

sociais na utilização desses recursos. Por último, para Kalantaridis (2010) a imigração é uma 

influência fundamental no processo de desenvolvimento económico rural na Inglaterra, Europa 

Continental e EUA. Os recém-chegados são frequentemente vistos como colaboradores na 

criação de novos empreendimentos, bem como catalisadores no aprimoramento das 

interdependências urbano-rurais no campo. O autor conclui assim, que o impacto da migração 

nas condições de oferta do empreendedorismo é cumulativo, mas não necessariamente 

transformacional. Isso significa que é profundo em territórios com um forte conjunto de 

oportunidades, reforçando as condições favoráveis do lado da procura. No entanto, a capacidade 

dos empreendedores migrantes de influenciar as interdependências rural-urbanas em áreas com 

débil conjunto de oportunidades (como East Cleveland) é modesta. 

Em conclusão, nesta quarta classe, os autores procuram articular a relação entre a (i)migração 

e o empreendedorismo rural, associando as mobilizações humanas com a ideia de 
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desenvolvimento. Numa primeira fase, as empresas parecem virar-se para o mercado 

metropolitano, estreitando a interdependência urbano-rural, mas após alguns anos, evoluem 

para esferas regionais, principalmente devido às redes sociais que constroem.   

 

5. Discussão dos resultados 

Em primeiro lugar, o que se pode dizer sobre os resultados da RSL é que não existem muitas 

publicações até ao presente. Em relação à análise das classes, para facilitar o entendimento da 

problemática que envolve os movimentos (i)migratórios e o empreendedorismo, foi criada a 

figura abaixo (Figura 2.7), através do software Iramuteq, procurando sintetizar a relação entre 

os escritos dos quatro autores analisados em cada uma das classes e os vínculos existentes entre 

essas mesmas classes. Assim, de um modo geral, a imagem tem como objetivo apresentar a 

organização relacional das narrativas, de modo a estabelecer agrupamentos de ideias que 

possuem pontos em comum (Silva, 2019).    

 

Figura 2.7. Análise dos vínculos entre as classes 
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O tema envolve perspetivas de diferentes vertentes, embora correlacionadas, sendo que os 

assuntos tratados pelos dezasseis autores analisados têm como principais objetos o rural e os 

movimentos de (i)migração. Desses dois assuntos principais, outros são gerados. Deste modo, 

em torno do tema rural, diversos são os subtemas de estudo, como por exemplo, o 

empreendedorismo, os negócios, a própria migração, o desenvolvimento, o emprego e o 

turismo, somente para citar os que mais se evidenciam. No conjunto relacionado com a 

migração, temos a questão do empreendedor, dos aspetos sociais, do mercado e das 

oportunidades.  

No que toca ao empreendedorismo, a ideia de contribuição para o desenvolvimento dos 

territórios é muito enfatizada (Ingle, 2010; Murphy, 1999; Von Reichert et al., 2014; Xu & Tan, 

2002;), nomeadamente para o empreendedorismo rural (Korsgaard et al., 2015). Do ponto de 

vista da (i)migração existe um sentimento comum entre os autores de que ela é, muitas vezes, 

causa e consequência do impulso empreendedor (Ingle, 2010; Ma, 2002; Nyíri, 2003; Paniagua, 

2002; Von Reichert et al., 2014). Por sua vez, tanto as (i)migrações, quanto o 

empreendedorismo podem ter motivações diferentes. Não há um motivo universal que leve um 

indivíduo a querer mudar de país ou região, a não ser, talvez, a procura por uma vida melhor 

(Herslund, 2012). 

Outro ponto que parece ter algum consenso, entre os autores analisados, é que a migração de 

empreendedores acarreta benefícios para as comunidades hospedeiras, já que esses 

empreendedores acabam por estimular processos de regeneração nessas comunidades 

(Bosworth & Atterton, 2012; Kalantaridis, 2010). Especificamente em relação à (i)migração de 

retorno, ela pode ser induzida não somente pela identificação de uma oportunidade de negócio, 

mas também pela busca de um meio de subsistência ou autoemprego (Murphy, 1999). Para 

além disso, os mesmos autores atestam que a (i)migração de retorno é responsável por 

externalidades positivas como, por exemplo, a diversificação da economia local e a geração de 

empregos, não obstante a participação do governo ser essencial para a ocorrência dessas 

externalidades. A adaptabilidade dos empreendedores ao contexto em que se inserem, é 

considerada uma característica essencial para a sobrevivência do empreendimento e, nesse 

ponto, as redes de relacionamentos têm papel importante (Elmhirst, 2012). 

Por fim, em consequência da RSL, foi possível detetar algumas lacunas, as quais remetem a 

sugestões de investigação para que possam ser ultrapassadas. Assim, em relação à classe 1 

(empreendedores e desenvolvimento local) estudos ao reverso, ou seja, investigações sobre 
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territórios que receberam migrantes de centros urbanos, mas não obtiveram um desempenho 

económico e social relevante, e/ou não conseguiram manter os migrantes em seus concelhos 

também seriam necessários, já que a literatura é farta ao proclamar os benefícios da migração, 

mas falta-lhe o estudo de casos de insucesso. Relativamente à classe 2 ((i)migração de retorno), 

não foi identificado qualquer estudo a respeito de políticas de receção e integração económica 

de (i)migrantes, pelo que, um estudo dessa natureza, de caráter comparativo (ou centrado nas 

políticas de um único país), poderia mostrar como esse capital humano é aproveitado e quais 

os benefícios decorrentes que são auferidos. No respeita a classe 3 (embeddedness, networking 

e empreendedor), seria aconselhável a elaboração de estudos que pudessem avaliar o grau de 

integração social e cultural entre os locais e os (i)migrantes, no sentido de verificar até que 

ponto a falta de integração pode constituir um entrave na formação de redes. Finalmente, a 

classe 4 ((i)migração e empreendedorismo rural), parece carecer de estudos a respeito das 

estratégias de competitividade que os (i)migrantes utilizam para se estabelecerem, uma vez que 

ao optarem por determinado destino, encontram empresários locais já estabelecidos. 

 

6. Conclusão  

Essa RSL envolve uma temática de larga amplitude, o que acarreta num grande leque de visões 

de diferentes matrizes. A sua construção permite uma análise lógica e inteligível, possibilitando 

a sua replicação por parte de qualquer outro investigador aspeto que pode ser interpretado como 

uma contribuição para enriquecer a literatura existente e para futuras investigações sobre tão 

amplo tema. De algum modo, esse trabalho pretende aplainar um pouco esse assunto que possui 

múltiplas perspetivas. 

Todavia, como qualquer investigação, o presente estudo possui as suas limitações, sendo que, 

se salientam três aspetos que merecem ser destacados, servindo como precaução às possíveis 

futuras investigações sobre o tema. Deste modo, a primeira limitação diz respeito à escolha da 

base de dados, a qual se concentrou apenas na Scopus e não considerou outras fontes. A 

segunda, como já mencionado, é relativa à seleção dos artigos por número de citações, o que 

pode excluir da análise artigos importantes com menos citações, principalmente aqueles 

escritos em datas mais recentes e, por isso, não tiveram o tempo devido para que fossem mais 

citados. Finalmente, a terceira limitação diz respeito à subjetividade do autor dessa RSL quando 

da interpretação dos artigos.
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Capítulo 3 

Imigração, atividades empreendedoras e mudança social em contextos rurais: Um 

balanço teórico5 

Resumo 

A análise teórica desenvolvida centra-se nos contributos conceptuais e de pesquisa empírica 

mais relevantes sobre os fluxos migratórios que, associados a determinadas atividades, projetos 

e estilos de vida, são atraídos pelas condições existentes nas áreas rurais. Esta análise é guiada 

por quatro questões: (i) quais as imagens, possibilidades e recursos que conferem atratividade 

migratória aos territórios rurais? (ii) quem são os migrantes que se deslocam para o campo e 

quais as suas razões e motivações? (iii) qual a relação destas migrações com processos de 

inovação e empreendedorismo? (iv) em que medida e de que forma os fluxos de neo-rurais 

proporcionam processos de gentrificação? A revisão apoia-se em artigos e livros indexados nas 

bases Scopus e Web of Science, sendo complementada com a análise de obras não indexadas, 

mas de referência. Como resultado, constatou-se que o neo-ruralismo empreendedor é 

protagonizado por indivíduos que deixam os centros urbanos motivados pela procura de novos 

estilos de vida e/ou por oportunidades de desenvolver determinadas atividades económicas. 

Neste processo, tendem a fomentar a inovação, processos de desenvolvimento local e, não 

raramente, a gentrificação dos contextos rurais. 

Palavras-chave: Neo-ruralidade; Imigração; Inovação; Empreendedorismo; Gentrificação 

rural. 

  

 

 
5 Artigo aceite para publicação: Dal Bello, U.; Sacramento, O.; Marques, C. (2021, in press). Imigração, atividades 

empreendedoras e mudança social em contextos rurais: Um balanço teórico. Revista Portuguesa de Estudos 

Regionais. http://www.apdr.pt/siterper/PT/revista.html 
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1. Introdução 

A população urbana mundial tem vindo a crescer acentuadamente desde meados do século XX 

e já ultrapassa de forma clara a população a viver em meios rurais, estimando-se que até 2050 

a população rural global continuará a diminuir face aos valores de 2018, de 3.4 biliões para 3.1 

biliões (United Nations, 2019). Esta tendência global de crescente urbanização começou por 

ser alvo de algumas manifestações contra-hegemónicas ao longo das décadas de 1960/70, em 

especial nos Estados Unidos da América (EUA) e na Europa, através de um “neoruralismo 

protestário” (Merlo, 2006) - ou back to the land movement - que trouxe da cidade para o campo 

pessoas movidas por densas convicções ideológicas, procurando na ruralidade experiências e 

identidades radicalmente alternativas ao mainstream urbano (Chevalier, 1993; Escribano, 

Hummel, Molina, & Lubbers, 2020; Guimond & Simard, 2010; Kayser, 1990; Nogué i Font, 

2012; Orria & Luise, 2017) . Nas últimas três décadas, sobretudo nos países ocidentais, os 

fluxos migratórios no quadro desta counterurbanisation (Champion, 1998) têm vindo a ganhar 

maior expressão e a contribuir, decisivamente, para a diversificação produtiva, a inovação 

socioeconómica e a emergência de novos estilos de vida e manifestações culturais nalguns 

contextos rurais, suscitando a complexificação de eventuais demarcações que ainda pudessem 

dar sustento à dicotomia campo-cidade (Ghose, 2004; Halfacree & Boyle, 1998; Halfacree, 

1997; Herslund, 2012;  Simard & Guimond, 2012). 

No quadro deste fenómeno contra-hegemónico de mobilidade urbana-rural, embora não 

existam indicadores rigorosos e sistemáticos, a América do Norte e a Australásia são duas das 

geografias mundiais mais expressivas em termos de contra-urbanização. A Europa, por 

exemplo, evidencia acentuados gradientes espaciais, nomeadamente do norte e oeste, onde o 

fenómeno é relativamente significativo, para o sul e o leste, onde tem pouca expressão (Bell et 

al., 2015). É expectável que a procura do rural como geografia de vida e trabalho possa assumir, 

progressivamente, proporções ainda mais relevantes a nível global, considerando a saturação 

das grandes urbes e os problemas daí resultantes (e.g., desemprego, pobreza, poluição, 

insegurança, decréscimo da qualidade de vida) e, por outro lado, a crescente atenuação 

generalizada das limitações impostas pela distância física, graças aos progressos nos transportes 

e nas comunicações, à gradual digitalização dos sistemas económicos e às novas formas de 

organização flexível do trabalho e da produção (Caulkins & Jordan, 2012; Kjaerulff, 2010). 

Estamos, assim, na presença de um fenómeno que, embora não venha a ser massivo e esteja 

apenas em contramão face à tendência dominante de aglomeração metropolitana, certamente 
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começará a receber maior atenção por parte das ciências sociais. Daí esta proposta de realização 

de uma panorâmica teórica dos contributos conceptuais e de pesquisa empírica mais relevantes 

sobre os fluxos migratórios que, associados a determinadas atividades e projetos de vida, são 

atraídos pelas condições existentes nas áreas rurais, apesar dos constrangimentos estruturais 

existentes em muitas destas regiões.  

Mais concretamente, procuramos fazer um mapeamento de reflexões e investigações realizadas 

em diferentes campos disciplinares (e.g., sociologia, economia, antropologia, gestão, geografia) 

e em diferentes contextos geográficos, que nos permita problematizar e adensar a análise em 

torno de quatro questões: (i) quais as imagens, imaginações, possibilidades, apelos e recursos 

que conferem potencial ao rural em termos de atratividade migratória? (ii) quem são os 

migrantes que se deslocam da cidade para o campo e quais as razões, subjetividades e 

oportunidades que os impulsionam? (iii) em que medida as suas deslocações estão associadas 

a processos de inovação e fomentam atividades empreendedoras, podendo, assim, desde logo, 

contribuir para a sustentabilidade demográfica de muitos meios rurais? (iv) tendo em conta a 

entrada de novos atores e as novas configurações socioeconómicas e culturais que daí advêm, 

bem como eventuais dinâmicas de (re)valorização dos territórios, poder-se-á admitir como 

plausível a existência de processos efetivos de gentrificação rural?  

A reflexão integrada e atualizada que procuramos construir a partir destas interpelações é 

alimentada por contributos teórico-conceptuais resultantes de um exercício de revisão da 

literatura de teor “narrativo” (Bourhis, 2017). Apesar de não obedecer aos procedimentos tão 

estritamente padronizados, sistematizantes e de pendor quantitativista da chamada “revisão 

sistemática da literatura” (Petticrew & Roberts, 2006), a revisão que aqui realizamos resulta do 

acesso a um amplo e diversificado volume de trabalhos académicos, seguindo um leque de três 

critérios básicos que asseguram a fiabilidade e relevância científica dos elementos consultados: 

(1) estabeleceram-se palavras de busca e múltiplas combinações de termos (e.g., 

(neo)ruralidade, imigração, inovação, estilo de vida, empreendedorismo, gentrificação rural) 

em diferentes línguas (português, inglês, francês e espanhol), tendo em vista detetar a produção 

científica relevante sobre os assuntos em causa; (2) foi privilegiada a pesquisa de artigos, 

proceedings e livros indexados nas duas bases de dados com maior reconhecimento 

internacional - a Scopus e a Web of Science; e (3) complementou-se esta pesquisa com o acesso 

a obras de referência no campo de estudos aqui considerado e a artigos de revistas que, embora 
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não indexadas na Scopus ou na Web of Science, são consideradas de inegável prestígio nas 

respetivas áreas científicas.   

 

2. O rural (também) como espaço de atração demográfica   

Os espaços rurais têm sido, predominantemente, contextos de forte emigração para as cidades. 

Porém, nas últimas décadas alguns destes espaços também têm acolhido pequenos fluxos de 

imigrantes, registando dinâmicas sociogeográficas de “contra-urbanização” particularmente 

evidentes em países europeus e da América do Norte (Berry, 1976; Boscoboinik & Bourquard, 

2012; Champion, 1989; Pallarès-Blanch, Velasco, & Pujol, 2014). Em termos gerais, a contra-

urbanização é um processo que implica a mobilidade de pessoas que deixam espaços de maior 

concentração demográfica, marcados por ambientes citadinos e de teor cosmopolita, para se 

estabelecerem em contextos de menor densidade populacional e com características 

socioeconómicas que lhes conferem evidentes traços de ruralidade (Berry, 1976). Muito 

apoiada nos progressivos avanços tecnológicos em matéria de acessibilidades e comunicações, 

a capacidade de atração de alguns espaços rurais está, em larga medida, associada à sua 

diversificação produtiva6 e à maior capacidade de oferta de serviços, muitos deles vinculados à 

preservação ambiental e ao turismo (Bowler, Bryant, & Nellis, 1992; Christensen, Høyer, & 

Svendsen, 2020; Harper, 1991; Pallarès-Blanch, 2012; Pallarès-Blanch et al., 2014; Prados, 

2009). Esta desconcentração a favor do rural enfatizada pelo conceito de contra-urbanização 

suscita algumas nuances na perspetiva dominante sobre as urbes como ambientes geradores de 

atratividade.  

A contra-urbanização tem sido alvo do interesse académico há sensivelmente meio século 

(Berry, 1976). Desde então, o fenómeno tem vindo a ser estudado através de pesquisas quer de 

escala micro (estudos de caso, sobretudo), quer de escala macro, tendo por base análises mais 

panorâmicas dos dados relativos aos fluxos migratórios (Mitchell, 2009). A presença de 

“contra-urbanismos”, tanto em locais periurbanos (isto é, descentralizados) como mais isolados 

(isto é, desconcentrados), foi observada (Qian, He, & Liu, 2013; Vannini & Taggart, 2013) e 

 

 
6 De um modo geral, o rural passou a ser contexto de outras atividades económicas que não as tradicionais ligadas 

à agricultura, pecuária e silvicultura. Estas mudanças passaram a atribuir novos papéis, funções e significados aos 

territórios, rompendo com a conceção produtivista clássica (Phillips, Smith, Brooking, & Duer, 2020; Silva, 

Figueiredo, Eusébio, & Carneiro, 2016).   
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os fatores que influenciam os processos de realocação foram explicitados (Mitchell & Shannon, 

2017). Em vários países da Europa, por exemplo, muitos estudos de caso confirmam que os 

imigrantes procuram contextos de ruralidade para se estabelecerem por razões específicas e 

durante etapas particulares do seu percurso de vida (Anthopoulou, Kaberis, & Petrou, 2017; 

Gkartzios & Scott, 2012; Philip, Macleod, & Stockdale, 2013). No continente norte-americano, 

desde os anos 90, um número crescente de investigadores também tem fornecido evidências de 

contra-urbanização, frequentemente para regiões ricas em atrativos naturais (Mitchell & 

Shannon, 2017). Contudo, a análise da literatura mostra que o fenómeno está menos estudado 

nas regiões em desenvolvimento (Spocter, 2013), embora esteja a ser alvo de uma atenção 

crescente nas economias emergentes, particularmente na Ásia (Qian et al., 2013) e na Europa 

Oriental (Kovács, 2012).  

Procurando traduzir e compreender os sentidos das deslocações migratórias de contra-

urbanização, tem surgido uma ampla diversidade de denominações conceptuais: migração pró-

rural, migração urbano-rural, migração da recuperação, reversão da população, renascimento 

rural, êxodo urbano, neo-ruralidade, entre outras (Champion, 1997; Frey, 1987; Fussell, Curtis, 

& DeWaard, 2014; Hansen, 1973; Paniagua, 2002; Rivera, 2013; Rivera & Mormont, 2007; 

Solana, 2008, 2010). Na maioria destas designações destacam-se os motivos pelos quais as 

pessoas são levadas a mudar para um lugar mais distante dos centros urbanos. A partir da década 

de 1960, a discussão concentrou-se nas diferentes influências dos chamados push and pull 

factors (Zimmermann, 1996). Os primeiros referem-se aos atributos, recursos e/ou 

potencialidades das localidades rurais que atraem novos residentes (e.g., novos empregos, 

comodidades, amenidades, moradias mais baratas). Os últimos referem-se às condições 

repulsivas para os habitantes das cidades (e.g., falta de emprego, escassez de moradias a preços 

acessíveis, ritmo de vida atribulado). Assim, muitos estudos interpretaram a migração urbano-

rural como uma tendência ligada à procura por um estilo de vida diferente, desde logo nas 

esferas do trabalho, consumo e lazer (Benson & O’Reilly, 2009; Cloke, Phillips, & Thrift, 1998; 

Dirksmeier, 2008; Gosnell & Abrams, 2011; Rivera, 2013).  

Tendo como base esta procura de alteridade, podem identificar-se diversas abordagens e 

perspetivas (Pallarès-Blanch et al., 2014), destacando-se duas grandes tendências. De um lado, 

os estudos que relacionam mais estritamente as movimentações da população para os contextos 

rurais com a atividade económica (Cloke, 1985; Frank & Hibbard, 2016; Frey, 1993; 

Hvenegaard, Hallstrom, & Brand, 2019; Murdoch, 1998). Do outro, um conjunto de estudos 
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que, sem negligenciar a influência das variáveis económicas, procura compreender a migração 

para as áreas rurais tendo em conta fatores mais de ordem sociocultural, nomeadamente os 

aspetos relacionados com as preferências residenciais (Champion, 1997; Costello, 2009; 

Fielding, 1992; Flynn & Kay, 2017; Halfacree, 1996; Piętka-Nykaza & McGhee, 2017; 

Vepsäläinen & Pitkänen, 2010). Na primeira abordagem consideram-se as oportunidades de 

trabalho e/ou de negócio como fonte de interesse primordial para as deslocações urbano-rurais, 

procurando mostrar-se como as condições naturais (e.g., propriedade fundiária, áreas 

protegidas) atraem indivíduos em idade ativa, pequenas empresas e aposentados que geram 

diversos efeitos multiplicadores e regeneradores da economia local (Ghosh & Mastromarco, 

2018; Giannakis & Bruggeman, 2020; Nguyen, Grote, & Nguyen, 2017; Rasker & Hansen, 

2000; Szabo, Adger, & Matthews, 2018). Na segunda abordagem, embora se considerem os 

aspetos económicos da imigração para os contextos rurais, tal é feito num registo de teor 

sistémico, em estreita combinação com a análise das condições socioculturais que fomentam as 

mobilidades em causa, nomeadamente a procura por estilos de vida alternativos, associados às 

possibilidades de contacto frequente com a natureza e à ausência da agitação desgastante do 

dia-à-dia metropolitano (Bijker, Haartsen, & Strijker, 2012; Gkartzios, 2018; Moss, 2006). 

Assim, muitos dos fluxos migratórios para o campo ocorrem por questões de trabalho, família, 

oportunidades de negócio ou mesmo pela procura de um novo estilo de vida, com base em 

perceções subjetivas geralmente romantizadas ou idealizadas (Phillips, Duer, & Smith, 2020; 

Silva, Figueiredo, Eusébio, & Carneiro, 2016)7. Em geral, a migração urbana-rural 

contemporânea é uma amálgama de várias condições, processos, subjetividades, expectativas e 

projetos de vida, ilustrada nos três casos a seguir apresentados. 

O primeiro diz respeito aos migrantes norte-americanos que se deslocaram para o Park County 

(Rocky Montain West, EUA) nas últimas décadas, existindo entre eles membros da elite 

económica, da elite cultural (v.g., escritores, atores, pintores e fotógrafos), aposentados e 

representantes da classe média (Hines, 2007). Independentemente dos seus perfis, estas pessoas 

tendem a representar Rocky Mountain West como um lugar estreitamente conectado ao passado 

do oeste americano e à terra dos heroicos pioneiros, havendo, portanto, um denso e profundo 

imaginário, no qual a própria identidade nacional americana se enraíza, a conduzir a decisão de 

 

 
7 Noutros casos, a escolha não é propriamente um ato deliberado/volitivo, resultando, antes, de severos 

constrangimentos em virtude de conflitos bélicos e perseguições (Dymitrow & Halfacree, 2018; Membretti & 

Lucchini, 2018; Perlik, Galera, Machold, & Membretti, 2019).  
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migrar (Hines, 2007). Um outro caso, vindo do Canadá, é patenteado pelo estudo que Simard e 

Guimond (2012) realizaram junto de 93 sujeitos que se mudaram de grandes cidades para os 

municípios rurais de Brome-Missisquoi e Arthabaska, motivados pelas representações do 

campo como um espaço bucólico de refúgio dos males urbanos. Por último, numa pesquisa 

realizada na região centro de Portugal (Pinhal Interior Norte e Médio Tejo) foram inquiridos 45 

neo-rurais e concluiu-se que os custos das propriedades e o custo de vida em geral, juntamente 

com a procura de um contacto mais sistemático com a natureza e de uma vida mais calma, 

foram as principais razões (pragmáticas e simbólico-identitárias) para as pessoas em causa 

deixarem os grandes centros (Sardinha, 2018).  

 

3. Os “novos” atores do rural 

Os fluxos migratórios que têm como destino as regiões rurais têm sido potenciados, em larga 

medida, pelos progressos em termos de acessibilidades e pelo advento de novas tecnologias de 

informação e de comunicação. Estas tecnologias possibilitam quotidianos de vida - e em 

especial  empreendimentos - sediados fisicamente em determinados contextos mais ou menos 

remotos, mas amplamente conectados com conjunturas, sistemas e agentes exteriores, o que 

permite atenuar os constrangimentos da distância geográfica e assegurar respostas para as 

exigências de residir e produzir longe dos grandes aglomerados urbanos (Bensemann, Warren, 

& Anderson, 2018; Carson & Carson, 2018; Caulkins & Jordan, 2012; Kjaerulff, 2010; Lloyd 

& Vengrouskie, 2019; Müller & Korsgaard, 2018; Píša & Hruška, 2019; Sardinha, 2018). O 

resultado destas novas possibilidades tecnológicas é a “topoligamia” (literalmente, o casamento 

com vários lugares) de que nos fala Beck (1999), e a emergência da figura do “nómada digital”, 

um trabalhador-empreendedor não fixo, necessariamente, a uma localidade em específico e com 

um estilo de vida marcado por uma certa itinerância (Jarrahi,  Philips, Sutherland, Sawyer, & 

Erickson, 2019; Müller, 2016; Wang, Schlagwein, Cecez-Kecmanovic, & Cahalane, 2018). 

Se os fatores de ordem económica (e.g., oportunidade de negócio, procura por custos de 

produção mais baixos) eram os motivos mais amiúde apontados para explicar a deslocação ou 

a fundação de empresas para territórios não metropolitanos, contemporaneamente a mudança 

urbano-rural também assenta na existência de novas tecnologias, na valorização de novos 

estilos de vida e em aspirações individuais distintivas (Lloyd & Vengrouskie, 2019; Sardinha, 

2018).  Como já foi dito, os migrantes que se deslocam para os territórios rurais, além da 
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vertente económica, são impulsionados por variáveis de natureza sociocultural que, geralmente, 

remetem para desejos de mudança bastante significativos. Entre estes migrantes encontra-se um 

grande número de aposentados precoces, pessoas que valorizam as artes, o artesanato e a 

hospitalidade, e que procuram o sonho bucólico romântico de um rural prístino (Bakas, 

Duxbury, & Vinagre de Castro, 2019; Hines, 2007; Löffler, Walder, Beismann, Warmuth, & 

Steinicke, 2016; Sardinha, 2018). Estas aspirações idílicas configuram mesmo um dos padrões 

discursivos mais representativos em relação às áreas rurais, integrando imagens da vida 

familiar, dos papéis de género e daquilo que é considerado como o ambiente adequado para as 

crianças. As áreas rurais são comummente conceituadas nestas imagens como ambientes ideais 

para criar filhos, construir famílias harmoniosas e que oferecem espaço suficiente para 

brincadeiras espontâneas, contacto com a natureza, segurança e apoio comunitário (Bernard, 

2019; Greenlee, 2019; Silva, Seabra, Pereira, Abrantes, & Reis, 2019; Smith & Higley, 2012). 

Tais representações não deixam de exercer uma atração muito forte entre pessoas que, vivendo 

num ambiente urbano tendencialmente marcado pelo anonimato e por traços de individualismo, 

poderão querer experienciar a vida numa comunidade pequena, onde quase todos se conhecem 

e onde ainda persistem algumas lógicas de reciprocidade (Bernard, 2019; Greenlee, 2019). 

Os migrantes que deixam as grandes urbes e se deslocam para contextos rurais são 

comummente designados como “neo-rurais” (Candiotto & Corrêa, 2008; Dinis & Malta, 2001; 

Morillo & Pablos, 2016; Roca, 2011; Rouvière, 2015; Sardinha, 2018). Contudo, o termo “neo-

rural” não é propriamente consensual, não beneficia de uma interpretação uniforme e nem há 

registos a respeito da respetiva origem ou de quem teria sido a primeira pessoa a utilizá-lo 

(Sardinha, 2018). Independentemente de como é interpretado, a maioria dos autores entende a 

designação do conceito como referente às pessoas que, tendo nascido na cidade ou ido para lá 

morar, optam por se (re)estabelecer no campo (Sardinha, 2018).  Ao procurarmos aprofundar o 

seu sentido conceptual, percebe-se, na literatura, a existência de uma significativa variedade de 

entendimentos (e críticas), evidenciando a heterogeneidade de perfis dos sujeitos que, em 

contramão face às mobilidades migratórias dominantes, se deslocam da cidade para contextos 

rurais. No entender de Gurría (2007), trata-se de pessoas de diferentes faixas etárias e perfis 

que decidem voltar para o campo ou nele se estabelecer pela primeira vez. Já Chevalier (1993) 
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considera o neo-ruralismo como uma migração específica, com forte carga ideológica8, 

resultante de preferências conscientes por parte dos indivíduos e que acaba por afetar o mundo 

rural. O objetivo desta mobilidade, segundo Nogué i Font (2012), é a procura de um ambiente 

que favoreça o estabelecimento de um estilo de vida alternativo. Para Roca (2011, p. 7), e 

referindo-se à influência dos neo-rurais no desenvolvimento local da Beira Interior, os “novos 

rurais são os indivíduos provenientes de meio urbano que, motivados por razões 

socioeconómicas, culturais e/ou ambientais, mudaram pela primeira vez ou regressaram ao 

meio rural, sendo que residem e/ou exercem atividades agrícolas ou não agrícolas no campo”.  

Delimitando ainda mais o campo semântico da designação, Morillo e Pablos (2016) consideram 

apenas como neo-rurais as pessoas originárias dos centros urbanos ou dos seus arredores, mas 

que de maneira voluntária deixam esses locais e se instalam no meio rural, tendo em vista um 

projeto de vida que envolve algum tipo de atividade económica. Rouvière (2015) considera 

neo-rurais os indivíduos que rejeitam as restrições ligadas ao sistema económico capitalista e à 

sociedade urbana e de consumo e, portanto, voltam-se para a ruralidade fortemente motivados 

por representações pessoais de cariz ideológico, muitas vezes causadoras de conflitos entre os 

velhos e os novos rurais. Por sua vez, i Rico e Fuller (2016) reduzem os neo-rurais aos 

indivíduos que não têm nenhuma conexão pré-existente com uma propriedade agrícola e que 

decidem trabalhar com a agricultura, iniciando empreendimentos por caminhos muitas vezes 

alternativos e, frequentemente, inovadores (novas ideias, métodos e meios de subsistência). 

Quirós (2019) considera neo-rural aquele que inverte o itinerário de migração rural-urbana, 

fomentando uma certa regeneração nos espaços para onde se desloca. Para a autora, o neo-rural 

não busca “progresso”, pois ficou saturado com as suas consequências. Além disso, ele não 

migra necessariamente em busca de melhores oportunidades económicas, mas procura um tipo 

de “qualidade de vida” que, no seu entender, a cidade não oferece. Da mesma opinião partilham 

Hines (2010) e Holmes e Argent (2016).  Finalmente, Bell (2006) acrescenta outro elemento 

presente nas características dos neo-rurais que é a determinação de tentar realizar um novo 

projeto/estilo de vida, mesmo que as condições se apresentem adversas ou que algumas 

tentativas se traduzam em insucesso.  

 

 
8 A este propósito, cabe lembrar a pesquisa desenvolvida por Dinis e Malta (2001), no contexto português, 

referindo-se aos neo-rurais estabelecidos na Serra da Lousã como protagonistas de um estilo de vida semelhante 

ao da cultura hippie, com origem nos anos 60 do século XX. 
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Em suma, estes “novos” atores dos contextos rurais continuam a atrair o interesse dos 

investigadores em diversas partes do mundo, procurando descortinar quem são; quais as suas 

representações e vivências do rural; quais as razões das suas migrações; que implicações 

resultam das suas mobilidades nas comunidades e nas trajetórias de desenvolvimento rural e o 

que elas significam para os habitantes locais; e, finalmente, qual o papel das políticas públicas 

no atendimento das demandas decorrentes da ocupação do espaço rural dentro da sua 

multifuncionalidade atual (Chevalier, 1993; Escribano et al., 2020; Gkartzios, 2018; Guimond 

& Simard, 2010; Kayser, 1990; Nogué i Font, 2012; Orria & Luise, 2017).  

 

4. Inovar e empreender  

A migração tende a aportar benefícios para os próprios sujeitos que a protagonizam, mas 

também para os contextos de acolhimento destes fluxos populacionais, sendo que os imigrantes, 

em particular os mais qualificados, estimulam o crescimento da atividade económica local e 

regional, criam empregos locais como novos empresários (Ghosh & Mastromarco, 2018; 

Müller, 2006; Szabo et al., 2018) e podem assumir-se como relevantes agentes de 

desenvolvimento (Bosworth & Bat Finke, 2020; Mitchell & Shannon, 2017; Naudé, Siegel, & 

Marchand, 2017)9. Em muitos casos, exercem mesmo uma notória influência nas comunidades 

para onde se deslocam em termos de inovação (Fassio, Montobbio, & Venturini, 2019; Gretter, 

Torre, Maino, & Omizzolo, 2019; Ozgen, Nijkamp, & Poot, 2017). Ora, este não é um efeito 

menor se considerarmos que a capacidade de inovação é reconhecida, atualmente, como um 

dos principais determinantes do aumento de produtividade, competitividade e sustentabilidade 

das empresas, das regiões e dos países (Hall, 2011; Kolehmainen, Irvine, Stewart, Karacsonyi, 

Szabó, Alarinta, & Norberg, 2016; Mitra, 2019).  

As inovações são implantadas pelo agente (privado, público ou do terceiro sector) dinamizador 

de novas atividades (lucrativas ou não), ou seja, o empreendedor, cuja definição não é pacífica 

tendo em conta a vasta literatura existente sobre empreendedorismo. A amplitude dos estudos 

decorre do interesse de diferentes campos científicos que se debruçam sobre o tema, tais como 

a psicologia, a sociologia, a economia e a gestão (Murphy, Liao, & Welsch, 2006; Kruger, 

 

 
9 Contudo, nem todos os efeitos da migração urbano-rural são desejáveis. Entre eles, dois são destacados: o 

aumento significativo do preço da habitação e da terra (Ghose 2004; Loffler & Steinecke 2007; Solana 2010) e as 

potenciais tensões culturais (Krannich & Petrzelka, 2003; Saint Onge, Hunter, & Boardman, 2007). 
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2004; Oliveira, 2014; Rao, 2004). Dentro de uma ótica fundamentalmente schumpeteriana, 

empreender é promover a inovação a ponto de transformar significativamente um determinado 

setor, ramo de atividade ou território (Schumpeter, 1982). No entanto, e sem delinear uma 

análise detalhada dos vários conceitos e definições em torno do empreendedorismo, a 

perspetiva de Honig (2020, p. 3) pode ser considerada um ponto de partida profícuo, ao 

considerar os empreendedores como “os indivíduos que criam novas organizações”. Estas 

“novas organizações” devem ser percebidas numa aceção ampla, pois podem envolver a criação 

de uma iniciativa inovadora, um novo negócio, o autoemprego, uma nova organização 

empresarial ou mesmo a expansão de um negócio já existente (GEM, 2013). 

Os processos de inovação e empreendedorismo podem remeter para uma dimensão mais de 

natureza territorial, quando os recursos endógenos são os principais responsáveis pela inovação, 

e/ou para uma dimensão que se refere ao capital humano responsável por induzir a inovação. 

Na generalidade dos territórios com problemas estruturais de desenvolvimento, a inovação está, 

em larga medida, dependente de uma sinergia harmoniosa entre o potencial endógeno, o 

posicionamento do Estado e o capital humano que, em muitos casos, vem de fora (Gretter et 

al., 2019). A este propósito, como ressalva Neumeier (2012, p. 63), “É provável que fatores 

externos desencadeiem o impulso inicial de inovação, pois as ideias ou a identificação de uma 

necessidade de mudar o comportamento raramente surgem no vácuo, sem nenhuma influência 

ou estímulo externo”. Este impulso pode ser reconhecido, por exemplo, como derivação de uma 

nova ideia vinda de fora ou de uma nova maneira de trabalhar ou, ainda, da (re)valorização dos 

recursos naturais e culturais (Sardinha, 2018). Nesse sentido, os ditos neo-rurais podem ser 

considerados como potenciais vetores de inovação, na medida em que venham a introduzir 

novas conceções de atividades num determinado contexto (Giannakis & Bruggeman, 2020; 

Peroni, Riillo, & Sarracino, 2016; Sardinha, 2018; Szabo et al., 2018). 

Um exemplo clássico de inovação induzida a partir de “fora” vem dos movimentos “back-to-

the-land” nas décadas de 1960 e 1970. A ideologia por detrás destes movimentos concebia as 

áreas rurais como o lugar onde um outro modo de vida poderia ser experimentado através da 

criação de determinados processos de produção agrícola, apresentados como alternativos 

(Belasco, 2005; Merlo, 2006; Shiva, 2016). Na visão dos seus partidários, o paradigma da 

revolução verde – promotora da agricultura industrial intensiva e da utilização de tecnologia 

avançada com recurso a pesticidas – era totalmente proibitivo. Isso implicou o desenvolvimento 

de uma produção agrícola “alternativa”, que se caracteriza pela não utilização de produtos 
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químicos (Altieri & Nicholls, 2017; Gliessman, 2014; Orria & Luise, 2017; Schouten, Martin, 

Blakaj, & Botez, 2016; Shiva, 2016; Snipstal, 2015). Posteriormente, nos EUA, esta nova forma 

de produzir alimentos foi incorporada no paradigma da agroecologia. A criação de certificações 

orgânicas foi o meio concebido para a integração deste novo modelo produtivo no sistema 

industrial global (Gliessman, 2014; Orria, 2018; Orria & Luise, 2017; Schouten et al., 2016; 

Snipstal, 2015). Esse processo de integração foi responsável pelo desenvolvimento de uma 

ampla reflexão crítica a respeito da produção de alimentos que acabou por se repercutir nas 

relações com o mercado. Atualmente, o movimento “back-to-the-land” pode ser dividido em 

dois grandes perfis: empreendedorismo ecológico e novos camponeses (Marsden & Smith, 

2005; Orria & Luise, 2017; Van der Ploeg, 2010).  O primeiro refere-se a um processo em que 

as explorações agrícolas contribuem para o desenvolvimento rural sustentável, através da 

agricultura ecológica e do marketing direto, enquanto o segundo é baseado no sistema 

agroalimentar convencional, intensificando as relações interpessoais para obter 

sustentabilidade, interdependência e um novo estilo de vida rural (Marsden & Smith, 2005; 

Orria & Luise, 2017; Van der Ploeg, 2010).  

Quando se fala de inovação, além dos estritos incrementos tecnológicos, têm também de se 

considerar as suas vertentes sociais. Neste sentido, podem distinguir-se três interpretações da 

inovação social: a dos mecanismos sociais decorrentes, a da responsabilidade social e a da 

inovação da sociedade propriamente dita (Orria & Luise, 2017). A primeira diz respeito aos 

modos como a inovação ocorre em determinados contextos sociais e culturais, ou seja, como as 

inovações são incorporadas no tecido social de uma dada comunidade. O aspeto 

primordialmente enfocado aqui é a aprendizagem coletiva e criativa, que não é estruturada 

como uma transferência planeada, mas como um processo partilhado socialmente, no qual a 

combinação de diferentes fontes e tipos de conhecimento cria algo. Entende-se, assim, a 

inovação social rural como o resultado das redes de comunicação entre diferentes atores em 

eventos sociais e mercados, tais como conferências, reuniões privadas, feiras e festivais 

(Fløysand & Jacobsen, 2011; Oreszczyn, Lane, & Carr, 2010; Orria & Luise, 2017). Por outro 

lado, a ideia de responsabilidade social ligada à inovação enfatiza a importância do 

investimento empresarial na comunidade como parte da sua responsabilidade corporativa e não 

apenas por lucro (Phills, Deiglmeier, & Miller, 2008). Isto acontece ao se substituir o paradigma 

de modernização produtivista por um sistema no qual a agricultura é baseada no local e 

realocada para “os sistemas regionais e locais de desenvolvimento ecológico, económico e 

comunitário” (Marsden, 2012, p. 140). Por fim, a inovação da sociedade é um pré-requisito para 
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resolver problemas como a discriminação, a pobreza ou poluição, procurando satisfazer as 

necessidades não atendidas e criar valor público onde os mercados e as políticas 

socioeconómicas convencionais falharam (Phills et al., 2008).  

Nem todos os contextos rurais são favoráveis à imigração, ao empreendedorismo e, por 

consequência, à inovação. Um dos padrões discursivos dominantes em relação à atratividade 

das áreas rurais, como já mencionado, é o idílio rural que abrange imagens importantes da vida 

familiar (Bernard, 2019; Smith & Higley, 2012). Contudo, a suposição dessa ideia de migração 

urbana-rural encabeçada, maioritariamente, pela supervalorização do papel desempenhado pela 

dimensão representacional acaba por negligenciar aspetos de ordem prática que podem vir a 

constituir obstáculos à fixação no campo. Estes aspetos estão relacionados, sobretudo, com as 

condições materiais da vida, ou seja, com recursos económicos, comodidades, condições de 

moradia, requisitos de trabalho, necessidades espaciais, condições de bem-estar, acesso às redes 

de transporte, entre outros (Rivera, 2013). O estabelecimento em espaços rurais requer garantia 

de acesso a bens e serviços essenciais, assim como a existência de laços que evitem eventuais 

situações de exclusão. Este desafio ganha especial relevo nas áreas rurais consideradas mais 

periféricas e com baixa densidade populacional, que, por norma, enfrentam constrangimentos 

de diversa ordem. Acolher (potenciais) empreendedores e fomentar o seu potencial inovador 

exige políticas públicas delineadas no sentido de assegurar o desenvolvimento económico, a 

coesão da comunidade e os serviços essenciais, não como objetos separados e desconectados, 

mas sim de modo integrado, o que raramente acontece (Fernandes et al., 2016; Fritsch, Brixy, 

& Falck, 2006; Oliveira, Ferreira & Póvoa, 2014; Saleilles, 2006; Steiner & Teasdale, 2019; 

Wanderley, 2000). 

De uma forma geral, é possível organizar as políticas públicas de atração de novos 

empreendedores e de apoio à inovação em três dimensões. A primeira refere-se a investimento 

e capitalização: recursos públicos não reembolsáveis; os fundos de venture capital; fundos 

públicos e de coinvestimento público-privado; crowdfunding; e investimento direto corporativo 

em participação (corporate ventures) (Freire, Maruyama, & Polli, 2017). A segunda dimensão 

refere-se a práticas, serviços de apoio e fomento ao ambiente empreendedor: os espaços para 

estímulo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, como incubadoras e aceleradoras; redes 

de empreendedores, investidores e clientes; eventos, cursos e workshops; além dos desafios 

tecnológicos públicos ou privados (idem). Por fim, a terceira dimensão remete para o regime 

regulatório, configurado pelo arcabouço normativo para investimento; por regulação de 
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incentivos fiscais a investidores em inovação e a empresas iniciantes; e pela simplificação e 

modernização de processos administrativos (Freire et al., 2017). 

Além das políticas, o contexto sociogeográfico é uma dimensão de análise importante e muito 

considerada, contribuindo para a compreensão de como, por exemplo, a economia e a ecologia 

social (sobretudo institucional) influenciam os processos inovadores e empreendedores. Mais 

recentemente, o modelo Triple Helix usou a proximidade geográfica como um elemento central 

dos sistemas baseados no conhecimento. Estes sistemas transformam as condições 

institucionais numa infraestrutura de saber, ou seja, uma rede em hélice tripla, representando a 

universidade, a indústria e o governo (Hindle, 2010; Presutti, Boari, Majocchi, & Molina-

Morales, 2019; Raza, Liu, & Usman, 2019; Welter, 2011). É justamente em função da 

configuração e dinamismo deste triângulo institucional que, de um modo geral, os grandes 

centros fomentam a aglomeração demográfica e a constituição de ecologias indutoras de 

inovação e de atividade empresarial, contrariamente à maioria dos contextos rurais (Cooke, 

2004; Fischer & Nijkamp, 2019; Grillitsch & Sotarauta, 2019; Stuart & Sorenson, 2003).  

No quadro dos processos inovadores e empreendedores, o espaço (físico e social) representa 

uma dimensão que permite, ou não, que as relações e os intercâmbios fluam sem resistência, 

dependendo das distâncias envolvidas (Boschma, 2005; Fischer & Nijkamp, 2019; Grillitsch & 

Sotarauta, 2019). Estes aspetos relacionados com as distâncias e os espaços poderem oferecer 

alguma dificuldade ao empreendedorismo rural, uma vez que a existência de determinadas 

condições naturais e socioculturais poderão ter um papel decisivo na decisão de empreender 

(Halfacree, 1993; Korsgaard, Ferguson, & Gaddefors, 2015; Thornton & Flynn, 2003). Por 

outro lado, a distância geográfica entre a metrópole e o rural tem favorecido a preservação de 

paisagens, as características ambientais, os hábitos locais e alguns métodos tradicionais de 

produção, ou seja, atributos que se traduzem em potenciais oportunidades de 

empreendedorismo, animação e atração socioterritorial (Almeida,  Loupa-Ramos, Menezes, 

Carvalho-Ribeiro, Guiomar, & Pinto-Correia, Teresa 2016; Luz et al., 2019;  Peng et al., 2019; 

Stathopoulou, Psaltopoulos, & Skuras, 2004; Sylla, Lasota, & Szewrański, 2019).  

O processo de inovação ligado à agricultura resultou no aumento dos índices de produtividade, 

o que reduziu a carência da força de trabalho nas atividades agrícolas. Tal efeito tem contribuído 

de forma significativa para o êxodo rural, nomeadamente o de jovens, que não encontram no 

campo oportunidades de trabalho que correspondam às suas expectativas (Branco et al., 2014; 

Largo & Ribeiro, 2019; Wanderley, 2000). Nestas circunstâncias, os efeitos mais evidentes têm 
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sido o envelhecimento da população, a insuficiência de atividades económicas, a baixa 

qualificação do pessoal produtivo, a escassez de empregos e a inércia institucional e dos 

serviços de apoio às atividades (Branco et al., 2014; Largo & Ribeiro, 2019; Wanderley, 2000). 

Os contextos rurais com este perfil apresentam-se, por isso, como desfavoráveis ao 

empreendedorismo, em virtude da densidade socioeconómica ser um fator impulsionador de 

inovação, de dinamismo e de sustentabilidade empresarial (Branco et al., 2014; Fernandes et 

al., 2016; Fritsch et al., 2006; Gretter et al., 2019; Steiner & Teasdale, 2019; Wanderley, 2000). 

Não obstante os aspetos potencialmente negativos à fixação de pessoas e de empreendimentos, 

deve-se considerar a coexistência de dois contextos rurais que mantém uma relação entre si: o 

rural-agrícola que produz bens materiais e o rural-não agrícola que presta serviços (Covas, 

2013). Quanto mais integrados forem estes “dois rurais”, maiores serão as possibilidades de 

criação de novas atividades e de expansão daquelas já existentes. A relação será separativa e 

limitante, caso se caracterize por uma cadeia agroalimentar muito estrita, com baixa oferta de 

serviços. Neste caso, poucas oportunidades de empreendedorismo e negócio irão surgir. Por 

outro lado, se a relação entre os dois contextos for complementar, eles terão tendência a 

autoalimentar-se (Covas 2013). Exemplos de oportunidades de negócios decorrentes desta 

complementaridade são o enoturismo, o rentismo imobiliário, a conservação dos valores 

naturais, a florestação dos terrenos agrícolas marginais, a residencialização do espaço rural, a 

“energetização” dos recursos renováveis, a “turistificação” das amenidades, a exploração 

agrícola superintensiva e a “cinegetização” dos recursos florestais (Covas, 2013, p. 73), entre 

outros. 

Se o rural testemunhou um relativo decréscimo das suas funções tradicionais, traduzindo-se 

num contexto diverso, nem sempre propício ao empreendedorismo, ao mesmo tempo daí 

resultaram novas oportunidades, avaliadas do ponto de vista cognitivo-racional, mas também 

em função de processos simbólicos e emocionais (Covas, 2013; Halfacree, 1993; Korsgaard, 

Müller, & Tanvig, 2015; Thornton & Flynn, 2003). Neste sentido, a multifuncionalidade do 

campo traduz-se na emergência de atividades fora do sector primário, como é o caso do turismo, 

um componente importante do desenvolvimento regional, sobretudo em territórios mais 

periféricos que se debatem com a escassez de oportunidades económicas, o declínio dos 

serviços públicos e a ausência de infraestruturas (Andrade & Caamaño-Franco, 2018; Dinis, 

Simões, Cruz, & Teodoro, 2019; Lloyd & Vengrouskie, 2019; Quaranta, Citro, & Salvia, 2016).  
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A inovação e as atividades empreendedoras levadas a cabo pelos neo-rurais, embora muitas 

vezes modestas em número e em escala, configuram uma potencialidade promissora para os 

territórios cuja capacidade de desenvolvimento endógeno é restrita. Além dos contributos 

produtivos diretos e do estímulo em termos de procura imobiliária, a chegada de novos 

interlocutores cria e/ou impulsiona a satisfação de um maior leque de necessidades no meio 

rural, desde as mais básicas (e.g., saúde, educação), às necessidades culturais e às que se 

inscrevem no campo do turismo e do lazer. 

 

5. Mudanças, tensões e gentrificação rural  

Um desafio com que os neo-rurais amiúde se debatem refere-se às resistências dos autóctones 

em relação à aceitação dos seus estilos de vida e às mudanças que eles tendem a protagonizar, 

nomeadamente em termos de valorização dos recursos naturais e de proteção ambiental 

(Gieling, Vermeij, & Haartsen, 2017; Holmes & Argent, 2016; Mamonova & Sutherland, 2015; 

Qin, 2016; Ulrich-Schad & Qin, 2018). Um exemplo destas tensões entre locais e recém-

chegados é relatado por Cortés-Vazquéz (2014) e ocorreu em torno de um santuário ecológico, 

localizado no sudeste da Espanha, que viria a transformar-se em área protegida, por força da 

ação de neo-rurais: o Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Os conflitos tiveram como elemento 

catalisador a deslocação de neo-rurais para aquela região, procurando desenvolver um projeto 

de vida próximo da natureza, o que colidia com as visões do mundo e as práticas dos habitantes 

locais. Se, para os últimos, a exploração económica era a prioridade, para os neo-rurais a 

preservação ambiental era o grande objetivo. Já com a criação do Parque Natural, os conflitos 

intensificaram-se e levaram mesmo à constituição de uma associação de agricultores para 

derrubar a política ambiental protecionista. Em resposta, os neo-rurais criaram uma organização 

não governamental (ONG) ambientalista e uma associação de ecoturismo para consolidar a 

causa preservacionista e explorar novas formas de negócio, tendo como base a conservação do 

ambiente (e.g., ecoturismo, percursos paisagísticos, hospitalidade).  

Apesar das dificuldades e das eventuais tensões sociais, há um relativo consenso na literatura 

sobre os potenciais ou efetivos benefícios socioeconómicos para as comunidades onde se 

estabelecem os neo-rurais. É sobretudo neste âmbito que alguns autores se referem à 

gentrificação do rural (Escribano et al., 2020; Holmes & Argent, 2016; Kalantaridis, 2010; 

Nelson & Hines, 2018, Mamonova & Sutherland, 2015; Peroni et al., 2016; Phillips, 2010; Von 

Reichert, Cromartie, & Arthun, 2014). Originalmente, o termo “gentrificação” foi criado para 
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descrever um processo de transformação das características de um bairro urbano degradado 

através do influxo de empresas e de residentes mais abastados (Gkartzios & Scott, 2012; 

González, 2017; Nelson & Hines, 2018; Phillips et al., 2020; Phillips, 2004). Geralmente, a 

gentrificação aumenta o valor económico do contexto em causa, em virtude dos investimentos 

em infraestruturas, da atração de negócios e da dinamização do mercado imobiliário. Mas as 

mudanças demográficas e sociais associadas ao fenómeno são, frequentemente, fonte de 

controvérsia, pois trata-se de um processo que tende a gerar um efeito de expulsão socioespacial 

dos mais desprovidos (Gkartzios & Scott, 2012; González, 2017; Nelson & Hines, 2018; 

Phillips et al., 2020). Com efeito, a gentrificação (sobretudo em meio urbano) força a 

deslocamentos da população em função do seu poder económico (Gkartzios & Scott, 2012; 

González, 2017; Morisson & Bevilacqua, 2019; Nelson & Hines, 2018; Phillips et al., 2020; 

Phillips & Smith, 2018; Pilgeram, 2019).  

Embora muito associado aos processos de nobilitação em contextos urbanos, o conceito de 

gentrificação foi estendido aos estudos rurais desde meados da década de 1980, nomeadamente 

para explicar as mudanças ocorridas no espaço rural britânico (Holmes & Argent, 2016; 

Kalantaridis, 2010; Nelson & Hines, 2018, Peroni et al., 2016; Von Reichert et al., 2014). A 

partir do final dos anos 90 e início dos anos 2000, investigadores americanos recorreram ao 

conceito na tentativa de compreenderem as transformações que ocorreram no campo e que 

foram descritas como mudanças pós-produtivistas (Gkartzios & Scott, 2012; González, 2017; 

Morisson & Bevilacqua, 2019; Nelson & Hines, 2018; Nelson, 2018; Phillips et al., 2020; 

Pilgeram, 2019). De um modo geral, nas pesquisas realizadas entende-se que os atributos 

percebidos genericamente como sinónimos de melhoria da qualidade de vida - os quais estariam 

presentes em ambientes rurais (e.g., acesso à natureza, tranquilidade, ritmo de vida mais lento 

e oportunidades de lazer) - criam condições para a gentrificação rural. Ao mesmo tempo, o 

processo é potenciado pela existência de moradias abandonadas ou subutilizadas (propriedades 

“gentrificáveis”) na forma de antigas casas agrícolas, celeiros disponíveis para conversão e até 

terras não devidamente exploradas, mas que podem ser destinadas para a implantação de 

moradias e desenvolvimento de atividades baseadas na agricultura (Holmes & Argent, 2016; 

Kalantaridis, 2010; Li, Westlund, Zheng, & Liu, 2016; Nelson & Hines, 2018, Peroni et al., 

2016; Von Reichert et al., 2014).  

A gentrificação associada ao estabelecimento de migrantes em espaços rurais proporciona 

diversidade, novas experiências e conhecimentos que impulsionam a criatividade, sendo que 
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esta pode tornar-se um instrumento relevante para solucionar velhos problemas económicos, 

identificar oportunidades de mercado e contribuir para a inovação em termos de processos e de 

produtos (Holmes & Argent, 2016; Kalantaridis, 2010; Nelson & Hines, 2018; Peroni et al., 

2016; Richard, Dellier, & Tommasi, 2014; Von Reichert et al., 2014). Desta forma, a migração 

para o campo tende a constituir uma influência fundamental no processo de desenvolvimento 

rural na Inglaterra, Europa Continental e EUA (Berry, 1976; Boscoboinik & Bourquard, 2012; 

Champion, 1989; Mitchell, 2019; Pallarès-Blanch et al., 2014; Rowe, Bell, Bernard, Charles-

Edwards, & Ueffing, 2019; Tulla, Stoica, Pallarès-Blanch, & Zamfir, 2017). Os recém-

chegados assumem-se, frequentemente, como impulsionadores e colaboradores na criação de 

novos empreendimentos, bem como catalisadores no aprimoramento e densificação das 

interdependências urbano-rurais (Kalantaridis, 2010; Mitchell, 2019; Pilgeram, 2019). 

Acrescente-se que estes migrantes que se estabelecem em territórios rurais são, por vezes, 

profissionais que trazem know-how, experiência, clientes, intenção empreendedora e estão, em 

muitos casos, mais motivados pelo crescimento dos respetivos negócios do que os habitantes 

locais (Dabić et al., 2020; Herslund, 2012; Holmes & Argent, 2016). Além disto, tendem a 

desenvolver profundos laços emocionais com o lugar (“place attachment”), o que também se 

repercute positivamente na decisão de empreender e na sustentabilidade dos projetos daí 

resultantes (Kibler, Fink, Lang, & Muñoz, 2015; Korsgaard et al., 2015). Por tudo isto, a 

gentrificação ocasionada pelas mobilidades migratórias para comunidades rurais em declínio 

pode contribuir decisivamente para a reversão do processo. Estes “novos” atores proporcionam 

aos territórios capital humano decisivo (habilidades profissionais, experiências de vida, 

cosmopolitismo), além de assumirem, amiúde, postos de trabalho difíceis de preencher nas 

comunidades rurais (Li et al., 2019; Mitchell, 2019; Pilgeram, 2019; Von Reichert et al., 2014) 

e aí desenvolverem atividades de promoção cultural, associativa e ambiental, entre outras.  

Um exemplo pertinente a invocar é a inversão da tendência de declínio da população alpina nas 

últimas décadas associada aos fluxos de neo-rurais, nalguns casos protagonizados por 

imigrantes refugiados (Membretti & Lucchini, 2018; Perlik et al., 2019). As aldeias nas 

montanhas que há muito se acreditava condenadas ao abandono, a uma difícil luta pela 

sobrevivência e a uma incapacidade de manter as pessoas autóctones e atrair novos habitantes, 

hoje demonstram uma ligeira inversão desta tendência. Para além desta mudança, revelam 

também um paradoxo: em muitos casos os neo-rurais estão mais propensos do que os locais 

para promoverem a valorização do património local (Viazzo & Zanini, 2014), provavelmente 

motivados pela visão de oportunidade de negócio, formação educacional, experiências 
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adquiridas no mundo urbano e/ou pela própria indiferença por parte dos habitantes locais (i 

Rico & Fuller, 2016; Sardinha, 2018).  

Parece indiscutível que a chegada de novos protagonistas e a consequente gentrificação rural 

constituem um potencial fator de revitalização demográfica, diversificação produtiva, 

crescimento económico e regeneração territorial (Bosworth & Bat Finke, 2020; Herslund, 2012; 

Mitchell & Shannon, 2017). Por outro lado, importa não esquecer que daí podem resultar 

assimetrias, tensões e dinâmicas de exclusão em nada benéficas para o desenvolvimento dos 

territórios e para a sua própria sustentabilidade (Gallent, 2011; Guimond & Simard, 2010; 

Mullenbach & Baker, 2018; Phillips, et al., 2020), destacando-se a possibilidade de um aumento 

significativo do custo de vida e dos preços dos imóveis, bem como algumas práticas (turísticas 

e não só) com potenciais impactos ecológicos negativos. A gentrificação rural não é um 

processo simples, nem de efeitos monolíticos (positivos ou negativos), na medida que faz 

irromper transformações diversas e, por vezes, ambíguas e paradoxais que afetam de forma 

sistémica o território.  

 

6. Considerações finais 

Desde meados do século XX, a população mundial em espaços urbanos ultrapassou a população 

a viver em meios rurais. Esta tendência mundial de progressiva urbanização tem sido pontuada 

por alguns movimentos inversos, em especial nos EUA e na Europa, trazendo da cidade para o 

campo pessoas movidas por múltiplas convicções ideológicas, expetativas empreendedoras 

e/ou à procura de modos de vida alternativos à habitual azáfama citadina. Procurando 

compreender os sentidos das deslocações migratórias para fora das cidades, surgiram várias 

abordagens, destacando-se duas grandes tendências iniciais. De um lado, os estudos que 

relacionavam as movimentações da população para os contextos rurais com a atividade 

económica. Do outro, um conjunto de estudos que procurava compreender a migração para as 

áreas rurais tendo em conta fatores mais de ordem sociocultural. Mais recentemente, os estudos 

sobre as migrações para meios rurais apontam o ganho económico em estreita relação com as 

condições socioculturais como motivadores das migrações. Em relação aos aspetos 

económicos, são apontados como principais fatores de atratividade migratória as oportunidades 

de negócio, a empregabilidade e o menor custo de vida. No que diz respeito às variáveis 

atrativas de cariz sociocultural, geralmente são enfatizadas as expectativas em torno do rural 

bucólico, calmo, seguro, adequado para as crianças, saudável e “tradicional”, fundadas em 
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imagens idílicas que, como constatámos, configuram um dos padrões representacionais mais 

significativos da ruralidade. 

Os migrantes que deixam os grandes centros urbanos e se deslocam para contextos rurais são 

comummente designados por “neo-rurais”. O termo “neo-rural” não é propriamente consensual. 

Porém, independentemente de como é interpretado, a maioria dos autores entende a designação 

como referente às pessoas que deixam os grandes centros urbanos e se instalam no meio rural, 

tendo em vista um projeto de vida que, em muitos casos, pode envolver algum tipo de atividade 

económica, associada ou não a processos inovadores e de empreendedorismo. Os resultados 

mais imediatos e destacados destas mobilidades contra-hegemónicas têm sido uma certa 

revitalização demográfica, a gradual diversificação produtiva, alguma inovação 

socioeconómica e a emergência de novos estilos de vida em determinados contextos rurais. 

Nestes casos, a ruralidade passou a contemplar outras atividades (e.g., turísticas) que não as 

tradicionais ligadas à agricultura, pecuária e silvicultura, bem como a assumir outras funções 

(e.g., residenciais para pessoas reformadas), emergindo assim “novas” oportunidades para 

inovar e empreender, a possibilidade de criação de postos de trabalho e a consequente fixação 

de pessoas.  

Nos contextos de acolhimento, um desafio com que os neo-rurais amiúde se debatem refere-se 

às resistências dos autóctones em relação à aceitação dos seus estilos de vida e às mudanças 

que eles tendem a protagonizar, nomeadamente em termos de valorização dos recursos naturais 

e de proteção ambiental. Mas, apesar das dificuldades, das eventuais tensões sociais e até dos 

impactos negativos, há um relativo consenso na literatura sobre os potenciais ou efetivos 

benefícios socioeconómicos dos fluxos neo-rurais para as comunidades onde se estabelecem. É 

sobretudo neste âmbito que alguns autores se referem à gentrificação do rural, um processo que, 

em muitos casos, acaba por ser facilitado pela existência de propriedades “gentrificáveis” (e.g., 

moradas abandonadas, antigas casas agrícolas, celeiros) que podem ser reabilitadas para 

habitação e/ou para o desenvolvimento de atividades económicas.  

Pode, portanto, depreender-se que as ditas migrações neo-rurais estão, intrinsecamente, 

associadas a dinâmicas sociais e económicas que tendem a fomentar uma certa regeneração de 

territórios rurais até então marcados pelo acentuado declínio demográfico. Aliás, na 

generalidade da literatura aqui considerada, os recém-chegados são frequentemente vistos como 

impulsionadores na criação de novos empreendimentos, bem como catalisadores no 

aprimoramento das interdependências urbano-rurais. Acrescente-se que estes migrantes são 
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profissionais que trazem know-how e experiência para os meios rurais, além de aí 

desenvolverem atividades de promoção cultural, associativa e ambiental, entre outras. Os seus 

múltiplos impactos (positivos e negativos) onde se estabelecem, as dinâmicas de inovação, 

empreendedorismo e gentrificação que aí protagonizam, bem como as suas interações e tensões 

com os autóctones, são aspetos relevantes que carecem de mais pesquisa empírica no âmbito 

das ciências sociais, desde logo no contexto português. 
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Capítulo 4 

Motivações e desafios dos pequenos empresários neo-rurais em regiões de baixa 

densidade10 

Resumo 

A presente investigação examina a dinâmica empreendedora dos pequenos empresários neo-

rurais, de forma a completar uma lacuna na literatura sobre esses empreendedores vindos de 

fora, cujos estudos não são muitos. Desenvolvido em três municípios portugueses (Miranda do 

Douro, Penamacor e Aljezur), este estudo tem como objetivo perceber quais as principais 

motivações e obstáculos que esses empreendedores encontram quando decidem deixar a cidade 

para se estabelecer no interior como pequenos empresários. Os dados foram recolhidos através 

da aplicação de entrevistas semiestruturadas a vinte e seis empreendedores neo-rurais, 

utilizando o método de estudo de casos múltiplos para avaliar as diferenças e similaridades 

existentes entre os indivíduos entrevistados e seus respetivos contextos. Para análise de 

conteúdo recorreu-se ao software NVivo 11.0. Como resultado, percebeu-se que o meio rural 

parece atrair esses novos empreendedores por vários motivos como o aproveitamento de 

oportunidades de negócio, a procura de uma melhor qualidade de vida, a resposta a necessidades 

familiares. No entanto, verifica-se a existência de dificuldades relacionadas principalmente com 

a falta de infraestruturas, pouco conhecimento prévio, necessidade de capital financeiro e falta 

de mão-de-obra. Esta multiplicidade de motivos que conduzem à necessidade de mudar e 

empreender encontra suporte na Teoria Social Cognitiva. Esta investigação ao revelar as 

experiências, dificuldades e desafios dos empreendedores neo-rurais distingue-se pela 

originalidade uma vez que não são muitos os estudos relacionados ao empreendedorismo de 

migração/imigração, nomeadamente tendo o contexto rural como foco, o que permite a sua 

utilização como ponto de partida para outros estudos similares.  

Palavras-chave: Empreendedor; Neo-rural; Migração; Imigração; Contra-urbanização; 

Territórios de baixa densidade. 
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1. Introdução 

As deslocações humanas no sentido urbano-rural foram definidas por muitos cientistas sociais 

pioneiros do assunto (tanto europeus, como norte-americanos, australianos e neozelandeses) 

como contra-urbanização e datam já desde a década 70 do século passado. Esse processo 

descreve o movimento de pessoas que deixam áreas urbanas em troca de localidades rurais 

(Beale, 1977; Berry, 1976; Morrison & Wheeler, 1976; Vining & Strauss 1977).  

De entre as várias explicações para compreender os motivos dessas deslocações ‘contra-

urbanas’, a influência dos chamados push and pull factors é uma das que se destacam. Os push 

factors são os atributos das localidades rurais que atraem novos residentes como, por exemplo, 

oportunidades de negócios, novos empregos, moradias mais baratas, novo estilo de vida. E, os 

pull factors representam as condições repulsivas das cidades, como a falta de emprego, o preço 

das habitações e o ritmo de vida atribulado (Benson & O’Reilly, 2009; Gosnell & Abrams, 

2011; Martins & Partidário, 2020; Rivera, 2013). 

Relativamente aos fatores push destaca-se o empreendedorismo de estilo de vida motivado, não 

raras vezes, por razões passionais as quais influenciam e direcionam o ato de empreender. A 

paixão, considerada como uma forte inclinação para o exercício de determinadas atividades, é 

reconhecida como um dos fatores capazes de conduzir o comportamento empresarial. Nesse 

sentido, a paixão funciona como um impulso motivacional que antecede a procura de um estilo 

de vida empresarial. Os empresários à procura de um estilo de vida empresarial mudam-se de 

um local para outro impulsionados pela sua paixão, que é sustentada pelas suas aptidões 

(Guercini & Ceccarelli, 2020). 

Por outro lado, para além do aspeto passional, Khosa e Kalitanyi (2015), no seu estudo realizado 

na África do Sul, concluíram que os empresários imigrantes migram para este território por 

diferentes razões, nomeadamente devido à instabilidade política e por razões económicas. Os 

imigrantes abraçam o empreendedorismo como uma forma para sobreviver no país de 

acolhimento e para enfrentar a discriminação no mercado de trabalho. Por conseguinte, os 

empresários vindos de fora são empurrados, em vez de puxados, para o empreendedorismo. 

Portanto, sejam fatores de ordem passional, económicos ou de sobrevivência que impulsionam 

os neo-rurais a sair da cidade ou do país, muitos deles estabelecem-se nos territórios para onde 

convergem na condição de microempresários ou como organizadores de autoemprego. E nesse 
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sentido a pergunta natural que surge é: o que leva esses indivíduos, além de deixar o mundo 

urbano de onde provêm, a tornarem-se empresários? A literatura sobre empreendedorismo tem 

explorado uma grande variedade de teorias e modelos para responder a esta questão (Campbell, 

1992; Herron & Sapienza 1992; Kreiser, Marino, & Weaver 2002; Krueger, Reilly, & Carsrud 

2000; Lévesque, Shepherd, & Douglas 2002; Roy & Elango 2000; Shaver & Scott 1991; 

Stevenson & Jarillo, 1990; Van Praag & Cramer 2001)  

Stevenson e Jarillo (1990) sugeriram que o comportamento empresarial poderia ser dividido 

em três categorias: (1) como os empresários agem; (2) quais são os resultados das suas ações; 

e (3) porque é que as pessoas escolhem agir como empresários, ou seja, o que as motiva. O foco 

do presente estudo relaciona-se com esta última categoria e com a Teoria Social Cognitiva 

(TSC), que parece lançar luzes sobre as motivações para empreender, pelo que será a teoria 

utilizada neste estudo. De um modo geral, a TSC pressupõe que as pessoas agem com 

intencionalidade sendo, portanto, aptas a autorregular as suas ações e organizar o processo de 

aprendizagem de novos comportamentos procurando, de forma consciente, experiências que 

possam favorecer a conquista dos seus objetivos (Bandura, 1986). 

Importa ainda salientar que as temáticas do microempresário e do autoemprego têm sido 

negligenciadas por parte dos investigadores académicos comparativamente ao tema do 

empreendedorismo relacionado com médias e grandes empresas consideradas paradigmáticas 

para a compreensão das inovações tecnológicas e organizacionais (de Lourdes Colbari, 2015). 

Da mesma forma, quanto à ligação do empreendedorismo com a migração/imigração e, em 

particular, com a migração de retorno verifica-se apenas uma ressonância limitada em estudos 

regionais (Fairlie & Lofstrom, 2015; Levie, 2007; Parrilli, Montresor, & Trippl, 2019). E 

relativamente ao contexto rural, parece ser menos ainda a quantidade de estudos a esse respeito. 

Tendo em consideração estas falhas encontradas na revisão da literatura, o presente estudo tem 

como objetivo principal perceber quais as principais motivações e obstáculos dos 

empreendedores neo-rurais estabelecidos em territórios de baixa densidade, mais 

especificamente nos municípios de Miranda do Douro, Penamacor e Aljezur. 

Adicionalmente, esta investigação pretende também estabelecer uma comparação dessas 

dimensões (motivação para mudar de território e empreender e desafios encontrados no 

processo) nos três territórios, com o propósito de perceber quais as suas diferenças e 

similaridades, procurando contribuir para a compreensão das experiências dos empreendedores 
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neo-rurais e, assim, colaborar também, para o enriquecimento da literatura referente ao micro 

emprendedorismo em contextos rurais. 

Do ponto de vista metodológico, o presente estudo adota uma abordagem de investigação de 

casos múltiplos em que se desenvolvem insights com base na análise e comparação de vinte e 

seis empreendedores localizados nos municípios de Miranda do Douro (nove), Penamacor 

(nove) e Aljezur (oito). 

Face ao exposto, este estudo tem início com a introdução, seguindo-se a revisão de literatura 

onde se sintetiza as obras consultadas e o contributo de cada uma para o tema, a metodologia, 

onde se explica o método utilizado, a apresentação dos resultados obtidos com recurso ao 

software NVivo seguidos de uma breve discussão dos mesmos e, finalmente, a conclusão e as 

implicações do estudo. 

 

2. Revisão de literatura 

2.1. O empreendedor neo-rural 

O termo “neo-rural” não é um termo de interpretação pacífica, uma vez que o a sua definição 

não é totalmente consensual na literatura (Sardinha, 2018). Na verdade, existe uma 

multiplicidade significativa de raciocínios a indicar, igualmente, uma variedade de indivíduos 

com diferentes perfis que decidem deixar as grandes cidades para se estabelecerem em 

contextos locais (Chevalier, 1993; Gurría, 2007; i Rico & Fuller, 2016; Nogué i Font, 2012; 

Quirós, 2019; Rouviére, 2015). 

Contudo, de entre essa variedade de raciocínios, parece haver algum consenso sobre o facto de 

que o termo visa designar as pessoas originárias das urbes que se instalam no meio rural, tendo 

em vista um projeto de vida, um ideal, que envolve algum tipo de atividade económica (Morillo 

& Pablos, 2016; Roca, 2011).  

Ressalte-se que, quanto ao significado de empreendedor/empreendedorismo, sem aprofundar 

as diversas discussões a respeito do conceito, a definição que parece ser mais apropriada para 

a presente investigação vem do Global Entrepreneurship Monitor - GEM (2013, p. 3), que 

define empreendedorismo como “qualquer tentativa de criação de um novo negócio ou nova 
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iniciativa, tal como emprego próprio, uma nova organização empresarial ou a expansão de um 

negócio existente, por parte de um indivíduo, de uma equipa de indivíduos, ou de negócios 

estabelecidos”. Portanto, o empreendedor neo-rural é o indivíduo que deixou um grande centro 

urbano rumo ao interior e nessa localidade fundou um negócio. 

Note-se, que esse neo-rural empreendedor pode ser um imigrante propriamente dito ou mesmo 

um nacional que retorna ao seu país. No primeiro caso, estaríamos diante da figura do 

empreendedor imigrante, ou seja, do empresário de outra nacionalidade que não a do país 

hospedeiro (Paço & Ramos, 2018) e que acaba por identificar e explorar oportunidades para 

abrir novos negócios (Shane, 2012; Yeasmin, 2016).  O segundo, por sua vez, trata-se do 

empreendedor ex-emigrante que passou algum tempo da sua vida no exterior a trabalhar, a 

estudar ou a adquirir experiência e que regressou com o propósito de se estabelecer como 

empresário (Pruthi, 2014; Wright, Liu, Buck, & Filatotchev, 2008). 

 

2.2. Motivos para mudar e empreender 

Relativamente à motivação, a sua influência nas escolhas, intenções e comportamentos dos 

empreendedores é amplamente reconhecida na literatura sobre empreendedorismo uma vez que, 

no processo de criação de empreendimentos, a motivação dos empresários atua como um 

antecedente que conduz o comportamento ao longo do processo (Schjoedt & Shaver, 2020). 

Para os comportamentalistas, o empresário é visto como a pedra angular de um complexo 

processo cujo foco está no seu comportamento. Para essa corrente, o empresário é definido 

como alguém que identifica uma oportunidade e cria condições para implementar um negócio 

e beneficiar dele. Este processo, portanto, relaciona-se com as atividades ou ações ligadas à 

perceção de oportunidades que levam à criação de um negócio. Desse modo, a vontade e a 

motivação humanas são o ponto de partida para o encadeamento empresarial (Jaziri, 2016).  

No âmbito das correntes comportamentalistas a TSC merece destaque, pois defende que o 

comportamento humano é compreendido como um conjunto de interações contínuas a ocorrer 

entre a pessoa e o meio onde ela está inserida. Tal relação é denominada reciprocidade triádica 

e refere-se às trocas contínuas entre fatores pessoais internos, tais como: (1) cognições, afetos 

e condições biológicas; (2) fatores pessoais ostensivos, que são os comportamentos 
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manifestados; e (3) fatores ambientais (Bandura, 1986). A maneira como a pessoa interpreta 

determinados estímulos altera o seu próprio comportamento de modo a influenciar e a modificar 

o ambiente ao seu redor. O ambiente transformado, por sua vez, desperta novas cognições e 

afetos na pessoa (Pajares & Olaz, 2008). Assim, a TSC privilegia os processos cognitivos 

internos do indivíduo que influenciam as motivações e tomadas de decisão para empreender, 

escolhendo territórios de baixa densidade para se instalarem 

Mas, não só o comportamento do empresário foi objeto de estudos, uma vez que a investigação 

do empreendedorismo também procurou identificar fatores situacionais e ambientais que 

resultam em atividade empresarial, tais como a perda do emprego, a experiência profissional, a 

disponibilidade de recursos e os incentivos governamentais de ordem financeira, ou não, 

embora nunca tenham sido completamente suficientes para explicar a génese do processo 

empreendedor (Segal, Borgia, & Schoenfeld, 2005). 

No âmbito do empreendedorismo neo-rural, o empreendedorismo de estilo de vida ocupa um 

lugar de destaque constituindo, não raras vezes, motivo para migrar, sendo estudado sob várias 

perspetivas e contextos, incluindo o turismo e os pequenos negócios (Cunha, 2016). 

Sardinha (2018), no seu estudo realizado na região central de Portugal (Pinhal Interior Norte e 

Médio Tejo), entrevistou 45 empresários neo-rurais e constatou que eles percebem a região 

como um repositório de oportunidades para construir um novo estilo de vida e empreender, 

sentindo-se motivados a mudar para o território, pela possibilidade de alcançar o estilo de vida 

desejado, para além do baixo preço dos imóveis. 

Guercini e Ceccarelli (2020) destacam que os empresários que são motivados pelo estilo de 

vida migram alimentados pela sua paixão em busca de condições que venham a sustentar esse 

estilo de vida, possuindo um conjunto múltiplo de objetivos associados aos seus negócios em 

que a rentabilidade do negócio é apenas um dos objetivos (Morrison, Andrew, & Baum, 2001). 

Salienta-se que paixão no empreendedorismo e na migração do estilo de vida é entendida como 

uma forte inclinação para o exercício de uma atividade de que se gosta ou que tenha um 

significado existencial que vale a pena o investimento de tempo e de energia (Vallerand et al., 

2003). Logo, a paixão implica uma relação especial entre o indivíduo e a atividade que se ama 

(Vallerand, 2012). 



105 

 

A paixão pode, portanto, motivar os indivíduos a explorar o seu desejo de iniciar uma vida 

profissional que envolve viver num outro lugar, a fim de realizar essa paixão. Este percurso de 

vida resulta na verdadeira migração do estilo de vida, relacionando-se com a fuga de algum 

lugar ou coisa e, simultaneamente com a fuga para a autorrealização (Guercini & Ceccarelli, 

2020). E, no que diz respeito à procura da autorrealização, o autoemprego ocupa um papel 

central, pois é por meio dele que a aspiração de estilo de vida a longo prazo pode ser alcançada 

dentro de um novo contexto ambiental, institucional e social (Stone & Stubbs 2007). O 

autoemprego permite-lhes assim escolher conscientemente não só como viver, mas também 

onde viver (Hoey, 2005). 

Essa ação para empreender parece ser uma característica marcante dos imigrantes (Light, 1984; 

Razin, 2017; Waldinger, 1986) pois, ao deixarem seus países à procura de melhores 

oportunidades, assumem riscos, normalmente inerentes ao autoemprego, para os quais são 

empurrados por falta de opções (Agbenyegah & Dlamini, 2018; Akgün, Baycan, & Nijkamp, 

2015; Honig, 2020).  

 

2.3. Empreendedorismo: fatores facilitadores e dificultadores 

O empreendedorismo implica um conjunto de decisões e ações que estão longe de ser 

consideradas simples. Na verdade, ostentam uma natureza complexa condicionada a situações 

que podem favorecer a ação empreendedora ou, inversamente, prejudicá-la de algum modo. Por 

exemplo, se dado empreendedor tiver acesso ou possuir o montante de capital necessário para 

a abertura e continuidade de uma empresa, essa condição irá traduzir-se como uma facilidade, 

ou uma dificuldade, caso aconteça o contrário.  Assim, o mesmo acontece em relação à 

qualidade das competências de gestão (Miller & Le Breton-Miller, 2003). 

Portanto, empreender é estar sujeito a incertezas e requer qualificações que raramente estão 

presentes numa única pessoa. Como resultado da ausência dessas qualificações, uma proporção 

considerável de novas empresas deixa o mercado relativamente pouco tempo depois de ter 

entrado, fazendo com que, em algumas indústrias ou regiões, apenas uma minoria seja capaz 

de sobreviver (Fritsch, Brixy, & Falck, 2006).  
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Para além das competências do empresário, avaliadas por meio das suas ações, um dos fatores 

mais influentes na decisão de continuar um negócio está ligada à quantidade de recursos 

financeiros disponíveis aquando da implantação do empreendimento (start-up) e à sua 

influência na sobrevivência e no crescimento dessa empresa (Caliendo, Goethner, & 

Weißenberger, 2020). Logo, o tamanho do empreendimento, subordinado à quantidade de 

recursos disponíveis é outro ponto que favorece (ou desfavorece) a consolidação da empresa, 

sendo normalmente aceite que as taxas de sobrevivência de novos negócios estão relacionadas 

com o tamanho mínimo de início desses empreendimentos, que permitirá a obtenção do lucro. 

Consequentemente, pode-se esperar que o volume de recursos financeiros ou a baixa 

intensidade de capital dificulte a configuração e a sobrevivência de novas firmas devido à 

quantidade relativamente grande de recursos necessários para atingir o tamanho mínimo 

eficiente. Logo, o risco de fecho é considerado menor, quanto maior o tamanho inicial do 

negócio (Audretsch, Houweling, & Thurik, 2000; Zygmunt, 2018).  

Por sua vez, os fatores regionais desempenham igualmente um papel importante e contribuem 

para a explicação da sobrevivência de novos negócios, na medida em que que a densidade 

populacional tem uma relação proporcionalmente direta com a taxa de sobrevivência das 

empresas, ou seja, quanto maior for a densidade populacional, maior será a expectativa de 

sobrevivência dos negócios (Fritsch et al., 2006). 

Neste sentido, um fator essencial a considerar quanto às iniciativas empreendedoras levadas à 

cabo por neo-rurais, seja na forma de autoemprego, ou na forma de negócio que gera empregos 

é o contexto rural. Isto porque, nem todos os contextos são favoráveis à imigração, ao 

empreendedorismo e, por consequência, à inovação, uma vez que a fixação em territórios rurais 

requer a existência de infraestruturas que possibilite o acesso a bens e serviços essenciais, tais 

como comunicação, serviços de saúde, transporte e educação (Fernandes et al., 2016; Fritsch, 

et al., 2006; Saleilles, 2006; Steiner & Teasdale, 2019; Wanderley, 2000). 

Deste modo, as características estruturais da indústria/mercado onde está inserido o negócio 

exercem igualmente influências positivas, ou negativas, relativamente à instalação e 

sobrevivência dos negócios, pois as indústrias/mercados diferem nas intensidades de 

concorrência, capital, procura e barreiras à saída. Em algumas indústrias a mudança para 

emprego assalariado, por ser menos difícil face às condições da oferta de empregos local, por 

exemplo (Caliendo et al., 2020). 
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2.4. Diferenciação, inovação e orientação estratégica  

Basicamente, a diferenciação é a conceção de um combinado de diferenças significativas para 

distinguir uma empresa e as suas ofertas dos concorrentes. A condição de empresa diferenciada 

concede à mesma a capacidade de fixar preços acima da média do mercado e explorar um 

segmento pouco explorado. Neste sentido, destacam-se as vantagens que podem ser alcançadas 

através de uma estratégia de diferenciação, seja pela boa qualidade do produto ou serviço, ou 

por intermédio de uma maior ênfase na inovação, como elemento de distinção da empresa 

(Semuel, Siagian, & Octavia, 2017; Seo & Chae, 2016). A inovação é assim a única forma das 

empresas obterem uma vantagem competitiva e melhorarem o seu desempenho (Porter, 1990), 

estando diretamente ligada à orientação estratégica que pode ser compreendida como a 

disposição organizacional para encontrar uma oportunidade e assumir a responsabilidade de a 

desenvolver (Masa’deh, Al-Henzab, Tarhini, & Obeidat, 2018; Morris & Sexton, 1996; Seo & 

Chae, 2016). Essa orientação estratégica descreve os processos que uma empresa deve adotar 

para obter vantagem competitiva, não estando relacionada com as variáveis de ordem 

individual, mas sim, com processos organizacionais (Masa’deh et al., 2018; Randerson, 2016). 

Por exemplo, quando uma empresa oferece novos produtos e/ou serviços diferenciados e entra 

em novos mercados, pode dizer-se que esta empresa é empreendedora pois, para além de estar 

à procura de novas oportunidades no mercado (Yan & Guan, 2019; Zahra & Garvis, 2000), está 

igualmente a abrir caminhos nunca antes percorridos (Randerson, 2016). Deste modo, para além 

da necessidade de diferenciar as suas propostas, o desenvolvimento de uma orientação 

estratégica é igualmente necessário, como forma de economia, uma vez que as empresas 

possuem recursos financeiros e de gestão limitados (Dushnitsky & Matusik, 2019). 

Por fim, no que respeita o tema empreendedorismo de imigração/migração e inovação, verifica-

se a existência de um consenso na literatura em reconhecer o elo entre estes fenómenos e o 

caráter mais inovador das empresas criadas por empreendedores vindos de fora que apresentam, 

geralmente, aspetos mais inovadores e um desempenho mais satisfatório, comparativamente às 

empresas locais fundadas pelos autóctones (Croitoru, 2020; Honig, 2020; Kenney, Breznitz, & 

Murphree, 2013). Assim, o acolhimento de empresários vindos de fora é visto como um aspeto 

positivo, uma vez que os novos negócios estimulam o funcionamento da economia e promovem 

a inovação (Fassio, Montobbio, & Venturini, 2019; Ghosh & Mastromarco, 2018; Gretter, 

Torre, Maino, & Omizzolo, 2019; Szabo, Adger, & Matthews, 2018).  
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3. Metodologia 

3.1 Configuração geral 

O presente estudo adotou uma abordagem qualitativa, a qual é indicada nas investigações em 

que não é possível chegar a resultados quantificáveis (Berg, 2007) e sustentada por estudos de 

caso múltiplos que envolvem três territórios de investigação: Miranda do Douro, Penamacor e 

Aljezur. Neste sentido, a mais-valia dos estudos de caso reside no facto de que estes não se 

limitam ao fenómeno estudado, abrangendo também os contextos onde o mesmo ocorre 

(Yacuzzi, 2005). Assim, segundo Yin (1989), o estudo de caso caracteriza-se como uma 

pesquisa empírica que investiga eventos contemporâneos no seu contexto real, considerando 

situações onde os limites entre o fenómeno e seu o contexto não estão claramente definidos. 

Relativamente ao instrumento de recolha, esta investigação utiliza a entrevista semiestruturada, 

considerada um processo de interação social que permite ao entrevistador obter informações do 

entrevistado através um guião previamente estabelecido, contendo perguntas essenciais ao 

entendimento do assunto que são complementadas por outras questões que surgem de forma 

espontânea (Manzini, 2003). A entrevista semiestruturada privilegia a obtenção de informações 

através do discurso do entrevistado, o qual revela simbolismos, sistemas de valores e estruturas 

discursivas (Minayo, 1996). Para além das entrevistas, recolheu-se dados no portal PORDATA 

e consultou-se sites especializados na promoção do empreendedorismo ligados a associações. 

O processo de recolha, em termos cronológicos, ocorreu em três etapas: (a) no período de 

11/02/2019 a 12/03/2019 foram entrevistados 9 empreendedores neo-rurais, em Miranda do 

Douro; (b) no período de 22/07/2019 a 14/08/2019 foram ouvidos mais 9 neo-rurais, em 

Penamacor e, por último, (c) no período de 02/03/2020 a 13/03/2020 8 empresários foram 

igualmente entrevistados, em Aljezur. A escolha dos territórios não foi aleatória, tendo seguido 

um critério geográfico que visava abranger o Norte, o Centro e o Sul de Portugal, de modo a 

permitir captar peculiaridades inerentes a cada região. Assim, a partir dos primeiros contactos 

e seguindo uma dinâmica de bola de neve (Vinuto, 2016), considerando a acessibilidade, foram 

contatados outros neo-rurais.  

Face ao exposto, salienta-se que a indicação dos primeiros neo-rurais em Miranda do Douro foi 

obtida por meio do contacto com a Câmara Municipal e da colaboração da FRAUGA - 

Associação para o Desenvolvimento Integrado de Picote, que também ajudou na identificação 
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desses empreendedores. De igual modo, em Penamacor os primeiros contatos ocorreram com 

a Câmara de Municipal e com a Junta das Freguesias do Município, o que possibilitou obter a 

localização de alguns neo-rurais. A maioria das entrevistas foi efetuada numa esplanada, 

localizada no centro da cidade de Penamacor, onde há um pequeno café/restaurante conhecido 

por lá se reunir a comunidade estrangeira. Os dados recolhidos foram registados em diários de 

campo e gravados em suporte áudio. 

Por fim, em Aljezur o mesmo procedimento foi adotado: em primeiro lugar contactou-se a 

Câmara Municipal e a Junta de Freguesia seguindo-se, posteriormente, as entrevistas com os 

neo-rurais. Neste território, para o contacto com os primeiros neo-rurais, foi inestimável a ajuda 

de um professor de Antropologia da UTAD que conhece território e se disponibilizou para 

facultar alguns contactos que, por sua vez, deram lugar a outros. Sem essa ajuda a recolha não 

teria sido possível em vista da eclosão da COVID-19. 

No que respeita o tratamento dos dados recolhidos, o mesmo foi efetuado com base na análise 

de conteúdo através da aplicação do software NVivo, versão 11.0. Segundo Chizzotti (2011, 

p.98), “o objetivo da análise de conteúdo é compreender criticamente o sentido das 

comunicações, o seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas”. 

O quadro seguinte (Quadro 4.1) procura mostrar o guião das entrevistas realizadas com os neo-

rurais: 

Quadro 4.1. Resumo do guião da entrevista 

Dimensões Questões Autores 

Neo-ruralidade e motivações para 

mudar 

O que o/a levou deixar a 

metrópole e mudar para o campo? 

Sardinha (2018); Morillo e Pablos, 

(2016); Roca (2011) 

Empreendedorismo de imigração e 

ex-migração 

O que o/a levou a deixar o seu 

país/região e estabelecer-se aqui?  

Paço e Ramos (2018); Shane 

(2012); Yeasmin (2016) 

Motivações para empreender Qual foi o motivo principal que 

norteou a decisão de iniciar este 

negócio? 

Schjoedt e Shaver (2020); Cunha 

(2016); Akgün et al. (2015); 

Bandura (1986); Guercini e 

Ceccarelli (2020) 

Fatores facilitadores e dificuldades  Quais foram as principais 

facilidades e dificultadores para 

empreender e iniciar o negócio? 

Fritsch et al. (2006); Caliendo et 

al. (2020); Fernandes et al. (2016) 

Orientações estratégicas de 

diferenciação/inovação 

O que torna diferente 

competitivamente o seu negócio 

de outros semelhantes? 

Semuel et al. (2017); Porter 

(1990); Masa’deh et al. (2018) 
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3.2 Caracterização dos entrevistados 

O quadro 4.2 fornece uma breve descrição do perfil dos 26 neo-rurais entrevistados, por 

território. 

Quadro 4.1. Perfil dos entrevistados 

Indivíduo Idade Género Habilitações Nacionalidade 
Tempo entrevista 

(minutos) 

Miranda do Douro  

EM1 60 Feminino Curso técnico Portuguesa 90 

EM2 42 Feminino Secundário Brasileira 75 

EM3 45 Feminio Secundário Brasileira 50 

EM4 45 Feminino Superior Portuguesa 120 

EM5 50 Masculino Superior Portuguesa 45 

EM6 64 Feminino Técnico superior Espanhola 70 

EM7 67 Masculino Superior Portuguesa 65 

EM8 48 Feminino Superior Brasileira 45 

EM9 53 Masculino Superior Brasileira 90 

Penamacor  

EP1 40 Masculino Superior  Irlandês 60 

EP2 45 Masculino Secundário Basco 50 

EP3 51 Feminino Superior Inglesa 45 

EP4 34 Masculino Técnico Inglesa 40 

EP5 36 Masculino Técnico Inglesa 40 

EP6 45 Feminino Superior Inglesa 40 

EP7 32 Masculino Técnico Inglesa 45 

EP8 32 Masculino Superior Norte-americana 50 

EP9 34 Feminino Superior Inglesa 40 

Aljezur  

EA1 45 Feminino Superior Portuguesa 40 

EA2 54 Feminino Superior Portuguesa 40 

EA3 38 Masculino Secundário Italiana 70 

EA4 48 Feminina Superior Portuguesa 80 

EA5 38 Masculino Secundário Portuguesa 70 

EA6 34 Feminino Superior Portuguesa 60 

EA7 50 Masculino Secundário Italiana 75 

EA8 60 Masculino Secundário Suíça 90 

A análise do quadro 4.2 permite constatar que, juntos, os concelhos de Miranda do Douro e 

Penamacor representam 69,23% da amostra, a qual foi completada pelos 30,77% relativos ao 
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concelho de Aljezur. A faixa etária dos entrevistados, por concelho, situou-se nos 52,67 anos 

em Miranda do Douro, nos 38,78 anos em Penamacor e nos 45,87 anos em Aljezur. Já a faixa 

etária média geral sinalizou os 45,77 anos. Em termos de género, dos 9 entrevistados em 

Miranda do Douro, 6 são do sexo feminino (66,67%) e 3 do sexo masculino (33,33%). Em 

Penamacor a situação inverte-se, 66,67% dos entrevistados são homens (6) e 33,33% são 

mulheres (3). E em Aljezur a proporção é de 50% de mulheres (4) e 50% de homens (4). No 

geral, 50% dos entrevistados são do género feminino (13) e 50% masculino (13). Quanto às 

habilitações literárias, Miranda do Douro apresentou seis entrevistados com nível superior 

(66,67%) e três com instrução secundária ou técnica (33,33%). Dos entrevistados em 

Penamacor, cinco possuem um curso superior (55,56%) e quatro (44,44%) têm formação 

técnica ou de nível secundário. Em Aljezur, 50% dos entrevistados possuem formação superior 

e 50% secundária. Globalmente, 57,69% dos entrevistados têm curso superior ou equivalente e 

42,31% possuem curso secundário ou técnico. Com respeito às nacionalidades dos 

entrevistados, Miranda do Douro exibiu três: portuguesa (44,44%), brasileira (44,44%) e 

espanhola (11,11%). Em Penamacor quatro foram as nacionalidades encontradas: irlandesa 

(11,11%), basca (11,11%), norte americana (11,11%) e inglesa (66,67%). Os entrevistados em 

Aljezur tinham como nacionalidade a portuguesa (62,50%), italiana (25,00%) e suíça (12,50%). 

Assim, no total, oito foram as nacionalidades encontradas entre os neo-rurais: portuguesa 

(34,61%), inglesa (23,08%), brasileira (15,31%), italiana (7,69%), espanhola (3,85%), irlandesa 

(3,85%), basca (3,85%), norte-americana (3,85%) e suíça (3,85%). 

 

3.3 Caracterização dos territórios 

O locus da investigação abrange três territórios portugueses: (1) um localizado a Norte e 

representado pelo concelho de Miranda do Douro; (2) outro mais ao Centro, representado pelo 

concelho de Penamacor; (3) e um terceiro a Sul, representado por Aljezur. O mapa abaixo 

(Figura 4.1) sintetiza estes municípios. 
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Figura 4.1. Mapa de localização dos territórios investigados 

Fonte: autores 

Através do mapa da figura 4.1 é possível verificar que Miranda do Douro está localizado no 

Nordeste Transmontano - Alto Trás-os-Montes, no Douro Superior, em pleno Planalto 

Mirandês. É um dos 12 concelhos que compõe o Distrito de Bragança, o qual abrange uma área 

de 488 km2 aproximadamente. Atualmente o concelho é composto por 13 freguesias e 32 

localidades (Salvado & Meirinhos, 2019). Já o município de Penamacor faz parte do distrito de 

Castelo Branco, região estatística do Centro do continente e sub-região da Beira Baixa. É sede 

de um município com 563,6 km² de área e conta com 9 freguesias. Quanto ao município de 

Aljezur, este localiza-se ao longo da costa ocidental do Algarve, possui 323,50 km² de área, 

está dividido em 4 freguesias (Carmo & Santos, 2011) e encontra-se dentro do Parque Natural 

do Sudoeste Alentejano e da Costa de São Vicente (Vicentina).  

A tabela 4.1 mostra as alterações demográficas no período 2011 a 2019 nos três territórios em 

estudo e em Portugal.  
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Tabela 4.1. População residente e a sua densidade 

 2011 2019 
Miranda 

Douro 
Penamacor Aljezur Portugal 

Miranda 

Douro 
Penamacor Aljezur Portugal 

População 

residente 
7.458 5.585 5787 10.542.398 6.830 4.755 5.594 10.295.909 

Superfície/ 

Km2 487,2 563,7 323,5 92.212,9 487,2 563,7 323,5 92.212,9 

Densidade 15,5 10,0 18,1 114,5 14,1 8,5 17,3 111,5 

Fonte: PORDATA, 2020 

Analisando a tabela 4.1, verifica-se que a população total de Portugal diminuiu de 10.542.398 

habitantes em 2011, para 10.295.909 habitantes em 2019, ou seja, existiu um decréscimo de 

2,338%. Esta redução refletiu-se ainda mais em territórios de baixa densidade, tais como 

Miranda do Douro, que sofreu uma diminuição na ordem dos 8,420%, Penamacor com uma 

taxa de 14,861% e Aljezur que apresenta também um decréscimo populacional de 3,335%.  

Não obstante, na última década tem-se verificado um aumento de estrangeiros que se mudam 

para Portugal para fixar residência, nomeadamente nos territórios em estudo. A tabela 4.2 

procura dar uma medida desse movimento imigratório. 

Tabela 4.2. População estrangeira com estatuto legal de residente em % da população residente 
 2011 2019 

Miranda 

Douro 

(Município) 

Penamacor 

(Município) 

Aljezur 

(Município) 
Portugal 

Miranda 

Douro 

(Município) 

Penamacor 

(Município) 

Aljezur 

(Município) 
Portugal 

 

% da pop. 

estrangeira 

residente 

1,5 1,1 21,9 4,1 1,3 5,9 29,2 5,4 

Pop. 

estrangeira  
114 62 1.282 414.610 92 308 1.635 588.976 

Fonte: PORDATA, 2020 

Analisando a tabela 4.2, é possível afirmar que apenas Miranda do Douro apresentou um 

decréscimo de estrangeiros na sua população local (-19,30%) no período em análise. 

Penamacor, por sua vez, registou um crescimento de população estrangeira muito significativo 

(396,774%) e Aljezur segui a mesma tendência, ainda que com uma percentagem de inferior 

(27,535%). 

A tabela 4.3 mostra algumas nacionalidades imigratórias principais em cada um dos territórios 

em estudo. No caso de Miranda do Douro destacam-se as nacionalidades brasileira e espanhola, 

sendo que, em Penamacor e Aljezur a população estrangeira residente vem maioritariamente 

do Reino Unido. 

https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+estrangeira+com+estatuto+legal+de+residente+em+percentagem+da+popula%c3%a7%c3%a3o+residente+total+e+por+sexo-363
https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+estrangeira+com+estatuto+legal+de+residente+em+percentagem+da+popula%c3%a7%c3%a3o+residente+total+e+por+sexo-363
https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+estrangeira+com+estatuto+legal+de+residente+em+percentagem+da+popula%c3%a7%c3%a3o+residente+total+e+por+sexo-363
https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+estrangeira+com+estatuto+legal+de+residente+em+percentagem+da+popula%c3%a7%c3%a3o+residente+total+e+por+sexo-363
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Tabela 4.3. Top 5 da população estrangeira com estatuto de residente por nacionalidade 

Miranda do Douro Penamacor Aljezur 

Nacionalidade 2011 - 2019 Nacionalidade 2011 - 2019 Nacionalidade 2011 – 2019 

Brasil 420 Reino Unido 502 Reino Unido 2.859 

Espanha 219 Espanha 122 Brasil 754 

Ucrânia 73 Ucrânia 120 Romênia 541 

China 41 Índia 103 Ucrânia 527 

França 30 Brasil 51 França 362 

Total  783 Total  898 Total  5.043 

Fonte: PORDATA, 2020  

De um modo geral e observando a tabela 4.3, é possível afirmar que a média populacional, em 

2019, nos três municípios é de 5.726.33 pessoas, sendo o município mais populoso Miranda do 

Douro (6.830 habitantes) e o menos populoso Penamacor (4.755 habitantes). A densidade 

demográfica demonstra a variação entre os territórios sendo que a maior densidade é encontrada 

no município de Aljezur (17,3 habitantes/km2) e a menor em Penamacor (8,5 habitantes/km2). 

Sabe-se que a densidade populacional é um fator que beneficia a implantação de negócios, 

quando alta e causa dificuldades, quando baixa (Martins & Figueiredo, 2008; Olímpio, 

Baltazar, & Grosso, 2013). Deste modo, segundo dados de 2019 (Tabela 3), o município com 

maior participação de estrangeiros na população local é Aljezur. 

Por último, a tabela 4.4, apresentada a seguir, demonstra a quantidade de empresas por ramo de 

atividade económica no ano de 2018. 

Tabela 4.4. Empresas não financeiras: total e por setor de atividade económica 

Setores de Atividade 

2018 

Miranda do 

Douro 

 

Penamacor 

 

Aljezur 

 

Agricultura/produção animal 33 26 15 

Indústrias extrativas 1 0 1 

Indústrias transformadoras 25 11 13 

Eletricidade/gás/vapor 0 1 0 

Captação, tratamento e distribuição de água 0 0 0 

Construção 23 12 29 

Comércio 70 29 57 

Transporte/ armazenagem 10 7 10 

Alojamento/ restauração 28 8 85 

Informação e comunicação 4 1 3 

Atividades imobiliárias 6 5 22 

Consultoria 10 5 11 

Atividades administrativas/apoio 0 5 9 

Educação 2 0 4 
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Saúde/apoio social 9 2 3 

Artes/desportos/recreativas 3 2 15 

Total 224 114 277 

Fonte: PORDATA, 2020  

A tabela acima (Tabela 4.4) permite perceber as áreas económicas de atuação empresarial nos 

três territórios. Como é possível notar, Aljezur destaca-se em número de empresas, 

nomeadamente no setor do alojamentos e da restauração, muito provavelmente em virtude da 

sua vocação turística. Miranda do Douro apresenta praticamente o dobro de empresas nas áreas 

de indústrias transformadoras, comparativamente aos outros territórios. No entanto, o maior 

destaque concentra-se na atividade de comércio, a qual apresenta uma quantidade elevada de 

empreendimentos nos três municípios. 

 

4. Análise dos resultados 

4.1 Motivações para mudar de território 

A variedade de indivíduos com diferentes perfis implica diferentes motivações para deixar as 

grandes cidades e se estabelecerem em contextos rurais (Chevalier, 1993; Gurría, 2007; i Rico 

& Fuller, 2016; Morillo & Pablos, 2016; Nogué i Font, 2012; Quirós, 2019; Roca, 2011; 

Rouvière, 2015). De entre os vários motivos, um dos mais comum é a procura pelo rural como 

oportunidade para criar o próprio emprego (Markley & Low, 2012). Mas, para além das 

motivações ligadas à sobrevivência ou às oportunidades de negócio, há também aqueles que se 

mudam para o rural à procura de moradias mais baratas, um novo estilo de vida próximo da 

natureza, um custo de vida mais em conta ou para abandonar o ritmo de vida atribulado das 

cidades (Benson & O’Reilly, 2009; Gosnell & Abrams, 2011; Martins & Partidário, 2020; 

Quirós, 2019; Rivera, 2013). A figura 4.2 permite visualizar algumas dessas motivações. 
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Figura 4.2. Mapa dos nós (NVivo) para as principais motivações para mudar de território 

Por meio da análise da figura 4.2, é possível verificar essa amálgama de motivações. Por 

exemplo, a questão familiar ou conjugal é um dos motivos que aparece nos territórios de Aljezur 

e Miranda do Douro:  

EA8: “O que me motivou a vir para Portugal foi o amor, a paixão por uma 

mulher.” 

EM8: “O motivo da mudança para Miranda e do estabelecimento do negócio 

foi porque conheci meu marido e casei-me com ele. (…) Vim porque me 

casei.” 

 

Já o motivo “oportunidade” é apontado como motivação pelos neo-rurais de Aljezur e 

Penamacor: 

EA4: “Eu sou farmacêutica e decidi abrir o negócio não propriamente por 

um ideal, mas por uma oportunidade de negócio. (…) comprei essa farmácia 

no final de 2010, e foi uma oportunidade de negócio na altura.” 

EP1: “Penamacor não foi uma escolha emocional, foi realmente pragmática. 

Viemos aqui parar porque ouvimos dizer que aqui havia terras baratas, 

sobretudo em comparação com a Irlanda.” 
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Um outro conjunto de motivações é representado pelas palavras “tranquilidade, qualidade de 

vida, melhoria das condições financeiras, encanto pela região”, aparecendo em todos os 

territórios: 

EA6: “Olha, primeiro eu queria mudar de ares, passar para um ambiente 

menos stressante, menos trânsito, menos barulho, menos tudo, ir para um 

sítio mais sossegado, com os meus filhos, os meus dois filhos e o meu marido, 

e proporciona-lhes também essas alterações. (…).” 

EM3: “O motivo que me fez mudar do Brasil para Portugal foi querer mudar 

de vida. (…) Também havia uma forte motivação pela aventura. Eu queria 

me aventurar, viajar, conhecer outros lugares (…).”  

EP7: “Viemos para cá por várias razões. Em primeiro lugar por não 

estarmos de acordo com o sistema de vida existente na Inglaterra e 

possivelmente na maior parte do mundo onde se vive por um salário 

miserável e a maior parte dele é gasto em consumo idiota. (…) Mas também 

há um motivo prático: o governo inglês não incentiva o trabalho no campo, 

não incentiva atividades agrícolas de pequenos proprietários.” 

 

O retorno às origens também foi apontado por um dos respondentes: 

EM5: “Voltei para a região por causa das minhas origens, nasci aqui.” 

 

Numa breve análise comparativa, Penamacor parece indicar que há menos dispersão nos 

interesses em atrair novos atores sociais, aparentando sinalizar que para lá se dirigem os 

interessados em melhorar a qualidade de vida ou as pessoas que procuram o aproveitamento de 

oportunidades. Aljezur, por sua vez, além do interesse pelas oportunidades, também oferece a 

tranquilidade como atrativo motivacional. Por outro lado, Miranda do Douro apresenta maior 

diversidade de motivos para justificar as movimentações dos neo-rurais para os seus domínios: 

interesses familiares, espírito de aventura, beleza natural, retorno às origens, melhoria da 
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qualidade de vida ou financeira são os aspetos indicados como os motivos para lá se 

estabelecerem. É possível concluir a inexistência de um único motivo preponderante que 

conduza a decisão de mudar para um território de baixa densidade, mas, na verdade, há um 

conjunto de razões que diferem de indivíduo para indivíduo e de território para território. O 

relato que se segue parece exprimir muito bem essa ideia: 

EA5: “Bem, não houve um só motivo para sair de uma cidade de 400.000 

habitantes e vir morar aqui, onde há 5.000 habitantes. Vim cá por um 

bocadinho de cada coisa, ou seja, um bocadinho de ideal, um bocadinho de 

oportunidade, um bocadinho de fuga dos centros urbanos e fuga de um estilo 

de vida que é muito igual em toda gente do Porto  (…) Eu vim aqui em 2004, 

e vim na altura motivado, pelo ambiente natural, pelo surf, pela natureza.” 

 

4.2 Motivações para iniciar um negócio 

O empresário é o individuo que, ao identificar uma oportunidade, procura obter e organizar os 

meios e as condições para criar um negócio. Esta ação é impulsionada por uma motivação que 

atua como um condutor do seu comportamento e das suas ações até que o seu objetivo tenha 

sido consolidado (Schjoedt & Shaver, 2020). Saliente-se que essa motivação também é fruto da 

oportunidade que a criação de um negócio representa para o desempregado. Na verdade, o 

empreendedorismo, nessa perspetiva, é uma alternativa ao emprego assalariado e não deve ser 

encarado como uma simples ocupação, mas como uma atividade onde antecedente como fatores 

familiares, educação formal e informal e experiência prática devem ser levados em conta 

(Molina, Velilla, & Ortega, 2016). 

Ressalte-se, entretanto, que no caso do empreendedorismo neo-rural, o estilo de vida ligado à 

ideia de melhoria da qualidade é um forte fator motivador, funcionando como uma espécie de 

catalisador da ação de empreender, de alocar recursos e de arriscar (Cunha, 2016). Não é 

incomum entre estes empresários, vindos de fora, a existência de uma perceção de 

oportunidades de negócios mais aguçada comparativamente à perceção dos locais, em virtude 

de que os recém-chegados valorizam os recursos endógenos antes negligenciados pelos 

autóctones, acabando por possibilitar a consecução do novo e procurado estilo de vida 
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(Sardinha, 2018). A figura 4.3 fornece um quadro das motivações para iniciar um negócio 

identificadas pelos neo-rurais empreendedores de cada um dos territórios em estudo. 

 

Figura 4.3. Mapa dos nós (NVivo) para os principais motivos para iniciar o negócio 

De entre os motivos apresentados, as questões familiares, a experiência em negócios idênticos 

e a oportunidade apresentam-se como os principais motivos para empreender. Os dois primeiros 

relatos recolhidos fazem referência aos aspetos familiares: 

EM1: “O motivo de fazermos este negócio foi nossa mãe, já de certa idade, 

e que precisa de cuidados. (…) E como já tínhamos propriedades aqui, a 

principal vantagem foi termos as casas e o sítio (…) que são de sítios 

propriedade da família.” 

EP9: “Nós viemos para cá em fins de 2017. Conseguimos comprar uma 

quinta (…) que nos pareceu apropriada à nossa família e a atividade que 

queríamos desenvolver aqui: a produção de alimentos ecológicos, sem 

defensivos agrícolas e integrada ao ambiente natural da quinta.” 

 

Em relação à experiência anterior, os relatos a seguir dão uma ideia dessa motivação para 

empreender: 
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EA3: “Aprendi em Itália a fazer pizza (…), foi preciso oito meses de curso 

(…) depois outros anos de experiência a viajar assim, porque é um trabalho 

artesanal. (…) Viajando vi que aqui em Portugal há uma boa qualidade de 

vida (…) Como empreendedor.” 

EM3: “Consegui montar o primeiro negócio nas condições que eram 

possíveis para mim. Também já tinha conhecimento do ramo. Depois, aqui 

em Picote, as condições eram ainda melhores.” 

 

Quanto às motivações relacionadas com a melhoria da qualidade de vida e das condições 

financeiras, alguns neo-rurais empreendedores referem: 

EP4: “Eu sempre quis ter um pedaço de terra onde eu pudesse cuidar dela, 

plantar o meu próprio alimento, ter animais...” 

EM3: “O motivo que me fez mudar do Brasil para Portugal foi querer mudar 

de vida. queria ter uma vida melhor (...) comecei a trabalhar, como 

cozinheira, num restaurante (…). Mas ganhava muito pouco. Comecei, então 

o negócio próprio no ramo da culinária, já que era um ramo que conhecia 

desde pequena.” 

Por fim, no que diz respeito às oportunidades como fatores motivadores, os relatos abaixo 

ajudam a compreendê-las: 

EM9: “A experiência como gerente da loja me deu muita vivência comercial 

e administrativa. Possibilitou-me, anos depois, a abertura de uma loja (…) 

com a minha esposa.” 

EP5: “Meu pai tinha uma pequena firma de requalificação de imóveis, tanto 

residenciais, como comerciais. Eu e meu irmão trabalhamos com ele. Nós 

nos informamos e soubemos que havia muitos ingleses a comprar velhas 

quintas no concelho com habitações precárias, o que poderia ser uma 

oportunidade de oferecer os nossos serviços.” 

 



121 

 

Ao comparar os três territórios relativamente ao motivos para dar início a um negócio, percebe-

se que a oportunidade, a procura por melhores condições de vida e as questões familiares são 

os motivos mais comuns, não se distribuindo, porém, de forma homogénea. Todavia, é natural 

inferir que, na maioria dos casos, o motivo fundamental para empreender reside na procura de 

um meio de vida independentemente de outro qualquer (Agbenyegah &  Dlamini, 2018; Akgün 

et al., 2015; Honig, 2020; Khosa & Kalitanyi, 2015). O relato que vem a seguir comprova essa 

dedução: 

EM2: “(…) Daí veio a necessidade de abrir um negócio, um meio de 

sobrevivência que possibilitasse ficar perto da minha filha. Lutar contra as 

dificuldades.”  

 

4.3 Fatores facilitadores e dificultadores da implementação do negócio 

O empreendedorismo é uma ação de natureza complexa que envolve uma série de condições 

que podem oferecer facilidades ou, pelo contrário, traduzir-se em desafios reais. Exemplos 

destas vantagens ou desvantagens são a disponibilidade e quantidade de recursos financeiros 

ou patrimoniais disponíveis (Caliendo et al., 2020), o acesso ao capital necessário, a formação 

e competências do empresário (Miller e Le Breton-Miller, 2003). 

No caso do empreendedorismo neo-rural, devem também ser tidos em conta fatores regionais, 

uma vez que afetam significativamente a sobrevivência de novas empresas (Fritsch et al., 2006). 

As circunstâncias socioeconómicas peculiares das regiões, que diferem umas das outras, 

acabam por explicar em grande medida as diferentes vias de progresso do processo empresarial. 

Por conseguinte, nem todos os contextos são favoráveis à imigração e ao empreendedorismo, 

uma vez que terá de haver infraestruturas que permitam o acesso a bens e serviços essenciais 

(Fritsch, et al., 2006; Saleilles, 2006; Steiner e Teasdale, 2019). Nos três contextos geográficos 

considerados no nosso estudo existem, de um modo geral, condições estruturais que 

condicionam de forma negativa a atração de pessoas de fora e o desenvolvimento de atividades 

empreendedoras.  Nos três contextos geográficos considerados no nosso estudo existem, de um 

modo geral, condições estruturais que condicionam de forma negativa a atração de pessoas de 

fora e o desenvolvimento de atividades empreendedoras. Um fator negativo comum aos três 

territórios é sem dúvida a condição de baixa densidade com o fator agravante de diminuição 
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recorrente da população. No período entre 2011 e 2019, Miranda do Douro, por exemplo, sofreu 

uma diminuição na ordem dos 8,420%, Penamacor com uma taxa de 14,861% e Aljezur que 

também apresenta uma diminuição da população de 3,335% (PORDATA, 2020). A densidade 

populacional tem uma relação proporcionalmente direta com a taxa de sobrevivência das 

empresas (Fritsch et al., 2006), o que evidencia a sua influência negativa sobre os territórios em 

causa. Todavia, e sobretudo ao longo da última década, em cada um dos três municípios têm 

sido concretizadas políticas e iniciativas estratégicas que contribuem, direta ou indiretamente, 

para a criação de condições de apoio ao empreendedorismo como estratégia de atração/fixação 

de pessoas e de desenvolvimento local. A título de exemplo, na tabela 4.5 identificamos 

algumas destas iniciativas mais relevantes. 

Tabela 4.5. Programas e medidas de suporte ao empreendedorismo 

Contexto Programas e medidas 

Miranda do Douro 

- Programa de empreendedorismo patrocinado pela EDP que, em articulação com a 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, proporcionou apoio financeiro e técnico 

à criação de pequenas empresas inovadoras na região; 

- Desenvolvimento de infraestruturas, equipamentos e serviços ao dispor dos 

trabalhadores que trabalham à distância por via remota, o que tornou Miranda do Douro 

numa “Remote Work Ready Town”; 

- Criação, por parte da câmara municipal, de uma plataforma para venda online de 

produtos locais; 

- Sistema de incentivos ao empreendedorismo e ao emprego (SI2E) da região das Terras 

de Trás-os-Montes, co-financiado pelo FEDER e pelo FSE; 

- Integração de uma rede regional de promoção do Empreendedorismo (R2PE), com 

estruturas municipais, apoiadas por um gabinete técnico instalado no Parque de Ciência 

e Tecnologia Brigantia Ecopark; 

- Sistema de apoios ao emprego e ao empreendedorismo (+CO3SO) através do grupo de 

ação local (GAL) Associação de Desenvolvimento dos Concelhos da Raia Nordestina 

(CoraNe). 

Penamacor 

- Programa de educação para a cidadania e o empreendedorismo para alunos do 1º, 2º e 

3º ciclos e secundário, desenvolvido pela Câmara Municipal de Penamacor em parceria 

com a Associação de Jovens Empreendedores de Portugal e com a colaboração do 

Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches; 

-Associação para o desenvolvimento da Raia Centro-Sul; 

- CIMBIS - Empreendedorismo em redena Beira Interior Sul; 

- Incubadora de Valorização dos Recursos Endógenos do concelho de Penamacor; 

- Programa municipal “Acompanhamento para a Inserção na Vida Ativa”; 

- Linha de apoio à tesouraria para micro e pequenas empresas do turismo COVID-19 

vinculado ao programa Turismo Portugal. 

Aljezur 

-Criação na estrutura orgânica da câmara municipal de uma unidade técnica de 

desenvolvimento económico (UTDE), com o objetivo de desenvolver políticas de 

incentivo e apoio ao empreendedorismo, concretizadas através de um balcão municipal 

do empreendedor; 
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- Concurso “Ideias em Caixa”, organizado pela Universidade do Algarve tendo em vista 

estimular o empreendedorismo e a criação de novas empresas no contexto regional; 

- Sistema de apoios ao emprego e ao empreendedorismo (+CO3SO) no âmbito do GAL 

Adere 202; 

- Projeto Restart Algarve – Rede Regional de Apoio ao Empreendedorismo; 

- Constituição de uma parceria (GAL ADERE Rural) por parte da Associação Vicentina 

para implementar uma estratégia integrada de desenvolvimento rural nas área do 

Barlavento Algarvio. 

Fonte: elaboração própria com base em dados sistematizados a partir de fontes documentais institucionais relativas 

aos três contextos territoriais considerados no estudo. 

É num contexto tendencialmente paradoxal, em que convivem condições estruturais de 

constrangimento e de facilitação do empreendedorismo, que os nossos entrevistados 

identificam os fatores específicos que, com base nas suas próprias experiências e 

entendimentos, proporcionaram ou dificultaram as suas iniciativas empreendedoras.  

As duas figuras que seguem (Figura 4.4 e Figura 4.5) e os respetivos depoimentos procuram 

demonstrar as facilidades e dificuldades dos empreendedores neo-rurais em estabelecer os seus 

respetivos negócios. 

 

 

Figura 4.4. Mapa dos nós (NVivo) para os principais fatores facilitadores de implementação do negócio 

Da análise da figura 4.4 percebe-se a diversidade de fatores apontados como facilitadores da 

ação de empreender por parte dos neo-rurais dos três territórios em estudo. Enquanto os neo-

rurais empreendedores de Miranda do Douro apontam nove motivos, os de Aljezur indicam 

apenas três. Penamacor ostenta um nível intermediário com cinco razões para empreender. Os 

relatos seguintes confirmam esta diversidade de fatores: 
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EM4: “Acho que houve vários fatores facilitadores: as nossas formações, a 

nossa identificação com o terreno, a proximidade com a comunidade, mas o 

principal foi a nossa identificação com o território e a vontade de contruir 

uma vida aqui.” 

EA3: “O fator mais facilitador é o turismo. É o turista estrangeiro que vem 

mais aqui. Os portugueses, em geral, são poucos os que gostam mesmo de 

uma pizza italiana genuína. Então é o turismo de Aljezur que possibilita o 

meu negócio.” 

 

EP4: “O preço das terras foi o que possibilitou realizar o sonho. Outro fator 

foi a vinda de outras pessoas do Reino Unido, e que compraram quintas 

abandonadas e casas velhas que precisavam de arrumar o telhado, janelas, 

portas, limpeza do terreno, construção de galinheiros e coisas assim. Havia 

gente a precisar daquilo que eu podia fazer.” 

Dos três municípios em estudo, Miranda do Douro apresenta a maior diversidade de fatores 

comparativamente aos outros dois. O fator “oportunidade” encontra-se presente nos três 

territórios, o que reforça a ideia de que a “oportunidade” é um dos fatores motivacionais mais 

presentes na decisão de empreender (Pruthi, 2014; Shane, 2012; Wright et al., 2008; Yeasmin, 

2016). No entanto, todos eles apresentam como facilidades elementos próprios como, por 

exemplo, em Miranda do Douros aparecem “visão de negócio” e “sonho”, sendo que esse 

último aspeto é referenciado por Morillo & Pablos (2016) em termos de ideal. Em Aljezur 

aparecem “turismo” e “força de vontade”. Força de vontade é um atributo do empresário neo-

rural mencionado por Bell (2006) que consiste na determinação de tentar realizar esse sonho, 

mesmo que as condições se apresentem adversas ou que algumas tentativas se traduzam em 

insucesso. Em Penamacor aparecem “clima” e “valor dos imóveis”, sendo que esse último é 

enfatizado por Sardinha (2018) como sendo um facilitador para empreender. Os relatos 

demonstram assim que os elementos que possam facilitar a abertura de negócios variam em 

consequência das características do território (Fernandes et al., 2016; Fritsch, et al., 2006; 

Saleilles, 2006; Schneider, 2009; Steiner & Teasdale, 2019; Wanderley, 2000), bem como do 

próprio indivíduo (Fritsch et al., 2006). 
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A figura 4.5 e os depoimentos seguintes demonstram os fatores considerados de dificuldade 

para empreender, segundo os entrevistados: 

 

 

Figura 4.5. Mapa dos nós (NVivo) para os principais fatores dificultadores da implementação do negócio 

A exemplo do que foi verificado em relação aos fatores considerados facilitadores, também as 

dificuldades para empreender são objeto de opiniões diferentes. Nesta questão, a totalidade dos 

depoimentos parece não encontrar pontos em comum, com Aljezur a indicar cinco fatores de 

dificuldade (instalações apropriadas, entrar no mercado, burocracia, conquista da confiança e 

falta de mão-de-obra qualificada), Penamacor a assinalar dois principais fatores (condições 

tecnológicas e problemas de procura) e, por último, Miranda do Douro com também cinco 

dificultadores (capital financeiro, falta de experiência, ausência de infraestruturas, falta de 

apoios públicos e sazonalidade). Esses fatores considerados de dificuldade constam, de alguma 

forma, na literatura especializada (e.g., Conroy & Deller, 2020; Fernandes et al., 2016; Fritsch, 

et al., 2006; Lerner, 2020; Saleilles, 2006; Steiner & Teasdale, 2019; Wanderley, 2000; Ziolo 

& Ghoul, 2019).  

Os relatos expostos nos parágrafos seguintes mostram esta diversidade quanto à identificação 

de fatores que podem dificultar a criação de negócios: 

EA5: “Quando abri a clínica a principal dificuldade que encontrei, no início, 

foi ganhar confiança. (…) Isso é normal, nesses sítios mais pequenos as 
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pessoas têm desconfiança. (…) Pronto, demora a ganhar confiança da 

população local. (….)” 

EP7: “Acho que ainda temos poucos clientes (…). E também o idioma oferece 

alguma dificuldade. Nada muito sério, mas às vezes dificulta...” 

EM4: “A dificuldade inicial que era a necessidade financeira de constituir o 

negócio e de sobreviver. Depois advieram outras necessidades. O que 

achamos é que deveria haver mais apoios para as pessoas e para os 

empresários que se querem instalar na zona do interior e desenvolver aí 

projetos, nomeadamente com a questão dos impostos...” 

 

O que mais se destaca neste bloco de respostas é a diversidade de fatores considerados de 

entrave ou de dificuldade para empreender. Aqui, também, parece plausível deduzir que essa 

variedade de opiniões decorre das diferenças existentes entre os territórios (Conroy & Deller, 

2020; Fernandes et al., 2016; Fritsch, et al., 2006; Lerner, 2020; Saleilles, 2006; Steiner & 

Teasdale, 2019; Wanderley, 2000; Ziolo & Ghoul, 2019).  

 

4.4 Diferenciação/inovação do negócio 

A procura por propostas diferenciadas, como por exemplo, a oferta de produtos e serviços de 

reconhecida qualidade, visa desenvolver a competitividade no que respeita à exploração de 

novos nichos de mercado (Semuel et al., 2017; Seo & Chae, 2016). E uma das formas de uma 

empresa conseguir diferenciar-se é através da inovação, que pode ser compreendida como a 

disposição do empresário para identificar uma oportunidade e aproveitá-la (Masa’deh et al., 

2018; Seo & Chae, 2016). Esse tipo de atitude descreve os processos que uma empresa deve 

adotar para entrar no mercado, obter vantagem competitiva e manter-se nele (Masa’deh et al., 

2018; Randerson, 2016). 

A figura 4.6, a seguir apresentada e os respetivos depoimentos procuram explicar essa intenção 

de identificar e promover a diferenciação. 
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Figura 4.6. Mapa dos nós (NVivo) para as principais orientações de diferenciação/inovação dos negócios 

A figura 4.6 expressa o mesmo padrão identificado nas dimensões anteriores em análise, ou 

seja, verifica-se uma maior diversidade de orientações voltadas para a diferenciação/inovação 

encontradas em Miranda do Douro (oito), comparativamente aos outros dois territórios: quatro 

em Aljezur e três em Penamacor. De certa forma, a maioria das orientações estão voltadas para 

o produto: produto diferenciado e qualidade do produto (Aljezur); produto ecológico 

(Penamacor); produto biológico, qualidade da matéria-prima, produto direcionado para o nicho 

de mercado, características inovadoras do produto (Miranda do Douro). Outros relatos 

indicaram o atendimento e assistência técnica ou aspetos relacionados, como proximidade com 

o cliente e serviço personalizado (Aljezur e Miranda do Douro). Um dos relatos apontou a 

questão do processo de produção como diferenciação (Miranda do Douro). Nos parágrafos 

seguintes são exibidos alguns testemunhos que sustentam a diversidade de orientações 

relacionadas com a diferenciação/inovação do negócio (Masa’deh et al., 2018; Morris & 

Sexton, 1996; Seo & Chae, 2016). 

EA7: “O meu negócio se diferencia dos demais, principalmente, pela 

proposta gastronómica, (…) Eu fui um tipo de pioneiro no desenvolvimento 

gastronómico. Fui o único por uns dez anos. Eu consigo fazer isso usando 

produtos de altíssima qualidade (…) Portanto as diferenças dos meus 

restaurantes é o estilo de comida e a qualidade de preço. Também o nível de 

ambientação, de decoração são diferencias do meu negócio. Nos serviços 

também tentamos ter um serviço diferente.”  
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EP9: “Acho que o principal diferencial é ser agroecológico. Ser livre de 

qualquer química e favorável ao meio ambiente (environmental friendly), um 

conceito que vem se tornando popular na Europa e implica em maior procura 

por esse tipo de produto.” 

EM7: “Estamos a divulgar que as nossas vinhas são em solos xistosos e estão 

entre 450 e os 600 metros de altitude. Aqui temos um clima continental seco 

com grandes amplitudes térmicas e baixo teor de unidade, inibindo o 

desenvolvimento de certas doenças e permitindo desta forma uma viticultura 

natural sem o uso de fitossanitários. Isso é um diferencial hoje em dia a 

ganhar adeptos do consumo livre de produtos químicos.” 

 

A diversidade de aspetos indicados como diferenciação/inovação do negócio permite perceber 

a preocupação dos empreendedores neo-rurais em conferir um grau de inovação/diferenciação 

aos seus negócios, como forma de conquistar e atrair clientes. Como relatado, esses 

empreendedores demonstram estar conscientes em ter um diferencial que permita o destaque 

do seu negócio no mercado onde estão inseridos (Masa’deh et al., 2018; Morris & Sexton, 1996; 

Seo & Chae, 2016). 

 

5. Discussão dos resultados 

A partir da década de 1970, o crescimento demográfico nas zonas urbanas ocidentais tornou-se 

mais lento, comparativamente a períodos anteriores o que deu origem, nos Estados Unidos, ao 

termo contra-urbanização (Berry, 1976). A partir dessa data, os investigadores começaram a 

interessar-se pelo assunto, especialmente sobre quem seriam esses (i)migrantes que deixavam 

as metrópoles em direção ao rural e suas respetivas motivações (Beale, 1977; Berry, 1976; 

Chaney, 2004; Morrison & Wheeler, 1976; Vining & Strauss 1977).   

As características da vida neo-rural, normalmente sintetizada como amor pelo campo e anseio 

por uma vida mais simples, em contacto com a natureza, permitia considerá-los como criadores 

de estilo de vida (Beale, 1977; Berry, 1976; Chaney, 2004; Morrison & Wheeler, 1976; Vining 

& Strauss 1977).  Por outro lado, as posições discursivas colhidas no presente estudo permitem 
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descortinar perspetivas singulares que denotam um conjunto de motivações que vão além do 

mero facto de viver num determinado contexto ou de levar um estilo de vida especial. Na 

realidade, os discursos demonstram peculiaridades que ora divergem ora convergem, de 

indivíduo para indivíduo.  

O facto é que muitos deixam suas cidades à procura de um meio de sobrevivência que é 

encontrado através do empreendedorismo voluntário ou por necessidade (Khosa & Kalitanyi, 

2015). E, são vários os motivos que levam estas pessoas a mudar, empreender e lidar com os 

desafios. Essa diversidade de motivações decorre, provavelmente, da reciprocidade triádica 

defendida pela TSC, a qual aponta as características cognitivas, afetivas, comportamentos e 

fatores ambientais que divergem de indivíduo para indivíduo (Bandura, 1986). 

Logo, para entender essa multiplicidade de motivações e comportamentos face aos desafios 

enfrentados pelos neo-rurais no processo de deslocamento e de empreender, o quadro 4.3 foi 

construído no sentido de procurar sintetizar essas diferenças e semelhanças, através dos 

contributos dos empreendedores que constituem a amostra do nosso estudo. 

Quadro 4.3. Resumo dos resultados identificados tendo como base as dimensões investigadas 

Dimensões Miranda do Douro Penamacor Aljezur 

Motivos para mudar  Família; Raízes; 

Aventura; Encanto; 

Melhoria financeira 

Qualidade de vida; 

Oportunidade 

Tranquilidade; Família; 

Oportunidade 

Motivos para iniciar o 

negócio 

Família; Oportunidade; 

Experiência; Melhoria 

financeira 

Qualidade de vida; 

Oportunidade; Família 

Experiência 

Fatores facilitadores de 

implementação do 

negócio 

Experiência; 

Oportunidade; Familiar; 

Raízes; Formação; 

Infraestruturas; Rede de 

contactos; Sonho; Visão 

Valor dos imóveis; 

Clima; Custo de vida; 

Experiência; 

Oportunidade 

Oportunidade; Turismo; 

Vontade 

Fatores que dificultam o 

negócio 

Capital; Experiência; 

Apoio público; 

Sazonalidade; 
Infraestruturas 

Procura; Infraestruturas 

tecnológicas 

Burocracia; Confiança; 

Instalações; Mão de 

obra; Inserção no 
mercado 

Diferenciação/inovação 

do negócio 

Qualidade do produto; 

Processo de produção; 

Serviços e assistência 

técnica; Matéria-prima 

Produto ecológico; 

Experiência; Produto 

único 

Proximidade do cliente; 

Atendimento; Produto 

diferenciado; Qualidade 

Na dimensão “motivos para mudar”, percebe-se que as motivações de ordem familiar são 

comuns em Miranda do Douro e Aljezur, enquanto a oportunidade é comum para Penamacor e 

Aljezur. O retorno às raízes, a procura pela aventura, o encanto pelo território e a busca de 

melhores condições financeiras são motivações específicas dos entrevistados de Miranda do 

Douro. Já a procura de uma melhor qualidade de vida e tranquilidade são motivos para mudar 
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de território particulares de Penamacor e Aljezur, respetivamente (Chevalier,1993; Gurría, 

2007; i Rico & Fuller, 2016; Molina et al., 2016; Morillo & Pablos, 2016; Nogué i Font, 2012; 

Pruthi, 2014; Quirós, 2019; Roca, 2011; Rouvière, 2015; Shane, 2012; Wright et al., 2008; 

Yeasmin, 2016). 

Na dimensão “motivos para iniciar o negócio”, a oportunidade foi a razão apontada em Miranda 

do Douro e Penamacor, enquanto a experiência foi o motivo mais comum em Miranda do Douro 

e Aljezur. Em termos de motivos peculiares para empreender, os entrevistados de Miranda do 

Douro apontaram questões familiares e a procura pela melhoria financeira e os de Penamacor 

a procura de uma melhor qualidade de vida (Jaziri, 2016; Light, 1984; Razin, 2017; Sardinha, 

2018; Waldinger, 1986). 

Relativamente à dimensão “fatores facilitadores de implementação do negócio”, a oportunidade 

foi o motivo mais comum apontado nos três territórios e o fator experiência foi referido apenas 

nos municípios de Miranda do Douro e Penamacor (Jaziri, 2016; Light, 1984; Razin, 2017; 

Sardinha, 2018; Waldinger, 1986). De entre os fatores individuais a cada território, Miranda do 

Douro apontou questões de família, retorno às raízes, formação educacional, infraestruturas 

disponíveis, rede de contactos, realização de sonho e visão. Já os entrevistados de Penamacor 

apontaram como facilitadores o valor dos imóveis, o clima e o custo de vida (Light, 1984; 

Razin, 2017; Sardinha, 2018; Waldinger, 1986).  

Quanto à dimensão “fatores que dificultam o negócio”, Miranda do Douro e Penamacor 

apontaram, ambas, as infraestruturas. De forma específica, cada território apontou os seguintes 

fatores dificultadores: em Miranda do Douro a pequena magnitude do capital, a falta de 

experiência, a falta de apoio público e a sazonalidade; em Penamacor a baixa procura; e em 

Aljezur a burocracia pública, a necessidade de conquistar a confiança dos locais, a falta de 

instalações adequadas, a falta de mão-de-obra qualificada e a dificuldade de inserção no 

mercado (Conroy & Deller, 2020; Fernandes et al., 2016; Fritsch, et al., 2006; Lerner, 2020; 

Saleilles, 2006; Steiner & Teasdale, 2019; Wanderley, 2000; Ziolo & Ghoul, 2019). 

No que respeita a dimensão “diferenciação/inovação do negócio", todos os territórios 

apontaram em comum características dos produtos ou dos serviços por eles disponibilizados. 

Assim, em Miranda do Douro, a qualidade do produto, os serviços prestados aos clientes e 

assistência técnica foram os fatores apontados tal como, em Penamacor, se indicou o atributo 

único e ecológico ao produto. No caso de Aljezur, o atendimento, a característica de produto 
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diferenciado e sua qualidade foram os fatores assinalados. Como pontos particulares, Miranda 

do Douro apontou o processo de produção e a matéria-prima. Penamacor, por sua vez, 

distinguiu a experiência. E Aljezur a proximidade do cliente (Masa’deh et al., 2018; Morris & 

Sexton, 1996; Seo & Chae, 2016;). 

Deste modo, os motivos comuns identificados nos três territórios para deixar a cidade e iniciar 

um negócio indicam razões de família, as oportunidades, a experiência do empresário e a 

procura de uma melhor qualidade de vida. Todavia, é possível verificar que a perceção das 

facilidades e dificuldades variam de indivíduo para indivíduo. Não obstante essa variedade, de 

uma forma geral, elas estão em maior ou menor grau relacionadas com o capital, no seu sentido 

triplo: humano, estrutural e relacional (Conroy & Deller, 2020). No que diz respeito a esse 

último aspeto, empresários que têm níveis mais elevados de capital relacional estão mais bem 

ligados aos recursos e à informação tendo, portanto, mais probabilidades de sobreviver e 

prosperar. Assim, as características do território onde a empresa está situada exercem uma 

influência preponderante. Os três contextos analisados representam territórios de baixa 

densidade, com exceção, talvez, de Aljezur cuja atividade turística parece minimizar esse cariz 

negativo. E, tal como assinalado, a densidade populacional está relacionada com o índice de 

sobrevivência das empresas (Fritsch et al., 2006). Essa talvez seja a principal vantagem de 

Aljezur comparativamente aos outros dois territórios.  

Em relação aos outros aspetos (capital humano e capital estrutural), em Aljezur o problema 

relacionado com a qualidade da mão-de-obra surge com maior intensidade (Conroy & Deller, 

2020). No que diz respeito ao capital estrutural, essa talvez seja a dimensão comum mais 

apontada como fator de dificuldade pelos empresários, embora estes sejam de naturezas 

diferentes (Conroy & Deller, 2020). 

Para além dos aspetos relacionados com o capital, ficou claro que os neo-rurais têm consciência 

de que para sobreviver devem fundar algum tipo de negócio cujas atividades devem ter uma 

saída seja no mercado local, ou mesmo global. E nesse sentido, as tecnologias de comunicação 

(e.g., internet) são fundamentais. Na realidade, muitos dos neo-rurais podem ser considerados 

usuários dependentes dessas tecnologias, seja em formato de plataformas, seja como 

verdadeiros nómadas digitais a não depender de uma localidade fixa para trabalhar e a necessitar 

apenas de um computador portátil e de uma ligação via satélite (Jarrahi, Philips, Sutherland, 

Sawyer, & Erickson, 2019; Müller, 2016;). Por esta razão, a existência de infraestruturas 
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eficientes nos territórios onde se estabelecem é um fator essencial, nomeadamente para os 

entrevistados de Penamacor.  

O papel do setor público foi outro aspeto objeto de consideração por parte dos entrevistados. 

Relativamente aos incentivos de ordem pública, já há algum tempo que a presença do setor 

público no desenvolvimento do empreendedorismo é reconhecida como essencial (Lerner, 

2020; Ziolo & Ghoul, 2019). Nesse sentido, existiram relatos que apontaram o setor público ou 

como omisso para com o desenvolvimento da atividade empreendedora, ou como fator de 

obstáculo. 

É necessário salientar que, de entre os fatores de facilidade para empreender, Penamacor 

apresenta um bastante específico que é o baixo preço dos imóveis rurais comparativamente ao 

preço desses imóveis no Reino Unido, por exemplo, o que acaba por atrair os neo-rurais 

britânicos para o território (Sardinha, 2018). Aljezur também apresenta um fator facilitador 

particular representado pelo turismo a impulsionar a atividade empreendedora. Duas 

características próprias dos respetivos territórios  

Por último, observa-se que, de uma forma ou de outra, há um esforço análogo dos empresários 

em conferir uma distinção aos seus negócios, existindo uma convicção sobre a necessidade de 

sair do lugar-comum (Masa’deh et al., 2018; Morris & Sexton, 1996; Seo & Chae, 2016). 

Entretanto, as iniciativas nesse sentido muitas vezes são muito singelas, provavelmente por 

questões de limitação do capital financeiro. 

 

6. Conclusão, implicações, limitações e sugestões de futuras investigações 

A presente investigação permitiu constatar que as motivações que levam os indivíduos a 

procurar o rural estão longe de ter uma explicação única. Um conjunto de razões que se 

diferenciam de indivíduo para indivíduo e de território para território explica de forma mais 

plausível esses movimentos. Esse conjunto de motivos envolve razões familiares, 

oportunidades de negócio, qualidade de vida e de retorno às origens. Constatação semelhante 

ocorre em relação aos motivos para iniciar um negócio, acrescentando-se a experiência anterior 

em negócios similares. No que se refere às dificuldades e facilidades encontradas pelos neo-

rurais, a diferença de opiniões e experiências são ainda mais divergentes, a ter Miranda do 

Douro com maior número de facilidades apontadas, praticamente uma para cada mirandês 

entrevistado e Penamacor, em contrapartida, com apenas três, o que representa maior 

uniformidade de opiniões. Mas, em termos de consenso, os três territórios apontam a 
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oportunidade como o fator facilitador comum. Quanto às dificuldades, não houve um só ponto 

de indicação comum. No aspeto diferenciação, todos os empresários entrevistados 

demonstraram preocupação em conferir uma identidade ou diferencial aos seus negócios, quer 

a nível de produto principalmente, quer a nível de serviço. 

Portanto, este estudo analisou o micro/pequeno empreendedorismo neo-rural, um tema ainda 

pouco explorado comparativamente a investigações sobre o empreendedorismo relacionado 

com as médias e grandes empresas, procurando assim contribuir com a complementação da 

literatura. Procurou, também, definir mais claramente quem é esse indivíduo que deixa a 

metrópole e se muda para contextos rurais na condição de pequeno empresário, para criar um 

posto de trabalho para si, na maior parte das vezes.  Na busca pela caracterização desses 

indivíduos, analisou-se igualmente as motivações que os impelem a migrar e a empreender, 

bem como as facilidades e dificuldades que encontram nesse percurso. Todos esses aspetos são, 

na verdade, contributos para preencher lacunas nos estudos sobre o empreendedorismo, os quais 

são fartos na esfera das grandes e médias empresas, no entanto, o mesmo tema é de abordagem 

reduzida quando se está a falar de micro/pequenas empresas e muito mais reduzida ainda 

quando o objeto de estudo é o microempresário individual. Acredita-se, ainda, que este estudo 

proporciona outra contribuição, ligada às temáticas do autoemprego e do micro 

empreendimento, especificamente aqueles estabelecidos nos territórios rurais, dois aspetos 

lacunares na teoria.  

Do ponto de vista mais pragmático, a presente investigação pode vir a contribuir para a gestão 

pública no sentido de: (1) chamar a atenção para a criação de mecanismos que possam 

minimizar as dificuldades para empreender, como por exemplo, a redução de exigências legais 

para a abertura de novos negócios (burocracia); (2) na redução de encargos (contribuições e 

impostos), na medida do possível; e (3) na implementação de infraestruturas de comunicação.  

Um ponto que não pode passar despercebido aos gestores públicos é o aspeto comportamental 

do ato de empreender, ou seja a identificação da oportunidade de negócio por parte dos 

empreendedores. No caso do empreendedorismo de estilo de vida, essa oportunidade não tem 

necessariamente como objetivo a rentabilidade financeira, mas sim encontrar satisfação na 

realização de determinado negócio que garanta a subsistência do empreendedor e que esteja de 

acordo com suas conceções de mundo: hobbies, tempo com a família, arte, natureza, paixões. 

Tendo isso em consideração, cabe aos gestores identificar suas vocações territoriais, sobretudo 

em termos culturais (e.g., hospitalidade, culinária, artes e ofícios, turismo, desporto, lazer), de 
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modo a desenvolver tais atributos locais com o objetivo de criar oportunidades para a 

implantação de novos negócios. 

Ressalte-se, todavia, que nenhum estudo é perfeito nos seus aspetos metodológicos e esta 

investigação não foge à regra, apresentando limitações tais como a subjetividade da 

interpretação dos resultados por parte dos autores que, apesar do uso de um software 

informático, que possibilita a minimização dessa falha, não a elimina. Por fim, uma limitação 

de caráter concreto refere-se à amplitude do estudo, que abrangeu apenas três municípios e vinte 

e seis interlocutores não permitindo, portanto, generalizações. Assim, trata-se apenas de um 

ponto de partida para outros estudos mais extensos e aprofundados.  

Nesse aspeto, um estudo mais abrangente, se possível, abarcando todo o território continental 

português, o que requereria mais tempo e mais recursos, seria extremamente útil para se ter uma 

ideia mais nítida destes atores neo-rurais em todo o país. Outro estudo importante a ser proposto 

recai sobre as políticas públicas desenvolvidas ao nível dos concelhos para atrair empresários.   
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Capítulo 5 

Experiências empresariais em primeira mão: Sujeitos neo-rurais, ecossistemas 

empresariais e sustentabilidade da economia local em territórios portugueses de baixa 

densidade11 

Resumo 

O presente estudo tem como foco principal as autarquias e os institutos de ensino superior no 

processo de potenciar a atividade empreendedora em três territórios portugueses de baixa 

densidade (Miranda do Douro, Penamacor e Aljezur). O objetivo é compreender a importância 

do empreendedorismo nos territórios abordados, quais os fatores influenciadores da 

concretização e desenvolvimento das iniciativas empresariais de empreendedores vindos de 

fora do meio rural (denominados de neo-rurais) e qual o tipo de empreendedorismo resultante. 

A Teoria do Ecossistema Empreendedor, a Teoria do Capital Humano, a Teoria das Redes e o 

Modelo da Tripla Hélice são a base de sustentabilidade teórica deste estudo. O estudo tem uma 

abordagem metodológica qualitativa, de casos múltiplos e com a aplicação de entrevistas 

semiestruturadas. Os relatos reunidos foram submetidos à análise de conteúdo com ajuda do 

software informático de análise de dados qualitativos (QDA) NVivo, versão 11.0. Como 

principais resultados constatou-se: a convicção de que o empreendedorismo é um vetor do 

desenvolvimento territorial, a existência de elementos de atratividade à atividade 

empreendedora em cada território do estudo, a existência de obstáculos para o 

empreendedorismo, mas também um conjunto de apoios institucionais provenientes das 

autarquias e dos institutos politécnicos e, finalmente, como implicação, qual o tipo de 

empreendedorismo daí resultante.  

Palavras-chave: Empreendedorismo; Empreendedorismo neo-rural; Ecossistema 

Empreendedor; Rede; Tripla Hélice; Territórios de Baixa Densidade. 

 

 
11 

  Artigo em processo de revisão: Dal Bello, U; Marques, C.S.; Sacramento, O; Galvão, A. First-hand 

entrepreneurship experiences: neo-rural subjects, entrepreneurial ecosystems and local economy sustainability 

in low-density Portuguese territories. Management of Environmental Quality. 

https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1477-7835. 

 



144 

 

1. Introdução 

O empreendedorismo tem sido estudado extensivamente nas últimas décadas por várias 

vertentes do conhecimento, como a psicologia, a sociologia e, sobretudo, pela economia e 

gestão (Cristofaro, 2017; Murphy, Liao, & Welsch, 2006), provavelmente porque o 

empreendedorismo se tornou uma atividade associada a contribuições positivas para a 

sociedade como, por exemplo, a criação de postos de trabalho, o crescimento económico, a 

inclusão social e a inovação (Block, Fisch, & Van Praag, 2017). 

A respeito do interesse despertado, a academia tem dado pouca atenção ao micro 

empreendedorismo e ao empreendedorismo de autoemprego (de Lourdes Colbari, 2015). E, na 

perspetiva dos micro e pequenos empreendedores, encontramo-nos com a figura do 

empreendedor neo-rural, considerado como o indivíduo que deixa as grandes cidades e se 

desloca para contextos rurais para lá empreender (Candiotto & Corrêa, 2008; Dinis & Malta, 

2001; Morillo & Pablos, 2016; Roca, 2011; Rouvière, 2015; Sardinha, 2018).  

Portanto, é sobre esse tipo de empreendedorismo que julgamos necessários estudos mais 

específicos para compreender os fatores que levam esse empreendedor a surgir em 

determinados contextos, em especial os de baixa densidade, como são os territórios de Miranda 

do Douro, Penamacor e Aljezur. 

Na busca pelo entendimento desses fatores, surgem de imediato algumas teorias que se 

propuseram a estudar as causas determinantes para incentivar iniciativas empreendedoras, tais 

como, a Teoria do Ecossistema Empreendedor, a Teoria do Capital Humano, a Teoria das Redes 

e o Modelo da Tripla Hélice. Todas essas teorias procuraram, segundo as suas perspetivas, 

explicar o como e o porquê que um determinado contexto é mais ou menos favorável para 

empreender, como enfatiza, mais especificamente a Teoria do Ecossistema Empreendedor. Para 

essa teoria, a existência de iniciativas empreendedoras depende de um ambiente dotado de 

certas condições, tais como: acesso a financiamento, ações governamentais indutoras de 

negócios, capital humano, estrutura de mercado onde haja procura efetiva, apoios institucionais, 

entre outros elementos (Stam & Van de Ven, 2021).  

Seguindo essa linha de investigação, o presente estudo procura identificar e explicar os fatores 

presentes nos contextos territoriais de baixa densidade estudados, que promovam ou 

obstaculizam as iniciativas empreendedoras neles encontradas e dirigidas por neo- rurais. Logo, 
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tem por objetivo dar resposta às seguintes questões de investigação: qual a importância do 

empreendedorismo para os territórios de baixa densidade abordados, quais os fatores que 

influenciam a concretização e desenvolvimento das iniciativas empresariais de empreendedores 

vindos de fora do meio rural e qual o tipo de empreendedorismo resultante? 

Na busca pela identificação desses fatores, bem como no entendimento da importância do 

empreendedorismo para os territórios, a investigação concentrou-se em duas entidades: as 

autarquias e os institutos de ensino superior (institutos politécnicos) no sentido de recolher as 

suas visões e atuações para apoiar os empreendedores nas suas dificuldades e obstáculos.  

Para responder às questões de investigação propostas, adotou-se uma abordagem metodológica 

qualitativa, de casos múltiplos e com a aplicação de entrevistas semiestruturadas. Para 

desenvolver as entrevistas, fez-se uso de dois guiões de perguntas, por meio dos quais se obteve 

dados primários, recolhidos junto de oito entrevistados (quatro professores de institutos 

politécnicos e quatro gestores públicos), sempre com a finalidade de identificar a dinâmica dos 

fatores influenciadores da ação empreendedora existente nos contextos rurais abordados. Os 

relatos recolhidos foram submetidos à análise de conteúdo com ajuda do software informático 

de análise de dados qualitativos (QDA) NVivo, versão 11.0. 

Assim, em termos de estrutura, o estudo inicia-se com a sua introdução, a qual objetiva 

apresentar o assunto em análise. Em seguida temos a revisão da literatura, cuja finalidade é 

destacar os pontos teóricos mais relevantes das obras consultadas e especializadas no tema. 

Após a revisão da literatura, segue-se a descrição pormenorizada da metodologia utilizada, 

seguida do tópico destinado a expor e da discussão dos resultados obtidos. Finalmente, temos 

a conclusão e as implicações decorrentes do estudo. 

 

2. Revisão da literatura 

Os empregos e a geração de rendimentos a partir da abertura de novas empresas fazem do 

empreendedorismo um destacado fenómeno socioeconómico, o que desperta o interesse de 

governos e sociedades em busca de políticas públicas alternativas para combater o desemprego 

e proporcionar crescimento económico (Block et al., 2017; Drucker, 2014; Hisrich, Peters, & 

Shepherd, 2017). Os empreendedores estariam, portanto, “eliminando barreiras comerciais, e 
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culturais, encurtando distâncias, globalizando e renovando os conceitos económicos, criando 

novas relações de trabalho e novos empregos, quebrando paradigmas e gerando riqueza para a 

sociedade” (Dornelas, 2008, p. 6). E, por assim ser, o empreendedorismo torna-se também 

objeto de pesquisa académica, sob várias vertentes do conhecimento (Dollinger, 2008; Oswald, 

2017; Shane & Venkataraman, 2000). 

No caso do empreendedorismo neo-rural, em específico, o estabelecimento de novos 

empresários implica um potencial fator de revitalização demográfica, diversificação produtiva, 

crescimento económico e regeneração territorial (Bosworth & Bat Finke, 2020; Herslund, 2012; 

Mitchell & Shannon, 2018). Esses empresários neo-rurais são, portanto, vistos como peças 

fundamentais no processo de criação de novos empreendimentos (Kalantaridis, 2010; Mitchell, 

2019; Pilgeram, 2019). Mas, para que haja empreendedorismo, é necessário existir um ambiente 

propício para que ele ocorra. Esse ambiente consiste na existência de elementos essenciais, 

necessários para sustentar o empreendedorismo num determinado território, o que é conhecido 

na literatura como ecossistema empreendedor (Stam & Van de Ven, 2021).  

Primordialmente, segundo a Teoria do Ecossistema Empreendedor, verificam-se quatro 

componentes distintos como elementos essenciais à existência de um ecossistema 

empreendedor: (a) acordos institucionais que, além de regulamentar, também incentivem o 

empreendedorismo; (b) dotações de recursos públicos de ordem financeira, de mão de obra e 

de conhecimento científico; (c) mercado de consumidores devidamente informado sobre as 

ofertas e (d) operações comerciais próprias que os empresários privados pratiquem por meio 

das funções de fabrico, marketing, distribuição e uso de I&D (Van de Ven, 1993).  

Mais tarde, Isenberg, em 2011, formula os seis domínios essenciais para a existência de um 

ecossistema empreendedor, sendo eles: (1) cultura propícia ao empreendedorismo; (2) políticas 

públicas e liderança; (3) disponibilidade de financiamento; (4) capital humano; (5) mercado 

favorável aos produtos e serviços e (6) apoios institucionais e infraestruturais. 

Pouco depois, passou-se a considerar a interação entre os agentes do ecossistema empreendedor 

(Feld, 2012; Mason & Brown, 2014). Nessa perspetiva, as condições de acesso a recursos 

considerados relevantes para o ecossistema empresarial foram incorporadas como, por 

exemplo, a qualidade do talento empreendedor e da mão de obra em geral, os serviços 

complementares ou de apoio às atividades empresariais, o acesso ao capital, o papel do governo 

e a própria densidade das redes (Stam & Van de Ven, 2021).    
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Em 2013, um estudo do Fórum Económico Mundial conclui que o acesso aos mercados, ao 

capital humano e às finanças são fatores primordiais para o crescimento de empresas 

empreendedoras (Stam, 2015). Como consequência, o Fórum propôs oito pilares para o fomento 

do empreendedorismo: (i) disponibilidade de recursos como capital humano, finanças e 

serviços; (ii) presença de atores envolvidos no processo empreendedor (talento, investidores, 

consultores, pares empreendedores); (iii) ação do governo formal (regulamentação) e presença 

de instituições informais (apoio cultural) e, finalmente, (iv) o acesso a clientes nacionais e 

mercados estrangeiros (World Economic Forum, 2013). Abaixo, segue uma ilustração 

sintetizada do ecossistema empreendedor, segundo Isenberg (2011): 

 

Figura 5.1. Ecossistema Empreendedor segundo Isenberg (2011) 

Fonte: Autores 

 

Audretsch e Belitski (2017) definem ecossistema empreendedor como um sistema complexo, 

caracterizado por um conjunto de interações entre vários agentes dentro de várias situações 

socioeconómicas, institucionais e informativas, tendo a capacidade de criar mais negócios 

novos. Essas interações entre atores, instituições e processos empresariais são, talvez, um dos 

aspetos mais caracterizadores da eficiência de um ecossistema empreendedor (Mason & Brown, 

2014). E é nesse sentido, por exemplo, que as instituições como as autarquias e os institutos de 

ensino superior são elementos-chave num ecossistema empreendedor, uma vez que exercem 

forte influência no processo de empreender (Acs, Estrin, Mickiewicz, & Szerb, 2018; Audretsch 
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& Belitski, 2017; Isenberg, 2011; Liguori, Bendickson, Solomon, & McDowell, 2019; Mason 

& Brown, 2014). 

No que respeita as autarquias, o sucesso de uma empresa depende também do apoio prestado 

pelo setor público. O setor público pode criar regulamentações que tornem a atividade 

empresarial mais fácil e atrativa mas, contrariamente, pode representar um fator limitativo para 

o estabelecimento e desenvolvimento de empresas (Acs, Åstebro, Audretsch, & Robinson, 

2016; Dzafic & Babajic, 2016). O forte apoio governamental às empresas em fase de arranque 

e a implementação de políticas de apoio que abranjam o crescimento económico, a gestão de 

impostos e o planeamento de veículos de investimento é o que caracteriza a presença ativa do 

setor público num ecossistema empreendedor (Acs et al., 2018; Stam, 2015). 

No que se refere às entidades de ensino superior, para além da sua função tradicional de centro 

de aprendizagem, no ecossistema empreendedor elas assumem a função de “universidades 

empreendedoras”, por meio da qual procuram facilitar a criação de empresas novas através do 

desenvolvimento de programas de ensino, transferindo tecnologias e incentivando a criação de 

ideias, o que gera empregos e, sobretudo, valor económico para a sociedade (Etzkowitz & 

Leydesdorff, 2000; Kao, 1991; McGowan, van der Sijde, & Kirby, 2008). Esta missão 

socioeconómica é uma expansão do escopo do ensino e da investigação que, tradicionalmente, 

sempre determinou as prioridades das universidades (Etzkowitz, 2003), sendo consideradas 

reservatórios de talentos (Stam, 2015).  

Considerando a importância das universidades num processo empreendedor, muitos 

investigadores procuraram estabelecer uma relação entre a educação empreendedora, a criação 

de start-ups e o sucesso ou fracasso dos empreendimentos (e.g., Martin, McNally, & Kay, 

2013). Nessa linha de pesquisa, uma teoria que se mostrou promissora para a compreensão do 

impacto da educação empreendedora nas iniciativas empreendedoras foi a Teoria do Capital 

Humano. Esta teoria defende que os indivíduos que possuem maiores níveis de conhecimento 

tendem a alcançar melhores resultados de desempenho do que aqueles que possuem níveis mais 

baixos (Ployhart & Moliterno, 2011). Os atributos comuns inerentes ao capital humano incluem 

o nível de educação, experiência de trabalho, criação por pais empreendedores e outras 

experiências de vida (Østergaard & Marinova, 2018), o que novamente nos remete ao papel das 

instituições de ensino superior. 

Outra teoria que ajuda a explicar a sustentabilidade de arranjos empreendedores é o Modelo da 

Tripla Hélice, o qual expressa uma tendência de “coletivização” do esforço em desenvolver um 
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determinado território. O conceito carrega em si um modus operandi dinâmico representado 

por três hélices interligadas, cada uma pertencente a três dimensões distintas de atuação: 

universidade, indústria e governo (Leydesdorff & Etzkowitz, 1998). Mudanças ocorrem em 

cada uma dessas dimensões por meio da introdução de novas tecnologias nas empresas, as quais 

são desenvolvidas pelas universidades que, por sua vez, são pressionadas pelos governos a 

desenvolvê-las. Assim, as três esferas estão a influenciar-se umas às outras: as universidades 

aproximam-se à figura de consultores, os governos estão a agir mais como empresários e as 

empresas passam a atuar como centros de investigação. Deste modo, para que o modelo 

funcione, são criadas redes colaborativas que envolvem as três esferas em projetos comuns, 

visando o desenvolvimento do crescimento económico de regiões, num processo onde as 

expectativas estão constantemente a ser testadas e alteradas (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). 

Abaixo, apresenta-se uma ilustração do Modelo da Tripla Hélice, adaptada de Etzkowitz e 

Leydesdorff (2000): 

Figura 5.2. O Modelo da Tripla Hélice das relações universidade-industria-governo segundo Etzkowitz e 

Leydesdorff (2000) 
Fonte: Autores 

O ecossistema empreendedor surge, portanto, como um conjunto de redes institucionais que 

estimula a criação e o desenvolvimento de negócios (Isenberg, 2011) podendo, assim, ser 

encarado como um modelo conceptual apropriado para compreender o funcionamento e a 

interdependência existente entre os vários atores que interagem numa economia (Ferreira & 

Teixeira, 2019). Por outras palavras, por meio da perspetiva ecossistémica empreendedora é 

possível compreender como indivíduos, organizações, instituições de ensino superior, autarcas 

e partes interessadas se relacionam e contribuem para o ambiente empresarial (Cohen, 2006; 

Morris, Neumeyer, & Kuratko, 2015; Nambisan & Baron, 2013; Purbasari & Rasmini, 2018). 
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Essa teia de relacionamentos é, assim, entendida como uma rede onde o empreendedorismo 

ocupa um papel central (Purbasari, Wijaya, & Rahayu, 2019). Como a Teoria das Redes sugere, 

o mecanismo de interação em estruturas de rede ocorre para obter resultados específicos para 

indivíduos e grupos (Burt, 1992; Fritsch & Kauffeld-Monz, 2009; Neumeyer & Santos, 2018; 

Purbasari et al., 2019).  

As redes expressam padrões de "cooperação" que refletem um equilíbrio específico entre 

cooperação e concorrência. Assim, as relações intrarrede são fundadas numa mistura de 

colaboração e oposição (Carayannis & Campbell, 2011). A rede consiste, portanto, num 

conjunto de atores mutuamente interligados numa série de laços. Estas interligações criam 

padrões que acabam por formar estruturas que colaboram entre si (ou não) para alcançar um 

objetivo. Dessa forma, a Teoria das Redes procura analisar as características da estrutura da 

rede e a posição dos atores e tenta relacioná-las com as realizações produzidas por esses atores. 

A utilização de abordagens da Teoria de Rede no ecossistema empreendedor é considerada 

relevante exatamente porque o ecossistema é composto por elementos que interagem com 

diferentes configurações de rede (Purbasari, Muhyi, & Sukoco, 2020). Esses elementos, uma 

vez conectados em maior ou menor nível uns com os outros, são influenciados pelo grau de 

inter-relação entre empreendedores, agências governamentais, incubadoras, investidores e 

organizações de ensino superior (Neumeyer & Santos, 2018; Purbasari et al., 2019). 

Por outro lado, importa salientar que nem sempre os empreendimentos são voltados para uma 

oportunidade de negócio ou alcançam o sucesso pretendido, independentemente do nível 

educacional dos empreendedores ou da qualidade da rede da qual participam. Muitos deles 

naufragam nos primeiros anos, apesar da existência de programas governamentais de 

assistência a novos empreendedores (Agbenyegah & Dlamini, 2018). Por outro lado, nem todos 

os empreendedores são motivados por oportunidades financeiras, mas sim por falta de 

oportunidade de trabalho (Campos & Soleiro, 2016; Block, Kohn, Miller, & Ullrich, 2015). 

Sabe-se que a criação de empresas pode resultar de uma diversidade de circunstâncias e 

motivações, quer positivas, quer negativas (Hechavarria & Reynolds, 2009; Kirkwood, 2009). 

Um indivíduo, por exemplo, pode criar uma nova empresa porque perdeu o emprego, ou porque 

descobre uma oportunidade. Essa visão da criação de empresas é conhecida como “pull/push 

motivation” (Bhola, Verheul, Thurik, & Grilo, 2006). Tal dicotomia tem dado origem ao 

conceito de necessidade empresarial (push motivation) e de oportunidade empresarial (pull 

motivation). A vantagem do uso do conceito é que ele permite reunir de forma simples e 
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coerente os dois perfis gerais de empreendedores (Acs, Desai, & Hessels, 2008; Gurtoo & 

Williams, 2009; Hessels, Van Gelderen & Thurik, 2008). A ressaltar que a sua utilização 

sistemática nos relatórios do Global Entrepreneurship Monitor (GEM) desde 2002, contribuiu 

indubitavelmente para a popularidade destes dois conceitos (Giacomin, Janssen, Guyot, & 

Lohest, 2011). 

Na verdade, o ato de empreender envolve risco e implica um conjunto de decisões complexas 

que requer recursos e competências pessoais de quem empreende e que nem todos possuem 

(Caliendo, Goethner, & Weißenberger, 2020; Miller, Steier, & Le Breton-Miller, 2003). Tal 

aspeto está ligado à ideia de capital humano ou talento empreendedor (Isenberg, 2011; Stam, 

2015).  

Para além desses pontos, as características do território também desempenham o seu papel 

quanto ao sucesso ou insucesso de um empreendimento, ainda mais quando se está a falar de 

territórios de baixa densidade, uma vez que a densidade populacional tem uma relação 

proporcionalmente direta com a taxa de sobrevivência das empresas (Fritsch, Brixy, & Falck, 

2006). Na verdade, a condição de baixa densidade liga-se à questão estrutural de mercado, 

salientada como um dos requisitos para a formação de um ecossistema empreendedor (Isenberg, 

2011; Stam, 2015). Isto porque os mercados diferem nas intensidades de procura, concorrência, 

capital e barreiras à saída e no caso de um território de baixa intensidade, é natural esperar por 

uma fraca procura (Caliendo et al., 2020). 

Portanto, nem todos os contextos são favoráveis ao empreendedorismo de (i)migração, como é 

o caso das iniciativas empreendedoras de neo-rurais, que deixam a metrópole para empreender 

em contextos rurais de baixa densidade (Candiotto & Corrêa, 2008; Dinis & Malta, 2001; 

Morillo & Pablos, 2016; Roca, 2011; Rouvière, 2015; Sardinha, 2018). E tal deslocamento 

requer a existência de infraestruturas que possibilitem o acesso a bens e serviços essenciais 

como defende, inclusive, a Teoria do Ecossistema Empreendedor (Fernandes et al., 2016; 

Fritsch et al., 2006; Isenberg, 2011; Saleilles, 2006; Stam, 2015; Steiner & Teasdale, 2019; 

Wanderley, 2000). 

Para além desses aspetos, um ponto importante a considerar diz respeito à dotação de recursos 

financeiros, quer em termos próprios, quer em termos de terceiros, questão também referida 

pela Teoria do Ecossistema Empreendedor para que o empreendedorismo possa existir 

(Isenberg, 2011; Stam, 2015). A falta ou escassez de capital financeiro necessário para a 

abertura e continuidade de uma empresa é uma dificuldade regular (Caliendo et al., 2020). Na 
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verdade, a baixa intensidade de capital dificulta a continuidade de novos negócios devido à 

quantidade relativamente significativa de recursos financeiros necessários para abranger o 

tamanho mínimo de eficiência (Audretsch, Houweling, & Thurik, 2000; Zygmunt, 2018).  

Para finalizar, é importante mencionar que, nos últimos anos, a investigação sobre o 

empreendedorismo voltou-se para as questões de contexto onde os empresários atuam, o que 

ajudou a explicar como os mesmos são moldados pelo seu meio (Andersson, 2000), bem como 

as suas ações procuram conformarem-se ao ambiente (Mair & Marti, 2009). 

Nessa linha de raciocínio, Müller (2016) assinala que a literatura tem se concentrado, ou na 

compreensão, ou como as condições estruturais particulares de um contexto produzem 

empreendedorismo (e.g., Kibler, 2013), ou ainda como o empreendedorismo produz condições 

estruturais particulares a partir de um contexto (e.g., Shane, 2009).  

No primeiro caso, a literatura tem destacado como atributos principais do contexto o capital 

humano, os mecanismos de financiamento, as empresas inovadoras, a governança, o apoio 

institucional, a capacidade de difusão do conhecimento por parte das universidades, entre 

outras. Esses atributos são apontados como pilares de sustentação ao empreendedorismo (Acs 

et al. 2016; Audretsch & Lehmann, 2005; Audretsch, Heger, & Veith, 2015; Feldman, 2014; 

Isenberg 2011; Stam, 2015). Outros estudiosos destacam a importância do pensamento 

estratégico para atuar em diferentes contextos (Zahra & Nambisan, 2012). Outros, ainda, 

sublinham a inovação como condição essencial para empreender (Acs, Autio, & Szerb, 2014; 

Lundvall, 2007). 

Contudo, aquelas abordagens e a própria visão do ecossistema empresarial algumas vezes não 

são suficientes para compreender como um contexto socioespacial particular pode apoiar 

efetivamente o empreendedorismo fora da perspetiva das grandes empresas detentoras de alta 

tecnologia e vocacionadas para a inovação, mas onde há espaço para surgir pequenos 

empresários a atuar e a fornecer produtos e serviços que ajudam a sustentar a subsistência local 

(Audretsch, Cunningham, Kuratko, & Menter, 2019; Johnstone & Lionais, 2004). 

Nesse aspeto, uma análise mais aprofundada do contexto, ainda mais sobre os seus atributos 

endógenos, parece conseguir completar as explicações referentes à ação empreendedora. Por 

assim ser, embora a ocupar uma posição menos dominante comparativamente às teorias do 

Ecossistema Empreendedor, do Capital Humano ou das Redes ou da Tripla Hélice, a 

investigação sobre o empreendedorismo começou a abraçar o contexto como uma lente 
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explicativa, plausível para compreender o esforço empreendedor (Zahra, Wright, & 

Abdelgawad, 2014). 

O facto é que, muitas vezes, a decisão de empreender em contextos rurais está ligada às 

características territoriais, principalmente quando os recursos endógenos se traduzem em 

oportunidades de novos negócios. Isso parece evidenciar-se mais quando os territórios em pauta 

apresentam problemas estruturais de desenvolvimento (Gretter, Torre, Maino, & Omizzolo, 

2019; Sardinha, 2018). O que acontece é que, nem todos os contextos rurais são propícios ao 

empreendedorismo, podendo existir situações concretas que venham a interpor obstruções ao 

estabelecimento de novos negócios ou, pelo contrário, se traduzirem em elementos de 

atratividade. As condições adversas, a miúde, dizem respeito, sobretudo, às circunstâncias 

materiais necessárias à existência, ou seja, têm a ver com recursos económicos, condições de 

habitação, oportunidades de trabalho, acesso a serviços de transporte, educação e saúde, entre 

outros (Rivera, 2013). A necessidade de ter essa oferta de serviços e de condições favoráveis à 

atração de empreendedores vindos de fora ganha maior relevância quando se está a falar de 

territórios de baixa densidade. Atrair (potenciais) empreendedores requer a adoção de políticas 

públicas que possam promover essa atratividade ao disponibilizar os serviços mencionados, 

indo ao encontro da Teoria do Ecossistema Empreendedor, quando se aponta como condição 

essencial a existências de infraestruturas (Fernandes et al., 2016; Fritsch et al., 2006; Isenberg, 

2011; Saleilles, 2006; Stam, 2015 ; Steiner & Teasdale, 2019).  

Mas, com a aplicação de políticas públicas, ou na ausência delas, o facto é que alguns territórios 

de baixa densidade, normalmente associados às atividades primárias e rurais, passaram por 

transformações que os levaram a ser cenário de atividades tradicionais (agricultura, pecuária, 

florestas), mas também fonte de oportunidades para outras atividades fora do sector primário 

(turismo em diversas vertentes, restauração, gastronomia, hospedagem, animação) avaliadas 

não só do ponto de vista cognitivo-racional, mas também em função de processos simbólicos e 

emocionais e é nesse aspeto que repousam as atratividades ao empreendedorismo (Covas, 2013; 

Halfacree, 1993; Korsgaard, Müller, & Tanvig, 2015; Thornton & Flynn, 2003). 

 Nesse sentido, importa salientar que o apego emocional despertado pelo lugar ou espaço de 

destino do empreendimento também deve ser considerado, pois é um elemento importante no 

processo de decisão de empreender (Kibler, Fink, Lang, & Muñoz. 2015). McKeever, Jack e 

Anderson (2015) enfatizam o aspeto socioespacial para explicar como os empresários procuram 

revitalizar locais desfavorecidos ao empreenderem. Müller e Korsgaard (2018) argumentam 
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que o lugar pode fornecer um conjunto valioso de recursos para os empresários, os quais podem 

não ser originários desses contextos, mas percebem sua potencialidade.  

Assim, o contexto físico de baixa densidade pode oferecer algumas barreiras ao 

empreendedorismo, como por exemplo, a distância dos grandes centros consumidores, mas são 

também emocionalmente significativos e propícios para interações sociais importantes (Muñoz 

& Kimmitt, 2019). 

A figura 5.3, a seguir, procura demonstrar as variáveis sobre as quais a análise se detém (modelo 

analítico conceptual): 

 
Figura 5.3. Modelo analítico conceptual 

Fonte: Autores 
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3. Locus da investigação 

A investigação foi desenvolvida em três territórios portugueses: um no Norte, no concelho de 

Miranda do Douro; outro no Centro, no concelho de Penamacor e um no Sul, Aljezur. O mapa 

abaixo mostra a localização desses contextos. 

 
Figura 5.4. Mapa de localização dos territórios investigados 

Fonte: Autores 

O Nordeste Transmontano abriga Miranda do Douro, um dos 12 concelhos que compõe o 

Distrito de Bragança, possuindo uma área de 488 km2 e sendo composto por treze freguesias e 

32 localidades (Salvado & Meirinhos, 2019). Penamacor integra o distrito de Castelo 

Branco, região central do país e sub-região da Beira Baixa. É sede do município que detém 

nove freguesias e uma área de 563,6 km²12. O município de Aljezur, localizado ao longo da 

 

 
12 Consultar: https://www.cm-penamacor.pt/o-concelho/caraterizacao   

https://www.cm-penamacor.pt/o-concelho/caraterizacao
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costa ocidental do Algarve, possui 323,50 km² de área estando, administrativamente dividido 

em 4 freguesias (Carmo & Santos, 2011). 

A tabela 5.1 mostra as características de cada território em termos de população, superfície e 

densidade demográfica.  

Tabela 5.1. População residente e sua densidade 

 2019 

Miranda Douro Penamacor Aljezur 

População Residente 6.830 4.755 5.594 

Superfície/Km2 487,2 563,7 323,5 

Densidade 14,1 8,5 17,3 

Fonte: PORDATA (2020) 

Como é possível verificar, Miranda do Douro possui a maior população comparativamente aos 

dois outros territórios, seguindo-se Aljezur e Penamacor. Já em termos de superfície, 

Penamacor possui a maior extensão, seguida de Miranda do Douro e Aljezur. Por sua vez, 

Aljezur ostenta a maior densidade populacional e Penamacor possui a menor. 

A tabela 5.2, a seguir, demonstra a composição da população local nos três territórios 

relativamente à presença estrangeira: 

Tabela 5.2. População estrangeira com estatuto legal de residente em % da população residente 

 

 

2019 

Miranda Douro 

(Município) 

Penamacor 

(Município) 

Aljezur 

(Município) 

 % da pop. estrangeira residente 1,3 5,9 29,2 

População estrangeira  92 308 1.635 

Fonte: PORDATA (2020) 

Percebe-se que Miranda do Douro apresenta a menor quantidade de estrangeiros, enquanto 

Aljezur ostenta o maior percentual de pessoas oriundas de outros países e Penamacor a ocupar 

um lugar intermediário. 

A tabela 5.3 mostra algumas das nacionalidades imigratórias principais em cada um dos 

territórios em estudo. No caso de Miranda do Douro destacam-se as nacionalidades brasileira e 

espanhola, sendo que, em Penamacor e Aljezur a população estrangeira residente vem 

maioritariamente do Reino Unido. 

  

https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+estrangeira+com+estatuto+legal+de+residente+em+percentagem+da+popula%c3%a7%c3%a3o+residente+total+e+por+sexo-363
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Tabela 5.3. Top 5 da população estrangeira com estatuto de residente por nacionalidade 

Miranda do Douro Penamacor Aljezur 

Nacionalidade 2011 - 2019 Nacionalidade 2011 - 2019 Nacionalidade 2011 - 2019 

Brasil 420 Reino Unido 502 Reino Unido 2.859 

Espanha 219 Espanha 122 Brasil 754 

Ucrânia 73 Ucrânia 120 Romênia 541 

China 41 Índia 103 Ucrânia 527 

França 30 Brasil 51 França 362 

Total  783 Total  898 Total  5.043 

Fonte: PORDATA, 2020  

Deste modo, segundo dados tabela 5.3, o município com maior expressividade em participação 

de estrangeiros na população local é Aljezur, comparativamente aos dois outros territórios. 

A tabela 5.4, a seguir, baseada no último censo realizado (2011), demonstra o nível de 

escolaridade nos três municípios comparando com Portugal. 

Tabela 5.4. Nível de Escolaridade - Censos 2011 

Nível de Escolaridade - Censos 2011 

 Miranda do Douro Penamacor Aljezur Portugal 

Sem escolaridade 1 322 1 451 980 934 129 

Básico – 1º ciclo 2 167 1 915 1 274 2 444 206 

Básico – 2º ciclo 676 529 510 1 152 362 

Básico – 3º ciclo 1 090 683 950 1 714 586 

Secundário 838 456 969 1 411 801 

Médio ┴13 48 ┴ 17 ┴ 50 ┴ 88 023 

Superior 611 216 483 1 244 742 

 6 752 5 267 5 216 8 989 849 

Fonte: PORDATA (2020) 

É possível perceber que, em termos de escolaridade de nível superior, Miranda do Douro é o 

município que apresenta o maior número de graduados (611), seguido de Aljezur (483) e 

Penamacor (216). 

Por último, a tabela 5.5 a seguir mostra a quantidade de empresas, por dimensão, existentes em 

2018 nestes municípios: 

  

 

 
13 ┴ = quebra de série  



158 

 

Tabela 5.5. Pequenas, médias e grandes empresas 

Pequenas, médias e grandes empresas14 

2018 

Miranda do Douro Penamacor Aljezur 

PME Grandes PME Grandes PME Grandes 

3.156 0 454 454 1.115 0 

Fonte: PORDATA, 2020  

A tabela acima permite perceber que em nenhum dos municípios há empresas de grande 

dimensão, sendo que Miranda do Douro apresenta o maior número de pequenas e médias 

empresas (PMEs) (3.156), seguindo-se de Aljezur (1.115) e Penamacor (454). 

Por último, a tabela 5.6, apresentada a seguir, demonstra a quantidade de empresas por ramo de 

atividade económica no ano de 2018. 

 

  

 

 
14 O Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, estipula o seguinte: 

1 - A categoria das micro, pequenas e médias empresas (PME) é constituída por empresas que empregam menos 

de 250 pessoas e cujo volume de negócios anual não excede 50 milhões de euros ou cujo balanço total anual não 

excede 43 milhões de euros. 

2 - Na categoria das PME, uma pequena empresa é definida como uma empresa que emprega menos de 50 

pessoas e cujo volume de negócios anual ou balanço total anual não excede 10 milhões de euros. 

3 - Na categoria das PME, uma microempresa é definida como uma empresa que emprega menos de 10 pessoas 

e cujo volume de negócios anual ou balanço total anual não excede 2 milhões de euros. 

Em termos práticos, o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) considera somente a variável Número de Pessoas 

ao Serviço para classificar as empresas em Micro, Pequena e Média, utilizando os limiares definidos no referido 

Decreto-Lei. 
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Tabela 5.6. Empresas não financeiras: total e por setor de atividade económica 

Setores de Atividade 

2018 

Miranda do  

Douro 

 

Penamacor 

 

Aljezur 

 

Agricultura/produção animal 33 26 15 

Indústrias extrativas 1 0 1 

Indústrias transformadoras 25 11 13 

Eletricidade/gás/vapor 0 1 0 

Captação, tratamento e distribuição de água 0 0 0 

Construção 23 12 29 

Comércio 70 29 57 

Transporte/ armazenagem 10 7 10 

Alojamento/ restauração 28 8 85 

Informação e comunicação 4 1 3 

Atividades imobiliárias 6 5 22 

Consultoria 10 5 11 

Atividades administrativas/apoio 0 5 9 

Educação 2 0 4 

Saúde/apoio social 9 2 3 

Artes/desportos/recreativas 3 2 15 

Total 224 114 277 

Fonte: PORDATA, 2020  

A tabela acima (Tabela 5.6) permite perceber as áreas económicas de atuação empresarial nos 

três territórios. Como é possível notar, Aljezur destaca-se em número de empresas, 

nomeadamente no setor de alojamento e da restauração, muito provavelmente em virtude da 

sua vocação turística. Miranda do Douro apresenta praticamente o dobro de empresas nas áreas 

de indústrias transformadoras, comparativamente aos outros territórios. No entanto, o maior 

destaque concentra-se na atividade de comércio, a qual apresenta uma quantidade elevada de 

empreendimentos nos três municípios. 

 

4. Metodologia 

A abordagem metodológica utilizada foi qualitativa, não só pela sua difícil quantificação, mas 

também porque, por meio dela, é possível esclarecer pontos de vista, ficar a conhecer a 

experiência, os significados e a perspetiva sobre o tema em causa através de informantes chave 

(Berg, 2007; Hammarberg, Kirkman, & De Lacey, 2016), como são os autarcas e os professores 

dos Institutos Politécnicos. Por envolver três territórios de pesquisa, optou-se pelo uso de 

estudos múltiplos de caso, os quais permitem ir além do estudo do fenómeno em si ao 

incorporar, na análise, o contexto onde ocorre esse fenómeno (Yacuzzi, 2005). Saliente-se que 

o estudo de caso é caracterizado como uma pesquisa empírica, que visa examinar factos e 
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eventos contemporâneos no seu contexto de ocorrência real (Yin, 1989), conforme sucede na 

presente investigação.  

A entrevista semiestruturada foi o instrumento de recolha utilizado, não só por facilitar o 

processo de interação social entre entrevistado e entrevistador, mas também por facilitar o 

processo de obtenção das informações ao colocar os interlocutores frente a frente (Minayo, 

1996). 

Nesse processo de recolha, quatro professores de Institutos Politécnicos foram entrevistados: 

Instituto Politécnico de Bragança (2 professores, entrevistados nos dias 3/10/2019 e 4/10/2019), 

Instituto Politécnico de Castelo Branco (1 professor, entrevistado em 6/12/2019) e Instituto 

Politécnico de Setúbal (1 professor, entrevistado em 13/5/2020). No setor público, quatro 

autarcas também participaram na investigação como entrevistados (1 em Miranda do Douro, 

entrevistado em 2/10/2019; 2 em Penamacor, entrevistados em 24/7/2019 e 12/8/2019 e 1 em 

Aljezur, entrevistado em 9/3/2020). A recolha, em termos cronológicos, ocorreu em três etapas: 

(a) no período de 11/02/2019 a 12/03/2019 foram entrevistados 9 empreendedores neo-rurais, 

em Miranda do Douro; (b) no período de 22/07/2019 a 14/08/2019 foram ouvidos mais 9 neo-

rurais, em Penamacor e, por último; (c) no período de 02/03/2020 a 13/03/2020 8 

empreendedores neo-rurais foram igualmente entrevistados, em Aljezur. 

O quadro 5.1 fornece uma breve descrição do perfil dos 8 entrevistados (professores e autarcas), 

por território. 

Quadro 5.1. Perfil dos entrevistados (professores e autarcas) por território 

Indivíduo Idade Género Instrução Área de formação 

Tempo 

entrevista  

(minutos) 

Instituição 

Miranda do Douro   

PM1 60 Masculino Superior Agronomia 55 
Instituição de 

Ensino Superior 

PM2 50 Masculino Superior Gestão 75 
Instituição de 

Ensino Superior 

AM3 44 Feminino Superior Veterinária 115 Governo local 

Penamacor   

PP1 45 Masculino Superior Gestão 40 
Instituição de 

Ensino Superior 

AP2 52 Masculino Superior 
Gestão financeira e 

Contabilidade 
65 Governo local 

AP3 66 Masculino Secundário 
12º ano de 

escolaridade 
45 Governo local 

Aljezur   

PA1 50 Feminino Superior Gestão 55 
Instituição de 

Ensino Superior 
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AA2 46 Masculino Secundário 
12º ano de 

escolaridade 
40 Governo local 

 

A análise do quadro acima permite constatar que foram oito entrevistados no total: três em 

Miranda do Douro (dois professores e um autarca); três em Penamacor (dois autarcas e um 

professor); e dois em Aljezur (um autarca e um professor), totalizando quatro professores e 

quatro autarcas. A idade média dos entrevistados é de 51,6 anos e seis possuem curso superior, 

sendo que quatro já têm doutoramento. 

O tratamento dos dados recolhidos foi efetuado com base na análise de conteúdo e com o uso 

do software informático de análise de dados qualitativos (QDA) NVivo, versão 11.0. 

O quadro 5.2, a seguir, procura mostrar o guião das entrevistas realizadas com os professores e 

autarcas bem como indicar os principais autores que orientaram as questões: 

Quadro 2.2. Resumo do guião da entrevista com os professores 

Dimensões Questões Autores 

Importância do 

empreendedorismo 

e atratividade 

Como o Instituto Politécnico encara o 

empreendedorismo como fator de atratividade 

para os neo-rurais? 

Block et al. (2017); Dornelas 

(2008); Drucker (2014); Hisrich et 

al. (2017); Muñoz e Kimmitt 

(2019) 

Apoio e obstaculos 

ao 

emprendedorismo 

Em relação aos territórios de baixa densidade, 

existe alguma abordagem especial, por parte do 

Instituto Politécnico na oferta de cursos, ou 
intervenções, ou os cursos são elaborados em base 

genérica? 

Caliendo et al. (2020); Etzkowitz e 

Leydesdorff (2000); Fernandes et 

al. (2016); Fritsch et al. (2006); 
Isenberg (2011); Neumeyer e 

Santos (2018); Stam (2015) 

Apoio Como é que o Instituto Politécnico transfere as 

tecnologias produtivas e/ou de gestão para a 

comunidade? 

Etzkowitz e Leydesdorff (2000); 

Stam e Van de Ven (2021); Stam 

(2015) 

Obstáculos ao 

emprendedorismo 

Qual o principal entrave, obstáculo ou ameaça ao 

estabelecimento de novos empreendimentos nos 

territórios de baixa densidade? 

Fernandes et al. (2016); Fritsch et 

al. (2006); Saleilles (2006); 

Steiner e Teasdale (2019); 

Wanderley (2000); 

Tipos de 

empreendedorismo 

Na vossa opinião, o empreendedorismo neo-rural 

é mais um empreendedorismo de negócio ou de 

autoemprego? 

Agbenyegah e Dlamini (2018); 

Block et al. (2015); Campos e 

Soleiro (2016) 

 

 

  



162 

 

Quadro 5.3. Resumo do guião da entrevista com os autarcas 

Dimensões Questões Autores 

Importância do 

empreendedorismo 

e atratividade 

Como é que a Câmara encara a importância de 

novos empreendedores para o município? 

Block et al. (2017); Drucker 

(2014); Dornelas (2008); Hisrich 

et al. (2017); Muñoz e Kimmitt 

(2019) 

Atratividade Há um fluxo relativamente significativo de novos 

empreendedores para a localidade? 

Etzkowitz e Leydesdorff (2000); 

Stam e Van de Ven (2021); Stam 

(2015) 

Apoio Existe alguma forma de apoio ou incentivo da 

Câmara para esses novos projetos? 

Etzkowitz e Leydesdorff (2000); 

Stam e Van de Ven (2021); Stam 

(2015) 

Importância, 

obstáculos e apoio 

E existe algum estudo sobre os impactos 

econômicos desses novos empreendimentos no 
município? 

Caliendo et al. (2020); Etzkowitz 

e Leydesdorff (2000); Fernandes 
et al. (2016); Fritsch et al. (2006); 

Isenberg (2011); Neumeyer e 

Santos (2018); Stam (2015)  

Atratividade A maioria dos novos empreendedores são de fora 

ou são residentes no território? 

Etzkowitz e Leydesdorff (2000); 

Muñoz & Kimmitt (2019); Stam e 

Van de Ven (2021); Stam (2015) 

Atratividade A Câmara desenvolve alguma ação para atrair 

novos empreendedores? 

Etzkowitz e Leydesdorff (2000); 

Muñoz & Kimmitt (2019); Stam e 

Van de Ven (2021); Stam (2015) 

Atratividade, apoio 

e obstáculos  

Quais fatores poderiam ser considerados como 

incentivadores no empreendedorismo no território 

e quais fatores poderiam ser considerados 

obstáculos ou mesmo uma dificuldade para 

estabelecimento de novos negócios? 

Caliendo et al. (2020); Etzkowitz 

e Leydesdorff (2000); Fernandes 

et al. (2016); Fritsch et al. (2006); 

Muñoz e Kimmitt (2019); Stam e 

Van de Ven (2021); Stam (2015) 

Tipos de 

empreendedorismo 

Como se configura a maioria do 

empreendedorismo praticado no município? 
Considerando que é possível, grosso modo, dividir 

o empreendedorismo em comercial ou de 

oportunidade e em de autoemprego ou de 

sobrevivência? 

Agbenyegah e Dlamini (2018); 

Bhola et al. (2006); Block et al. 
(2015); Campos e Soleiro (2016) 

 

5. Análise dos resultados 

Conforme salientado anteriormente, a presente investigação procurou compreender os 

elementos que possam ter alguma influência no desenvolvimento de iniciativas empresariais de 

neo-rurais. Para compreendê-los, foi obrigatória a discussão com indivíduos que interagem 

direta ou indiretamente nos territórios em causa, como é o caso dos autarcas e dos professores 

dos institutos de ensino superior, já que eles se encontram na condição de sujeitos da pesquisa 

(Yin, 1989). A escolha desses interlocutores foi orientada, principalmente, pelas bases teóricas 

da Teoria do Ecossistema Empreendedor (Isenberg, 2011; Stam & Van de Ven, 2021) e pela 

Tripla Hélice (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000), uma vez que ambas percebem a dinâmica 

empreendedora como algo para além das características do indivíduo. 

Mas, para analisar os resultados também se recorreu ao uso de outras teorias como a Teoria do 

Capital Humano (Østergaard & Marinova, 2018) e a Teoria das Redes (Purbasari et al., 2019), 
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com o propósito de tornar a análise mais completa. De igual modo, também se recorreu a Gretter 

et al. (2019), Johnstone e Lionais (2004), Muñoz e Kimmitt (2019), Rivera (2013), Sardinha 

(2018), Zahra et al. (2014), relativamente à influência do contexto na ação empresarial o que, 

também, ajuda a complementar a análise. A inclusão dessas teorias na análise dos resultados 

foi motivada pelo sentimento de que nem todas as situações relatadas podiam ser explicadas 

totalmente pelas duas teorias principais (a Teoria do Ecossistema Empreendedor e o Modelo da 

Tripla Hélice). 

Logo, como resultado das entrevistas recolhidas, depois dos relatos terem sido tratados no 

software NVivo, surgiram cinco dimensões: 

• A importância dos empreendedores neo-rurais para o território; 

• Os fatores de atratividade territorial; 

• Os obstáculos à ação de empreender; 

• Os apoios institucionais; 

• Os tipos de emprendedorismo. 

 

5.1. A importância dos empreendedores neo-rurais para o território  

O empreendedorismo há muito que é considerado um importante fenómeno socioeconómico 

por impulsionar economias locais, seja através da criação de novos negócios, seja a partir da 

oferta de produtos e serviços, ativando operações de mercado, ou seja por criar novos postos de 

trabalho (Block et al., 2017; Drucker, 2014; Hisrich et al., 2017). Essa dinâmica pode ser 

interpretada como um motor gerador de riqueza (Dornelas, 2008). Quanto ao 

empreendedorismo neo-rural, parece ser consensual que o efeito que trazem aos territórios onde 

se estabelecem é de revitalização demográfica, diversificação produtiva, crescimento 

económico e regeneração territorial (Bosworth & Bat Finke, 2020; Herslund, 2012; Mitchell & 

Shannon, 2018). 

A figura a seguir sintetiza a opinião dos entrevistados institucionais a respeito da importância 

do empreendedorismo para os territórios: 
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Figura 5.5. Mapa dos nós (NVivo) sobre a importância dos empreendedores neo-rurais para o território 

Como é possível verificar, cinco aspetos positivos são indicados em Miranda do Douro: criação 

de empresas, de empregos e de oportunidades, fixação da população mais jovem e dinamização 

do território (Block et al., 2017; Drucker, 2014; Hisrich et al., 2017). Três em Penamacor: 

movimentação da economia local, exploração de terrenos abandonados e fixação da população 

(Bosworth & Bat Finke, 2020; Herslund, 2012; Mitchell & Shannon, 2018). E três em Aljezur: 

atração de turistas, criação de empregos e dinamização do território (Block et al., 2017; 

Dornelas, 2008; Herslund, 2012). De todos os aspetos assinalados, a capacidade de criar 

empregos foi indicada por dois dos territórios (Miranda do Douro e Aljezur). A fixação da 

população por meio de iniciativas empreendedoras foi sublinhada por Miranda do Douro e 

Penamacor. E a dinamização do território/movimentação da economia foi um efeito atribuído 

ao empreendedorismo por todos os três territórios. A figura 5.5 representa, portanto, a 

importância do empreendedorismo nas regiões estudadas.  

Os relatos dos entrevistados confirmam essa constatação, na medida em que destacam vários 

resultados inerentes à ação empreendedora como a criação de empresas, de postos de trabalho 

e de oportunidades (Block et al., 2017; Drucker, 2014; Hisrich et al., 2017).  
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“O empreendedorismo na vertente do desenvolvimento regional tem um fator, neste 

momento, determinante na exata medida em que é o início normal do processo: a 

criação de empresas cria postos de trabalho, postos de trabalho criam oportunidades, 

oportunidades fixam e acima de tudo retém a nossa população jovem cá […].” (PM2) 

 

Também fazem referência à qualificação de indivíduos jovens que se deslocam para o território 

e acabam por empreender, o que remete para a Teoria do Capital Humano (Østergaard & 

Marinova, 2018). 

 

“Relativamente aos neo-rurais, há uma comunidade bastante forte de gente jovem 

qualificada que vem trabalhar e dinamizar alguns negócios, relacionados com as 

características do território na zona de Miranda, particularmente a AEPGA - 

Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino, a Palombar, a Associação 

Aldeia, que depois dinamizaram pequenos negócios ligados ao turismo, à restauração, 

à agricultura, à animação turística.” (PM2) 

 

Também é possível depreender dos relatos a correspondência com a literatura quanto aos 

aspetos de dinamização e regeneração do território (Bosworth & Bat Finke, 2020; Herslund, 

2012; Mitchell & Shannon, 2018). 

 

“E como resultado, qualquer povoamento é sempre benéfico, obviamente estamos a 

falar de um estrato etário bastante jovem. Esses jovens mudam de residência para cá, 

ou seja, têm que se instalar, tem que comprar o terreno, tem que reabilitar as 

habitações, ora pá, são fatores muito consideráveis. E não só. Eles têm que consumir, 

tem que comprar gêneros para continuar a viver. É toda uma movimentação que 

impulsiona o Conselho.”  (AP2)  

 

Este testemunho também confirma os anteriores, na medida em que aponta a dinamização do 

território e a movimentação da sua economia como um resultado decorrente do 

empreendedorismo (Bosworth & Bat Finke, 2020; Herslund, 2012; Mitchell & Shannon, 2018). 
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5.2 Fatores de atratividade 

Os contextos rurais não oferecem as mesmas condições para empreender, uma vez que alguns 

são mais atrativos e outros menos. Normalmente, essas diferenças estão ligadas à 

disponibilidade e/ou acesso a recursos económicos, oferta imobiliária, oportunidades de 

emprego, acesso a redes de transportes públicos, escolas e serviços de saúde (Rivera, 2013). 

Havendo tais condições, maior é a atratividade do território junto de potenciais empreendedores 

(i)migrantes. E, para que se verifiquem tais condições, é necessário que o poder público 

empreenda ações no sentido de as estruturar (Fernandes et al., 2016; Fritsch et al., 2006; Steiner 

& Teasdale, 2019). 

A figura 5.6, abaixo, resume a opinião dos entrevistados institucionais a respeito dos fatores de 

atratividade de neo-rurais empreendedores para os territórios: 

 

 

Figura 5.6. Mapa dos nós (NVivo) para fatores de atratividade para o território 

A figura 6 mostra que, no conjunto, quinze fatores de atratividade são apontados, sendo que um 

deles se desdobra em quatros subfactores (Penamacor). Logo, em Miranda do Douro são 

considerados fatores de atratividade quatro atividades económicas (turismo rural, gastronomia, 

agricultura e a cultura como forma de exploração comercial) e dois fatores relacionados com a 
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localização. Quanto aos primeiros, percebe-se a nova multifuncionalidade assumida pelo rural 

comparativamente a épocas passadas quando as suas atividades eram essencialmente primárias 

(Covas, 2013; Halfacree, 1993; Korsgaard et al., 2015; Thornton & Flynn, 2003). Quanto à 

localização, por estar próxima da fronteira espanhola de grandes cidades daquele país, a 

desvantagem de ser um território de baixa densidade diminui em expressão (Fritsch et al., 

2006). Penamacor apresenta três fatores principais: o primeiro relaciona-se com uma 

atratividade endógena do terreno, ou seja, o clima (Gretter et al., 2019; Muñoz & Kimmitt, 

2019; Sardinha, 2018); o segundo aponta diretamente para uma oportunidade, isto é, a chance 

de adquirir imóveis rurais a baixo preço e a partir dessa aquisição iniciar um negócio (Block et 

al., 2017; Drucker, 2014; Hisrich et al., 2017) e, por último, as condições de vida existentes no 

território, tais como o acesso à saúde, à segurança, à educação e a tecnologias, foram também 

fatores de atratividade apontados (Fernandes et al. 2016; Fritsch et al 2006; Rivera, 2013; 

Saleilles, 2006; Steiner & Teasdale, 2019). Ressalte-se que este último fator também está 

relacionado com a Teoria do Ecossistema Empreendedor, no  que respeita os apoios 

institucionais e infraestruturais (Isenberg, 2011). Por sua vez, Aljezur apresentou seis fatores 

de atratividade para empreender, todos eles relacionados com as condições endógenas do 

território: clima, turismo, turismo de natureza, surf, localização e gastronomia (Gretter et al., 

2019; Muñoz & Kimmitt, 2019; Sardinha, 2018). 

 

“A região tem uma posição de centralidade. Fica muito próxima de mercados 

importantes. Num raio de 200 ou 300 km temos quase o dobro da população que tem 

Portugal inteiro. Se considerarmos as regiões espanholas e algumas empresas sabem 

aproveitar essas oportunidades para expandir os seus mercados.” (PM1) 

 

A localização é enfatizada como fator de atratividade, tanto em termos de proximidade de 

cidades espanholas, quanto à possibilidade de exploração de negócios ligados à natureza e ao 

desporto, ou seja, às características endógenas do território (Gretter et al., 2019; Muñoz & 

Kimmitt, 2019; Sardinha, 2018). 

 

“Miranda do Douro e freguesias adjacentes está localizada num território que oferece 

muitas oportunidades de negócios ligados ao turismo rural, ao turismo de aventura, 
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de natureza. Além disso, tem uma gastronomia tradicional, muito conhecida, os 

enchidos. Também temos uma variedade cultural rica, como a tradição pauliteiros, o 

festival do Festival “L Burro i L Gueiteiro”, que só existe graças à raça asinina 

autóctone aqui de Miranda, todos esses aspetos são pontos que incentivam o 

empreendedorismo.” (AM3) 

 

O relato reforça as condições endógenas do território como oportunidades para empreender 

(Gretter et al., 2019; Muñoz & Kimmitt, 2019; Sardinha, 2018). Também transparece as 

chances de aproveitar as oportunidades que sempre estiveram no território, mas poucas vezes 

consideradas como tal, como é o caso da culinária regional, da própria cultura local e do turismo 

(Gretter et al., 2019; Sardinha, 2018). 

 

“Acho que a principal razão está relacionada com a disponibilidade de oferta de 

terrenos. Tão simples como isso. Mas conjugado a isso, as condições de vida que nós 

temos, ou seja, o acesso à saúde, a segurança que temos, a educação, são fatores que 

contribuíram para que este ingresso da comunidade estrangeira tenha crescido, aliás, 

naturalmente, que isso foi acompanhado também um pouco, eu diria, pelo bem-estar 

e pela qualidade de vida que temos cá. Eles sentiram claramente isso. Temos um clima 

fantástico, temos disponibilidade tecnológica em praticamente todas as aldeias, ou 

seja, em termos de fibra ótica, ou seja, há aqui um conjunto de fatores que 

conseguiram casar uns com os outros que permitiram isso.” (AP2) 

  

Mas a atratividade relatada também tem seu aspeto objetivo ou pragmático. Trata-se de 

aproveitar o benefício de adquirir imóveis a baixo preço (Block et al., 2017; Drucker, 2014; 

Hisrich et al., 2017). Para além desses fatores de atratividade, os serviços de apoio ou de 

infraestrutura exercem igualmente a sua atração (Fernandes et al. 2016; Fritsch et al 2006; 

Rivera, 2013; Saleilles, 2006; Steiner & Teasdale, 2019). 

 

“A localização de Aljezur é o principal atributo do Concelho. Aljezur está localizada 

ao longo da costa ocidental do Algarve, dentro do Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e da Costa de S. Vicente. Um território que mistura paisagens de falésias 
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e frentes marítimas […] Todos esses atributos acredito incentivar o 

empreendedorismo, nomeadamente o turístico e o desporto de natureza.” (AA2) 

 

Esse testemunho também enfatiza a localização privilegiada de Aljezur, em termos de 

condições endógenas, contribuindo para atrair empreendedores voltados para o turismo nas suas 

várias vertentes e o surf (Gretter et al., 2019; Muñoz & Kimmitt, 2019; Sardinha, 2018).  

 

5.3. Obstáculos 

Como observado no tópico acima, empreender envolve risco e implica decisões intrincadas que 

requerem recursos (Caliendo et al., 2020; Miller et al., 2003). Adicionalmente, verifica-se o 

facto de que nem todos os contextos são propícios ao empreendedorismo de (i)migração que 

necessita condições favoráveis para se desenvolver, como aliás qualquer outra forma de 

empreendedorismo (Stam & Van de Ven, 2021). Nesse aspeto, é de salientar que, um ponto que 

diz respeito às condições adequadas para empreender é o acesso a recursos financeiros. A 

insuficiência de recursos financeiros para o prosseguimento de um negócio é uma complicação 

constante e não incomum entre os que iniciam negócios (Caliendo et al., 2020). A baixa 

intensidade de capital obstaculiza a continuação dos negócios em virtude da necessidade de se 

atingir um tamanho mínimo ideal no curto/médio prazo, o que exige recursos financeiros 

relativamente significativos, ainda mais na fase inicial (Audretsch et al., 2000; Zygmunt, 2018). 

Outro obstáculo muitas vezes presente são os contornos estruturais do mercado onde o negócio 

é instituído. Mercados de baixa procura, de forte concorrência ou que não oferecem barreiras à 

saída não são contextos propícios ao empreendedorismo (Caliendo et al., 2020). Por último, a 

localização da empresa pode ser considerada um fator de entrave quando reforça a baixa 

densidade populacional por estar longe de grandes centros urbanos (Fritsch et al., 2006). 

A figura 5.7, a seguir, identifica os pontos assinalados como obstáculos segundo os 

entrevistados: 
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Figura 5.7. Mapa dos nós (NVivo) para fatores de obstáculos para empreender nos territórios 

Miranda do Douro assinalou dois fatores, dimensão de mercado e distância para as grandes 

cidades, Penamacor indicou falta de financiamento e dimensão de mercado e Aljezur apenas o 

rígido controlo ambiental que está ligado à ação governamental. 

A dimensão de mercado pode ser considerada um obstáculo quando a procura ou a quantidade 

de consumidores é pequena, o que parece ser o caso de Miranda do Douro e de Penamacor 

(Fritsch et al., 2006). A distância para as principais cidades portuguesas, contrariamente com a 

proximidade de cidades espanholas, considerada um fator de atratividade, é aqui apontada como 

um obstáculo. Isto implica menos consumidores para Miranda do Douro, tornando ainda mais 

crítico o problema da baixa densidade (Fritsch et al., 2006). 

A falta de financiamento é outro obstáculo apontado por Penamacor (Audretsch et al., 2000; 

Isenberg, 2011; Stam & Van de Ven, 2021; Zygmunt, 2018). 

Por último, o rígido controlo ambiental foi o obstáculo apontado por Aljezur. Não obstante a 

importância da proteção ambiental, cabe ao setor público fomentar ambientes salutares ao 

empreendedorismo (Isenberg, 2011; Stam & Van de Ven, 2021)     

Os relatos a seguir contribuem para a compreensão dos resultados apresentados na figura 5.7, 

uma vez que explicam o facto da não existência, nos territórios, de alguns dos pressupostos 

essenciais a um ecossistema empreendedor. Portanto, tal inexistência acaba por se converter 

em obstáculos.  

 

“Como disse, o grande entrave na região toda é a baixa densidade. É a ausência de 

população.” (PM2) 
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Aqui, a baixa densidade populacional é, desde logo, um ponto salientado (Fritsch et al., 2006), 

estando ligada à dimensão de mercado no que se refere à pequena dimensão da procura 

(Caliendo et al., 2020) constituindo, certamente, um obstáculo ao empreendedorismo (Isenberg, 

2011).  

 

“O primeiro obstáculo, em primeiro lugar, é um aspeto cultural, portanto, há ou não 

há cultura empreendedora. O segundo obstáculo poderia dizer que é falta de 

financiamento, poderá ser um obstáculo porque qualquer investimento necessita de 

um plano financeiro para ser desenvolvido. E em terceiro lugar, no fundo, é uma 

dimensão do mercado, ou seja, se se pensar em constituir um negócio baseado apenas 

para aqueles territórios, sem se pensar numa perspetiva nacional ou internacional 

obviamente que o mercado será sempre escasso e o seu desenvolvimento também. 

Estou a referir-me ao negócio.” (PP1) 

 

Este testemunho é interessante, pois, além de apontar a dimensão do mercado como fator de 

entrave (Fritsch et al., 2006) e a falta de linhas de financiamento, uma condição essencial para 

um ecossistema empreendedor (Audretsch et al., 2000; Isenberg, 2011; Stam & Van de Ven, 

2021; Zygmunt, 2018), também aponta o aspeto cultural, ou seja, é fundamental existir uma 

cultura empreendedora sem a qual as iniciativas empreendedoras não florescem (Isenberg, 

2011; Miller et al., 2003). 

 

“Já o fator que interfere negativamente ao empreendedorismo é o rígido controlo 

ambiental. Se por um lado é bom e tem sua razão de ser, por outro inibe iniciativas, 

como, por exemplo, os projetos imobiliários no Vale da Telha, que mencionamos.” 

(AA2) 

 

Este relato diz diretamente respeito ao papel das instituições, em especial ao poder público 

como indutor ou facilitador das iniciativas empreendedoras (Acs et al., 2018; Audretsch & 

Belitski, 2017; Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Isenberg, 2011; Liguori et al., 2019; Mason & 

Brown, 2014). Não obstante o mérito das políticas de proteção ambiental, elas não deixam de 

interferir nas decisões empresariais. 
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5.4. Apoios  

Um ecossistema empreendedor é um conjunto de redes institucionais cuja interação estimula a 

criação, a manutenção e o desenvolvimento de negócios (Isenberg, 2011). Através da ótica 

ecossistémica empreendedora é possível visualizar como indivíduos, organizações, instituições 

e autarcas se inter-relacionam e ajudam a construir um ambiente empresarial propício aos 

negócios (Cohen, 2006; Morris et al., 2015; Nambisan & Baron, 2013; Purbasari & Rasmini, 

2018).  

A utilização da Teoria das Redes no ecossistema empresarial justifica-se porque o ecossistema 

é composto por elementos que interagem entre si (Purbasari et al., 2020) e, uma vez conectados, 

passam a influenciar-se mutuamente, conforme o grau de inter-relação entre eles: 

empregadores, agências governamentais, incubadoras, investidores e organizações de ensino 

superior (Neumeyer & Santos, 2018; Purbasari et al., 2019). 

A próxima figura (Figura 5.8) pretende, de modo pontual, mostrar como se configura a oferta 

de apoios por parte dos concelhos e dos institutos: 

 

 

Figura 5.8. Mapa dos nós (NVivo) para fatores de apoio para empreender nos territórios 

 

Miranda do Douro é o concelho que apresenta o maior número de testemunhos a referir-se a 

ações e relações decorrentes de iniciativas da autarquia e da instituição de ensino superior, 
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comparativamente aos dois outros territórios. A instituição de ensino superior, além da oferta 

de cursos regulares a nível de licenciatura na área do empreendedorismo, também oferece 

cursos de formação de menor duração e apoio ao empreendedor. Além disso, conta com 

incubadora própria. A autarquia, com parceria da instituição de ensino superior, mantém um 

gabinete específico para apoiar os empreendedores no que respeita ao desenvolvimento de 

novas ideias (produtos, serviços, negócios) que levam a empreender, orientação no processo de 

elaboração de planos de negócio e, inclusive, a intermediação no sentido de criar parcerias. 

Essas ações indicam a interferência direta do poder público no sentido de incentivo a novos 

empreendimentos (Cohen, 2006; Morris et al., 2015; Nambisan & Baron, 2013; Purbasari & 

Rasmini, 2018). 

Penamacor apresenta como iniciativas de apoio da autarquia a ampliação da zona industrial e 

aulas de português para os neo-rurais ingleses. E a instituição de ensino superior disponibiliza 

cursos ligados ao tema do empreendedorismo demonstrando, portanto, a existência de ações 

por parte de ambas as instituições (Cohen, 2006; Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Morris et al., 

2015; Nambisan & Baron, 2013; Purbasari & Rasmini, 2018).   

Por último, em relação a Aljezur, o apoio existente parece vir apenas da instituição de ensino 

superior, que disponibiliza cursos de formação em empreendedorismo. 

Os relatos descritos abaixo confirmam o retratado na figura 5.8 ao demonstrarem a interação 

entre o setor público, o instituto de ensino superior e a iniciativa privada, em conformidade com 

as teorias do Ecossistema Empreendedor e Tripla Hélice (Cohen, 2006; Etzkowitz & 

Leydesdorff, 2000; Morris et al., 2015; Nambisan & Baron, 2013; Purbasari & Rasmini, 2018).  

 

“Uma linha de intervenção em territórios de baixa intensidade que pode ser destacada 

é o EMER-N, um projeto em parceria com a própria UATD e a o Politécnico de Viana 

do Castelo. Esse projeto tinha, rigorosamente, por objetivo adinâmico de apoio ao 

empreendedorismo em territórios rurais. Nós não agíamos diretamente com os 

empreendedores, nós estaríamos numa camada superior e os intervenientes diretos 

com os empreendedores eram os GALPs (Grupos de Ação Local) e o país está 

retalhado em 49 GALPs. Tem o apoio direto, pois gera linhas de financiamentos, 

linhas de apoio e, qual era o nosso papel nisto? Não era propriamente gerirmos os 

processos dos empreendedores, era ajudarmos no desenvolvimento de produtos, 

soluções e no aconselhamento ao longo da constituição.” (PM2) 
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A existência de projetos que focam territórios de baixa densidade, como por exemplo o EMER-

N, relatado no testemunho anterior, demonstra a interação da instituição de ensino superior e o 

empreendedorismo, ainda mais quando o papel de assessorar no desenvolvimento de produtos 

e serviços é destacado (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Isenberg, 2011; Stam & Van de Ven, 

2021; Stam, 2015).  

 

“O tema empreendedorismo é uma prioridade e, portanto, temos várias políticas, 

várias linhas de ação no sentido da promoção do empreendedorismo. Fazemos, senso 

lato, abordando todos os setores da economia, e não temos nenhuma linha específica 

para o empreendedorismo rural, dependentemente das várias atividades em que 

surjam das iniciativas empresariais procuramos apoiá-las. Nessa medida, temos um 

gabinete para a promoção do empreendedorismo, ideias empreendedoras dos nossos 

alunos, que lhes permitem ter apoio no desenvolvimento de ideias de negócio, numa 

fase inicial têm acesso a um pequeno espaço para se instalarem, e depois temos uma 

participação importante, por meio da nossa incubadora de negócios, a qual promove 

a criação de empresas, apoiando ideias desenvolvidas no seio da comunidade 

académica.” (PM1) 

 

No relato acima também se verifica a busca pela interação entre a instituição de ensino superior 

e o empreendedorismo, a partir da existência de um gabinete específico para a promoção do 

empreendedorismo no seio da instituição de ensino superior ou um centro de estudo que permite 

o desenvolvimento de ideias, projetos e parcerias. E, por último, naturalmente, a oferta 

formativa, quer por meio de cursos de longa duração, quer de curta duração, também são 

evidências da interação entre as instituições de ensino superior e a comunidade, no sentido de 

fomentar as iniciativas empreendedoras (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Isenberg, 2011; Stam 

& Van de Ven, 2021; Stam, 2015). 

 

“Estando o Instituto Politécnico inserido na região da Beira Baixa e nesta mesma 

região que, como se está aqui a falar, que envolve também Penamacor onde 

efetivamente tem neo-rurais, poderia dizer que o Instituto Politécnico, quer sobretudo 

através da sua oferta formativa, tanto a nível de seus cursos técnicos, de 

especialização tecnológica, quer através de suas licenciaturas, dos seus mestrados ou 
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da sua formação avançada está a disponibilizar a sua oferta formativa na área do 

empreendedorismo. Complementariamente, o Instituto Politécnico tem um organismo 

que é o CEDER – Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional, que visa a 

prestação de serviços, a elaboração de candidaturas, de projetos em parceria com a 

comunidade. Isto quer dizer qua tem já surgido aqui vários projetos de 

empreendedorismo que se vão incubando nas incubadoras da região, seja o Centro 

de Empresas Incubadoras em Castelo Branco ou seja de empresas que vão para a 

região de Idanha desenvolver seus negócios, quer seja na incubadora ou quer seja 

fora da incubadora. Nisto, no que diz respeito aos neo-rurais significa que eles fazem 

parte ou podem ser enquadrados no sistema de empreendedorismo do qual o Instituto 

Politécnico também faz parte […]” (PP1) 

 

“O Instituto Politécnico tem uma estrutura montada que é uma unidade de apoio à 

inovação e ao empreendedorismo que é transversal todas as escolas do instituto. O 

instituto tem 5 escolas nas áreas da gestão, da tecnologia, da saúde, da educação. 

Essa unidade tem duas valências: uma primeira valência tem a ver com a 

transferência de tecnologia que é gerada pelo instituto às empresas e uma outra 

vertente que tem a ver com a produção do empreendedorismo. Portanto, eu considero 

que o Instituto Politécnico de Setúbal tem um papel muito relevante na região, 

nomeadamente, na grande região de Setúbal, que é uma área muito grande que abarca 

também uma parte do Alentejo.” (PA1) 

 

Os dois últimos relatos vêm no mesmo seguimento dos dois anteriores e também reforçam o 

compromisso das instituições de ensino superior com a temática do empreendedorismo estando, 

portanto, em linha com as Teorias do Ecossistema Empreendedor, com o modelo da Tripla 

Hélice e com a Teoria do Capital Humano (Etzkowitz e Leydesdorff, 2000; Isenberg, 2011; 

Stam & Van de Ven, 2021). 

Do lado das autarquias, os testemunhos também atestam a importância do empreendedorismo 

no que diz respeito aos apoios. Embora não haja nenhum programa de apoio específico a 

empreendedores vindos de fora, mas sim a qualquer empreendedor, existem ações no sentido 

de conceder apoio, como por exemplo, o acompanhamento de projetos financiados pela 

iniciativa privada, a ampliação de zona industrial e, até mesmo, a disponibilização de aulas de 
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português para estrangeiros, com vista à sua integração na comunidade. Essas ações 

demonstram o esforço da autarquia em promover o empreendedorismo cumprindo, portanto, 

com a sua função indutora desta atividade, indo ao encontro da Teoria do Ecossistema 

Empreendedor (Isenberg, 2011; Stam & Van de Ven, 2021; Stam, 2015). Os relatos que seguem 

demonstram essa perceção:  

 

“Sim, temos [projetos de apoio], porque a maior parte desses empreendedores nós 

acompanhamos através do projeto financiado pela EDP, que é o Projeto 

Empreendedor Sustentável - Sabor, do qual a UTAD também é parceira. Mas nada 

em específico a empreendedores vindos de fora. O apoio é extensivo a qualquer 

iniciativa empreendedora.” (AM3) 

 

Este depoimento foca a ação do governo local em apoiar o empreendedorismo, estando também 

em linha com as teorias do Ecossistema Empreendedor e da Tripla Hélice (Etzkowitz & 

Leydesdorff, 2000; Isenberg, 2011). 

 

“Mas no âmbito da Câmara são disponibilizadas aulas de português, dentro de um 

programa planeado especificamente para atender as necessidades desses 

imigrantes.” (AP3) 

 

Fica demonstrado o esforço da autarquia em integrar os neo-rurais na comunidade quando o 

idioma é um fator importante que facilita essa integração cumprindo, deste modo, com a sua 

função indutora da atividade empreendedora e estando em sintonia com as teorias do 

Ecossistema Empreendedor, da Tripla Hélice e com a Teoria das Redes (Etzkowitz e 

Leydesdorff, 2000; Isenberg, 2011; Purbasari & Rasmini, 2018).  

 

“Estamos, portanto, nesse momento em obra a criar infraestrutura, ampliar a zona 

industrial e uma incubadora de empresas. Estão em obra nesse momento e tem um 

valor de cerca de 524 mil euros, cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito das 

Áreas de Acolhimento Empresarial.” (AP2) 
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Também aqui é confirmada a ação da autarquia em apoiar o empreendedorismo por meio de 

investimentos públicos, como é o caso da ampliação da zona industrial (Isenberg, 2011; Stam 

& Van de Ven, 2021). 

 

5.5. Tipo de empreendedorismo 

Independentemente da dotação de recursos destinadas a dado empreendimento ou do nível 

educacional do empresário, nem todo negócio tem como motivo único uma oportunidade, mas, 

pelo contrário, podem ser muitos os motivos que levam a empreender (Giacomin et al., 2011). 

Alguns são instituídos por força de oportunidades, outros por necessidade (Bhola et al., 2006). 

A figura 5.9, abaixo, retrata objetivamente a visão dos entrevistados sobre essa tipologia 

dicotómica do empreendedorismo:  

 

Figura 5.9. Mapa dos nós (NVivo) para tipos de empreendedorismo 

Verifica-se que em Miranda do Douro e em Penamacor existe uma prevalência de opiniões de 

que o empreendedorismo encontrado nesses territórios é por necessidade. Já em Aljezur, 

aparentemente, o empreendedorismo de oportunidade é o que prevalecente (Bhola et al., 2006). 

 

“Perfeitamente, procuram autoemprego. A maioria desses negócios e ali no Planalto 

Mirandês é assim e aqui não é muito diferente, sem muita escala, há algumas situações 

ocasionais em Bragança e Mirandela, mas o comum é o empreendedorismo, eu diria, 

por necessidade, autoemprego, microempresa, diria uma pessoa, duas, três pessoas 

com ligações familiares.” (PM2) 
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Este primeiro testemunho descreve, de forma clara o modo como o empreendedorismo de 

autoemprego opera, isto é, por meio de poucas pessoas, unidas por laços familiares (Bhola et 

al., 2006).  

 

“A maior parte dos empreendedores que nós temos é para a criação do próprio posto 

de trabalho. Alguns, não apenas o próprio posto, mas alguns outros postos de 

trabalho. Mas sempre com esse objetivo de criar o próprio posto de trabalho, digamos 

que seja de sobrevivência, mas com uma componente comercial de rentabilidade.” 

(AM3) 

 

O segundo relato também confirma a condição de autoemprego, mas destaca que mesmo nessa 

modalidade há preocupação com a rentabilidade (Bhola et al., 2006). 

 

“Eu diria que a maioria desenvolve algum tipo de trabalho para viver.” (AP3) 

 

“No momento acredito que empreendedorismo de autoemprego é o que prevalece, 

mas esperamos poder equilibrar um bocadinho essa proporção com a Zona 

Industrial.” (AP2) 

 

O empreendedorismo de autoemprego também foi a modalidade indicada nos dois depoimentos 

anteriores. 

 

“Como já disse, o que me parece que aqui na área mais urbana da Península de 

Setúbal, nós temos a vertente industrial e de serviços que atrai muitos empreendedores 

em função dessas oportunidades que são geradas por ser uma cidade com grandes 

empresas. Depois existe uma dinâmica forte, mais na área do litoral, que é a dinâmica 

do turismo, com praias. Já no Alentejo é mais um cunho rural, das grandes 

propriedades. Portanto, acho temos mais empreendedorismo de oportunidade.” 

(PA1) 
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“Acredito que é um empreendedorismo de oportunidade.” (AA2) 

 

Já os dois últimos relatos, acima, apontam o empreendedorismo de oportunidade como a 

modalidade de empreendedorismo praticada em Aljezur (Bhola et al., 2006). 

 

6. Discussão dos resultados 

A investigação permitiu recolher um agregado de dados que, após a devida análise, foram 

convertidos num conjunto de resultados sem os quais não seria possível abranger a dinâmica 

das relações institucionais ligadas ao empreendedorismo neo-rural. O quadro a seguir procura 

simplificar a visualização desses resultados: 

Quadro 5.4. Resumo dos resultados identificados tendo como base as dimensões investigadas 

Dimensões Miranda do Douro Penamacor Aljezur 

Importância dos 

empreendedores neo-

rurais 

Criação de empresas, de 
empregos, de 

oportunidades, fixação 

da população jovem, 

dinamização do território 

Movimentação da 
economia, exploração 

dos terrenos 

abandonados, fixação da 

população 

Atração de turistas, 

criação de empregos, 

dinamização do território 

Fatores de atratividade 

Turismo rural, 

gastronomia, agricultura, 

região de fronteira, 

proximidade de grandes 

cidades, cultura 

Clima, terrenos 

disponíveis com preços 

baixos, condições de 

vida (acesso a saúde, 

segurança, educação, 

disponibilidade de 

tecnologia) 

Clima, gastronomia, 

turismo de natureza, surf, 

localização, turismo 

Obstáculos 

Dimensão do mercado, 

distância para as grandes 

cidades 

Falta de financiamento, 

dimensão do mercado 

Rígido controlo 

ambiental 

Apoios institucionais 

Incubadoras, programas 

de apoio ao 

empreendedorismo, 

gabinete de apoio ao 

empreendedor, criação 

de parcerias, 

desenvolvimento de 

ideias de negócio, 

criação de planos de 

negócio 

Ampliação da zona 

industrial, aulas de 

português, incubadora, 

programas de apoio ao 

empreendedorismo 

Formação, programas de 

apoio ao 

empreendedorismo 

Tipos de 

empreendedorismo 
Necessidade Necessidade Oportunidade 

Desde que surgiu a primeira versão da Teoria do Desenvolvimento Económico de Schumpeter 

(com ênfase especial no seu capítulo II: O Fenómeno Fundamental do Desenvolvimento 
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Económico), em 1911, o empreendedorismo passou a ser objeto de investigação uma vez que 

a sua relação com esse tipo de desenvolvimento foi evidenciada (Becker, Knudsen, & 

Swedberg, 2012; Schumpeter, 1985). 

Esse interesse pelo desenvolvimento e a perspetiva de reconhecer o empreendedorismo como 

um de seus vetores foram destacados pelos respondentes e representados, logo de início, na 

figura 5.5, denominada “Mapa dos nós (NVivo) sobre a importância dos empreendedores neo-

rurais para o território”. Por meio dela foi possível perceber que temas como movimentação da 

economia local, a fixação da população, a criação de empresas, de empregos e de oportunidades 

de negócio foram algumas das justificações apontadas para validar a ideia de que o 

empreendedorismo é importante para os territórios por promover o desenvolvimento (Block et 

al., 2017; Bosworth & Bat Finke, 2020; Dornelas, 2008; Drucker, 2014; Herslund, 2012; 

Hisrich et al., 2017; Mitchell & Shannon, 2018). 

Outro ponto importante a ser discutido diz respeito aos fatores considerados de atração para 

empreender nos territórios estudados. Como a figura 5.6, denominada “Mapa dos nós (NVivo) 

para fatores de atratividade para o território”, mostrou, os fatores de atratividade divergem em 

alguns pontos e convergem em outros, em virtude das características endógenas dos territórios. 

Algumas dessas características propiciam atividades económicas ligadas ao turismo, como é o 

caso de Miranda do Douro e sobretudo Aljezur, atividades, portanto, não pertencentes ao rol 

das atividades rurais tradicionais (Covas, 2013; Halfacree, 1993; Korsgaard et al., 2015; 

Thornton & Flynn, 2003). Outros fatores, não tão ligados às características endógenas dos 

territórios, mas ligados a oportunidades como, por exemplo, o baixo preço de imóveis e a 

qualidade de vida são aspetos de atratividade atribuídos a Penamacor (Block et al., 2017; 

Rivera, 2013). Como mencionado anteriormente, a existência de infraestruturas (acesso à saúde, 

à segurança, à educação e à tecnologia), que permitam receber (i)migrantes empreendedores, 

relaciona-se com a Teoria do Ecossistema Empreendedor (Isenberg, 2011; Steiner & Teasdale, 

2019). 

No que diz respeito aos fatores que se configuram como barreiras à iniciativa de empreender, 

estes foram retratados na figura 5.7, denominada “Mapa dos nós (NVivo) para fatores de 

obstáculos para empreender nos territórios”. O que se destaca nesse tópico é a sua relação direta 

com o defendido pela Teoria do Ecossistema Empreendedor no que respeita à criação de um 

ambiente fértil para empreender (Isenberg, 2011; Steiner & Teasdale, 2019). Esse ambiente 

fértil não pode prescindir de ter, à disposição dos empreendedores, meios que viabilizem o 
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acesso a linhas de crédito (financiamento), que possibilitem a dinamização dos mecanismos de 

oferta e procura (mercado) e ações que induzam ou incentivem as iniciativas empresarias 

(Isenberg, 2011; Stam & Van de Ven, 2021). Ora, os três fatores mencionados (dimensão do 

mercado, falta de financiamento e controlo ambiental como inibição das iniciativas 

empreendedoras) foram apontados como barreiras. 

Outros fatores de influência na ação de empreender, destacados pelos entrevistados e que 

precisam de ser comentados, dizem respeito aos apoios institucionais existentes nos territórios 

e disponibilizados pelas autarquias e instituições de ensino superior. A figura 5.8 denominada 

“Mapa dos nós (NVivo) para fatores de apoio para empreender nos territórios” demonstra a 

existência de intervenções de apoio autárquicos e, principalmente, vindas das instituições de 

ensino superior. Como principais apoios pode-se apontar a orientação na elaboração de planos 

de negócio, desenvolvimento de ideias de novos negócios que dão origem a projetos, 

disponibilização de incubadoras, cursos de nível académico e para participantes de nível 

secundário. Todas essas ações demonstram uma relação com a Teoria do Ecossistema 

Empreendedor (Isenberg, 2011; Stam & Van de Ven, 2021) e também com a Teoria do Capital 

Humano na medida em que, por meio das ações educativas das instituições de ensino superior, 

se procura capacitar potenciais, ou já efetivos, empreendedores (Østergaard & Marinova, 2018). 

Além dessas duas teorias, o Modelo da Tripla Hélice também pode ser identificado, dada a 

evidência dos apoios disponibilizados tanto pelo governo local, quanto pelos institutos 

politécnicos, duas das hélices que compõem o modelo (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Por 

último, percebeu-se também elementos da Teoria das Redes, uma vez que os elos existentes 

entre empresário e instituições não deixam de se configurar como um conjunto de relações em 

rede (Purbasari et al., 2020).  

De entre os três territórios analisados e de acordo com os relatos recolhidos, Miranda do Douro 

parece apresentar uma dinâmica ativa, envolvendo empresas, instituições de ensino superior e 

autarquias. Penamacor, também em conformidade com os relatos, parece demonstrar 

preocupação da autarquia em fortalecer o empreendedorismo, dada a ampliação da zona 

industrial. Aljezur, de entre os três e a ter os relatos como base, parece ser o que menos beneficia 

de apoio do setor público local, apesar de ter algum apoio relativamente a ofertas de cursos de 

formação em empreendedorismo. 

Por último, resta discutir a respeito dos tipos de empreendedorismo identificados nos territórios. 

A figura 5.9, denominada “Mapa dos nós (NVivo) para tipos de empreendedorismo”, 
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demonstrou que, na opinião dos respondentes, tanto em Miranda do Douro, quanto em 

Penamacor predomina o empreendedorismo de necessidade, isso, provavelmente, em virtude 

da natureza e dimensão dos negócios nesses territórios encontrados. Já em Aljezur, em virtude 

de sua proximidade com a Península de Setúbal, o empreendedorismo de oportunidade foi o 

tipo indicado (Bhola et al., 2006). Observe-se que, caso não fosse considerada a proximidade 

de Aljezur com a bacia de Setúbal, provavelmente o empreendedorismo de necessidade também 

seria o apontado para Aljezur. 

 

7. Conclusão, implicações, limitações e sugestões de futuras investigações 

Este estudo procurou compreender quais os fatores institucionais ligados às autarquias e às 

instituições de ensino superior que contribuem para a concretização e desenvolvimento de 

empreendimentos neo-rurais. Dada a impossibilidade de explicá-los todos sob uma única ótica 

teórica, recorreu-se à Teoria do Ecossistema Empreendedor, à Teoria do Capital Humano, à 

Teoria das Redes e ao Modelo da Tripla Hélice, bem como a estudos sobre o contexto onde se 

desenvolvem os negócios para que, assim, fosse possível obter uma perspetiva inteligível dessa 

ação empreendedora. 

Além da constatação de que o empreendedorismo é considerado, unanimemente, por todos os 

interlocutores, como uma atividade importante para o desenvolvimento dos territórios - pois é 

um meio de possibilitar a criação de empresas, de empregos, de oportunidades entre outros 

efeitos positivos - também se verificou que os territórios apresentam fatores de atratividade para 

o desenvolvimento de novos negócios. Como principais elementos de atratividade apontados 

pelos entrevistados destacam-se as atividades turísticas, a localização, o clima e, no caso 

específico de Penamacor, os preços baixos dos imóveis.  

Mas, se existem fatores de atratividade que incentivam a atividade empreendedora, também há 

os obstáculos para tal. De entre os apontados destacam-se a dimensão do mercado, a falta de 

financiamento e o controlo ambiental. 

Em termos de apoios institucionais disponibilizados pelas autarquias e pelas instituições de 

ensino superior os que se destacam são os programas de formação na área do 

empreendedorismo, a oferta em espaços de incubadoras e a busca por parcerias. 
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Por último, de entre os tipos de empreendedorismo encontrados o que prevalece é o 

empreendedorismo de necessidade, com exceção de Aljezur que apontou o empreendedorismo 

de oportunidade como o dominante.  

Em termos de implicações ou contribuições, além da convicção de que o presente estudo ajuda 

a completar as lacunas da literatura sobre o empreendedorismo ao focar sua análise num tipo 

específico de empreendedorismo, ou seja, no empreendedorismo neo-rural e de micro porte, 

também procura oferecer contributos às autarquias para pensarem em mecanismos que possam 

atrair mais empreendedores (e.g., aumento de infraestruturas, linhas de financiamento, isenção 

de tributos por tempo determinado, promoção de novos eventos 

turísticos/artísticos/gastronómicos/culturais, entre outras medidas). Para além dessas 

implicações, pode também servir de base para a construção conjunta (governo, institutos de 

ensino superior e empresários) de políticas de atração, fomento e manutenção de novos 

negócios. 

Como em todos os estudos, este também apresenta limitações sendo que as principais dizem 

respeito à impossibilidade de generalização dos seus resultados e conclusões, uma vez que 

apenas três territórios foram investigados. Outra limitação de mesma natureza diz respeito ao 

número de respondentes que, embora possuam posições-chave para a investigação (Presidente 

de Câmara, Presidente de Junta, Presidente de Instituto Politécnico, Professores Doutores 

responsáveis pela área do empreendedorismo), perfazem um número pequeno de entrevistados. 

Por último, não obstante o uso de um software de análise textual (NVivo) que permite a redução 

da subjetividade das interpretações sobre os resultados obtidos, esta nunca é de todo eliminada. 

Por fim, como temas para próximas investigações sobre o empreendedorismo neo-rural sugere-

se, em primeiro lugar, investigar outros territórios de Portugal continental a ter o mesmo escopo 

e procedimento para verificar a dinâmica de ações institucionais influenciadoras das iniciativas 

de empreendedores vindos de fora e, assim, poder obter uma perspetiva mais alargada sobre 

esses movimentos (i)migratórios. Sugere-se, também, o mapeamento de casos que resultaram 

em projetos originados de ações conjuntas, envolvendo governos locais e instituições de ensino 

superior e considerados de sucesso, independentemente do pequeno porte do empreendimento.  

Por último, sugere-se estudos que possam medir o valor criado pelos negócios fundados por 

neo-rurais estabelecidos num determinado território, cujo estabelecimento contou com apoios 

do governo local e das instituições de ensino superior. Acredita-se conveniente um olhar mais 
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direcionado para esse tipo de empreendedorismo que, por ser pequeno, ainda não recebeu muita 

atenção do meio académico.          
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Capítulo 6 

Considerações finais  

1. Conclusão  

Os fenómenos de contra-urbanização caracterizados pela mobilização humana no sentido 

inverso ao eixo rural-urbano e a ter, como protagonista central, os indivíduos que deixam as 

grandes cidades e se estabelecem em territórios de baixa densidade, foram a razão do 

desenvolvimento desta tese. Assim, tendo em conta fenómeno da contra-urbanização, a tese 

objetivou conhecer e entender quem são esses indivíduos, o que os motiva a deixar os grandes 

centros para se estabelecerem como empreendedores em territórios cuja baixa densidade é uma 

particularidade, quais são as dificuldades e facilidades com as quais se deparam para criar os 

seus negócios, e quais os apoios institucionais que recebem das autarquias e instituições de 

ensino superior para os ajudarem a montar os empreendimentos e a mantê-los. Para atender a 

esse propósito, quatro estudos foram elaborados: 

 

O primeiro estudo - (I)migração e empreendedorismo no meio rural: Uma revisão sistemática 

da literatura - inserido no capítulo 2, consistiu na elaboração de numa RSL abrangendo o 

período de 1981 e 2019, tendo como base de análise a plataforma Scopus. Por meio dessa 

investigação, foi possível analisar 121 artigos, identificar os autores mais produtivos e as 

revistas que mais publicaram sobre o tema. Como principais conclusões retiradas do estudo, 

percebem-se as multivariadas perspetivas dos autores analisados (16). De entre esta variedade 

de visões sobre o tema em causa, as temáticas a envolver o rural e os movimentos de (i)migração 

foram as prevalescentes. Desses dois objetos principais (rural e imigração) outros emergem. 

Deste modo, em torno do tema rural, diversos são os subtemas de estudo, como por exemplo, o 

empreendedorismo, os negócios, a própria migração, o desenvolvimento, o emprego e o 

turismo. No âmbito do tema da imigração, a questão do perfil empreendedor, dos aspetos sociais 

envolvidos e decorrentes das ações empreendedoras são pontos abordados com alguma 

frequência. Nesse sentido, no que toca ao empreendedorismo, a ideia de contribuição para o 

desenvolvimento dos territórios é muito enfatizada. E no que toca à (i)migração existe um 

sentimento comum entre os autores de que ela é, muitas vezes, a causa para empreender e a 

própria consequência do impulso empreendedor. Por sua vez, o estudo demonstrou que tanto 

as migrações quanto o empreendedorismo não possuem, obrigatoriamente, um conjunto de 
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motivos padronizados. Não há um motivo universal que leve um indivíduo a querer mudar de 

país ou região. Outro ponto que parece ter algum consenso entre os autores analisados é o de 

que a migração de empreendedores acarreta benefícios para as comunidades hospedeiras, já que 

esses empreendedores acabam por estimular processos de revitalização demográfica e 

socioeconómica nessas comunidades. 

O segundo estudo - Imigração, atividades empreendedoras e mudança social em contextos 

rurais: Um balanço teórico - representado pelo capítulo 3, também consistiu numa revisão da 

literatura - esta de natureza narrativa - tendo como foco os fluxos migratórios urbano/rural 

associados a atividades empreendedoras. A revisão apoiou-se em artigos e livros indexados nas 

bases Scopus e Web of Science, e também em obras não indexadas. O estudo permitiu 

depreender que os movimentos contra-hegemónicos de sentido urbano/rural ocorrem desde 

meados do século XX, tanto na Europa como em outros continentes, trazendo da cidade para o 

campo pessoas movidas por distintas convicções ideológicas, pela procura de modos de vida 

não convencionais e também por expectativas de realização de negócios. Para compreender o 

fenómeno, duas abordagens se distinguem das demais: de um lado, os estudos que indicam a 

motivação mais estritamente económica como o principal motor desses movimentos; do outro, 

os estudos que procuram compreender a (i)migração para as áreas rurais a partir de fatores de, 

ordem sociocultural, mais amplos. Em relação aos aspetos económicos, as oportunidades de 

negócio, a empregabilidade e o menor custo de vida são os pontos mais destacados. As 

explicações alicerçadas em fatores de ordem sociocultural enfatizam mais as imagens idílicas 

do rural, componentes do imaginário popular, a perceber os contextos rurais como sítios ideais 

para usufruir de um estilo de vida mais saudável, em contraposição à urbe, ou seja, mais calmo, 

mais propício ao convívio familiar e à criação dos filhos. O estudo também permitiu esclarecer 

o conceito de “neo-rural” como designação referente aos (i)migrantes que deixam os grandes 

centros urbanos e se instalam no meio rural, tendo em vista desenvolver um projeto de vida de 

acordo com suas aspirações e que pode ou não envolver algum tipo de atividade económica. 

Esse estudo, assim como o estudo anterior, permitiu compreender que as mobilidades em causa 

resultam numa certa revitalização demográfica, diversificação produtiva, alguma inovação 

socioeconómica e novos estilos de vida. Isto porque, segundo o estudo, a ruralidade passou a 

congregar outras atividades, amiúde ligadas ao setor de serviços, e não tão somente àquelas 

ligadas ao setor primário. O resultado foi o surgimento de outras oportunidades de negócios, 

não necessariamente ligadas à agricultura, pecuária ou silvicultura. Por outro lado, o estudo 



197 

 

permitiu tomar conhecimento de um desafio que amiúde os neo-rurais se deparam, o qual diz 

respeito às oposições dos habitantes locais em relação aos estilos de vida que esses 

empreendedores vindos de fora trazem para os contextos onde passam a viver, às mudanças que 

eles tendem promover, muitas vezes envolvendo a proteção ambiental. Mas, apesar das 

eventuais tensões sociais, há um relativo consenso na literatura sobre os ganhos 

socioeconómicos mútuos, usufruídos pelas comunidades hospedeiras e pelos neo-rurais. Tais 

ganhos ou benefícios estão associados ao processo de regeneração de territórios de declínio 

populacional e consequente baixa densidade demográfica. A literatura considerada nesse estudo 

permite concluir que os recém-chegados são vistos como impulsionadores na criação de novos 

empreendimentos, bem como fortalecedores das interdependências urbano-rurais. 

O terceiro estudo - Motivações e desafios dos pequenos empresários neo-rurais em regiões de 

baixa densidade - este de natureza empírica, objetivou revelar os empreendedores neo-rurais 

que deixaram a metrópole para o rural, deslocando-se em direção aos concelhos de Miranda do 

Douro, Penamacor e Aljezur. Para além dessa identificação, procurou-se conhecer os motivos 

que os impelem à decisão de migrar e empreender, de modo a descobrir os fatores que facilitam 

ou, pelo contrário, dificultam o processo de estabelecimento desses indivíduos nesses 

contextos. O estudo permitiu verificar quais as motivações que levam aqueles sujeitos a 

deixarem as metrópoles rumo a territórios de baixa densidade, concluindo-se que não há uma 

explicação unívoca. Tal facto confirma o constatado nos dois estudos teóricos anteriores. Na 

verdade, o que existe é uma agregação de razões que diferem de indivíduo para indivíduo. Esse 

conjunto de motivos envolve razões de ordem familiar, como a necessidade de cuidar de 

parentes idosos ou assumir heranças, oportunidades de negócio que se apresentam, busca de 

um estilo de vida em que a qualidade pode ser considerada melhor comparativamente à da vida 

levada na metrópole e, até mesmo, a busca pelas “origens”. Esse conjunto de motivos repete-se 

com relação às intenções para dar início a um negócio, acrescentando-se a experiência anterior 

em empreendimentos similares como fator de incentivo a empreender. O estudo demonstrou 

que, em termos de dificuldades e facilidades interpostas aos empreendimentos originados pelos 

neo-rurais, as opiniões e experiências evidenciam divergências. Verificou-se que, em termos de 

facilidade para empreender, o único fator que convergiu a opinião dos entrevistados dos três 

territórios foi a oportunidade. Por outro lado, quanto às dificuldades, não houve um só ponto 

de indicação comum. Como forma de construir uma estratégia para operar os seus negócios, 

todos os entrevistados procuram conferir um diferencial a eles, quer a nível de produto, 
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principalmente, quer a nível de serviço. Portanto, o estudo analisou o micro/pequeno 

empreendedorismo neo-rural de modo a conhecê-lo mais claramente, concluindo que os seus 

protagonistas deixam a metrópole para contextos de baixa densidade movidos por um conjunto 

de razões, no qual a oportunidade não deixa de ocupar um lugar de destaque. 

O quarto estudo - Experiências empresariais em primeira mão: Sujeitos neo-rurais, 

ecossistemas empresariais e sustentabilidade da economia local em territórios portugueses de 

baixa densidade - também de natureza empírica, procurou examinar como as autarquias e as 

entidades de ensino superior participam das iniciativas empreendedoras de neo-rurais nos três 

territórios portugueses de baixa densidade investigados anteriormente. Para além de verificar 

qual a importância atribuída ao empreendedorismo por parte dessas instituições, a intenção do 

estudo foi, também, averiguar nos respetivos territórios quais fatores podem ser considerados 

atrativos ao empreendedorismo neo-rural. De igual modo, o estudo procurou identificar as 

ações de apoio que são disponibilizadas pelas instituições mencionadas para os 

empreendedores, bem como quais os obstáculos que existem para o estabelecimento de novos 

negócios na opinião dos entrevistados. Por último, o estudo procurou identificar que tipo de 

empreendedorismo (de oportunidade ou de necessidade) é mais preponderante nos territórios 

observados. Como resultado, concluiu-se que o empreendedorismo é incontestavelmente 

considerado por todos os interlocutores das duas instituições (autarquias e institutos 

politécnicos) como uma atividade fundamental para o desenvolvimento dos territórios. Por 

meio do empreendedorismo, segundo os interlocutores, é possível criar empresas, postos de 

trabalho, novas oportunidades de negócios e atenuar o êxodo de jovens. O estudo permitiu 

atestar a existência de fatores de atração de empreendedores e, consequentemente, de 

desenvolvimento de novos negócios. Como principais elementos de atratividade apontados 

pelos entrevistados destacam-se as atividades turísticas (nomeadamente em Aljezur), a 

localização geográfica (principalmente a de Miranda do Douro, próxima às cidades espanholas, 

o clima (apontado como fator relevante em Aljezur e por ingleses imigrantes em Penamacor) 

e, no caso específico de Penamacor, os preços baixos dos imóveis. Por outro lado, o estudo 

indicou, também, a existência de fatores inibidores às iniciativas empreendedoras. De entre as 

condicionantes que coíbem a prática empresarial, destacam-se a reduzida dimensão do 

mercado, a falta de acesso a linhas de financiamento e, no caso mais específico de Aljezur, o 

rígido controlo ambiental. Em termos de apoios institucionais disponibilizados pelas autarquias 

e pelas instituições de ensino superior os mais destacados pelo estudo são os programas de 
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formação na área do empreendedorismo, a oferta em espaços de incubadoras e a organização 

de parcerias. Verificou-se, também, que a modalidade de empreendedorismo mais praticada em 

Miranda do Douro e em Penamacor é o empreendedorismo de necessidade. Já em Aljezur, o 

empreendedorismo de oportunidade é apontado com a modalidade predominante. 

 

2. Implicações 

Toda pesquisa científica deve conduzir, obrigatoriamente, a novos encadeamentos, quer de 

ordem teórica, quer de ordem prática, que vão mais além e a cargo de outras iniciativas 

investigativas. Esta tese pretende, também, seguir essa regra. Portanto, percebeu-se durante as 

revisões da literatura (estudo 1 e 2) que a temática do empreendedorismo neo-rural ainda está 

longe de se esgotar, em virtude da larga amplitude de visões sobre o fenómeno. Tal variada 

ótica implica, inclusive, a falta de um consenso sobre o próprio significado do conceito de 

empreendedor neo-rural. Assim, acredita-se que ambas as revisões contribuíram para com a 

literatura no sentido de aplainar esses desentendimentos.   

O estudo, ao analisar o micro/pequeno empreendedorismo neo-rural, tema não tão explorado 

comparativamente a investigações sobre o empreendedorismo praticado por empreendedores 

de médio e grande porte, procurou, portanto, definir mais claramente quem é o indivíduo que 

deixa a metrópole e se muda para contextos de baixa densidade na condição de pequeno 

empresário, para criar um posto de trabalho para si, na maior parte das vezes. E nesse sentido, 

percebe-se que o empreendedorismo neo-rural resulta tanto na modalidade de 

empreendedorismo de oportunidade, quanto a de autoemprego. 

Ao procurar caracterizar esses indivíduos, foram examinadas as motivações que os 

impulsionam a (i)migrar e a empreender. E nesse movimento surgem condições de facilidade 

e/ou de dificuldade, as quais também foram objeto de análise. Todos esses aspetos, além de 

constituírem contributos para os estudos sobre o empreendedorismo, do ponto de vista prático, 

implicam a necessidade de pensar em políticas públicas de atração e de fixação de 

empreendedores em territórios de baixa densidade. E nesse sentido, uma das principais 

consequências do estudo realizado é a necessidade de identificar e caracterizar os 

empreendimentos neo-rurais, com o objetivo de verificar quais são as suas demandas 

específicas. Um exemplo dessa falta de sintonia é a constatação decorrente da comparação entre 
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os estudos 3 e 4 a demonstrar que, não obstante as autarquias desenvolverem ações de apoio 

aos empreendedores neo-rurais, sobretudo em termos de infraestruturas, os entrevistados, 

mesmo assim, ressentem-se da falta de apoios por parte das autarquias. Essa constatação 

implica a necessidade de as autarquias trabalharem mais proximamente com esses 

empreendedores, de modo a satisfazer melhor suas necessidades. Na mesma linha de 

raciocínios, o estudo permite sugerir, como uma implicação decorrente, que as autarquias e 

instituições de ensino superior venham a trabalhar mais intensamente em projetos comuns que 

possam fomentar a atração, o apoio e a assistência a novos empreendimentos. 

A figura abaixo procura explicitar de maneira mais pontual as principais implicações da tese: 

 

 
Figura 6.1. Modelo conceptual das implicações decorrente dos resultados da tese 

O modelo conceptual acima procura sintetizar as principais implicações que o estudo sugere. 

Vemos na parte superior as instituições de ensino superior e as autarquias, cada qual com as 

suas respetivas responsabilidades em apoiar as iniciativas empreendedoras. De acordo com a 

investigação realizada, acredita-se que esse apoio ao empreendedorismo pode ser 

potencialmente mais efetivo a partir de uma participação conjunta em projetos. Haveria assim 

uma conjugação de esforços em que o conhecimento académico e o poder público, em tese, 

poderiam demover possíveis entraves às iniciativas dos empreendedores. Do lado das 

instituições de ensino superior, o cumprimento das suas funções clássicas de qualificação do 

capital humano e do desenvolvimento e transferência de tecnologias haveriam de continuar a 

ser as suas principais atribuições. No que respeita as autarquias, dois tipos de políticas públicas 
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deveriam ser desenvolvidas: políticas de atração de empreendedores vindos de fora dos 

contextos de baixa densidade e políticas regulatórias que, além de servirem de atrativo a novos 

empreendimentos, teriam como escopo facilitar a implantação e a maturação dos negócios 

recém-implantados. 

Acredita-se que as políticas de atração que possam promover o empreendedorismo nos 

territórios investigados, e consideradas mais apropriadas de acordo com o estudo realizado, 

poderiam assumir vários perfis: (a) de promoção da cultura local; (b) de atração de indústrias 

de venture-capital; (c) de atração de indústrias de incubadoras; d) desenvolvimento de 

programas de promoção à inovação (pesquisa e desenvolvimento); e) investimento em 

infraestrutura de comunicação; f) estruturação das autarquias.  

No que diz respeito à promoção da cultura local a nível internacional, nos territórios abordados 

já existe, de um modo geral, um consenso a respeito do valor dos respetivos patrimónios 

culturais, nomeadamente Miranda do Douro e Aljezur. Contudo, essa promoção tem mais um 

cariz regional ou mesmo nacional do que internacional, uma dimensão que, se mais bem 

explorada, poderia ser fonte de novas oportunidades de negócio ligadas ao turismo, à culinária, 

restauração e hotelaria. Portugal, por vários anos, tem sido considerado o melhor destino 

turístico, pelo que a distinção pode servir para fortalecer a vocação turística do país de maneira 

a descentralizar os destinos tradicionais caracterizados pelo eixo Lisboa-Porto-Algarve e a 

beneficiar sítios de baixa densidade localizados mais no interior como os analisados. 

Relativamente à atração de indústrias de venture-capital, como verificado no estudo, uma das 

principais dificuldades apontadas foi a questão da falta de capital para fundar a empresa (e 

também a falta de capital de maneio). Uma maneira de mitigar essa dificuldade é o uso do 

financiamento privado, por meio do qual os investidores fornecem às empresas consideradas 

promissoras o capital de risco necessário (venture capital). Para novas empresas o 

financiamento privado de capital de risco pode ser uma alternativa, especialmente se não houver 

acesso aos empréstimos bancários ou a outros instrumentos de financiamento. Este tipo de apoio 

parece ser um bom exemplo da necessidade de parcerias entre as autarquias, as instituições de 

ensino superior e a iniciativa privada. As instituições de ensino superior a orientar como 

elaborar um plano financeiro a partir de conceitos básicos (custos diretos e indiretos, fluxo de 

caixa, cálculo de juros compostos, sistemas de amortização, etc.) para os neo-rurais interessados 

em linhas de financiamento privado. As autarquias a promoverem as empresas ou projetos 

considerados promissores junto a potenciais investidores, além de outras providências de 
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caráter administrativo, como o registo de potenciais investidores interessados e dos projetos 

considerados de interesse.   

No que se refere à atração de indústrias para incubação, esse processo permite estimular o 

empreendedorismo, principalmente na fase inicial da implantação da empresa (start-up), 

quando ela ainda se encontra em estado de adaptação às forças de mercado. Logo, a incubação 

também pode ser considerada um bom exemplo de projeto comum entre as instituições de 

ensino superior e as autarquias, desempenhando um papel importante nos processos de 

maturação de empresas. Como todos os territórios analisados possuem incubadoras, sugere-se 

a potencialização do uso desse recurso por meio de programas de divulgação e incentivos 

financeiros e/ou fiscais que, efetivamente, contribuam para aumentar a taxa de ocupação das 

incubadoras.   

No que diz respeito ao desenvolvimento de programas de promoção da inovação (pesquisa e 

desenvolvimento), esses programas têm a finalidade de promover e financiar, por meio de 

candidaturas, a criação de linhas de pesquisa, em parceria com as instituições de ensino 

superior, que possam desenvolver ou inovar em termos de tecnologias produtivas passíveis de 

serem start-ups para novas empresas.  

O investimento em infraestrutura de comunicação é outro ponto a ser considerado. Como 

relatado em Penamacor, um problema do qual se ressentem os neo-rurais é a falta de uma 

infraestrutura de comunicação via satélite (internet) que venha ao encontro das suas 

necessidades (mais rápida, sem oscilações ou interrupções). Isto porque, na era digital em que 

se vive hoje, deparamo-nos com a figura de um novo trabalhador-empreendedor que não tem a 

necessidade de se fixar numa localidade em específico. Um dos principais critérios de escolha 

do sítio é a qualidade da infraestrutura de comunicação disponível, portanto, para atrair esse 

“nómada digital” importa ter um olhar mais atento à infraestrutura pois, por meio dela, é 

possível ter esse tipo de empresário nos territórios, como foram alguns identificados em 

Penamacor. 

Uma outra implicação que o estudo traz é a questão da estruturação das autarquias. Das três 

autarquias abordadas, apenas Miranda do Douro e Penamacor prestam alguma assistência, 

limitada a informações de caráter geral, ao (i)migrante empreendedor, por meio do Gabinete de 

Apoio ao Emigrante. Trata-se, porém, de um serviço afeto ao Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, não necessariamente especializado em questões sobre o emprendedorismo. Seria, 

portanto, conveniente que as autarquias organizassem um departamento específico de apoio aos 



203 

 

empreendedores - vindos de fora ou não -, por meio do qual fossem prestadas informações 

gerais e técnico-legais de como abrir uma empresa (direito e obrigações, exigibilidades legais 

e fiscais, legislação ambiental, cursos e treinamentos, serviços de apoio da autarquia, entre 

outras informações). 

Quanto às políticas regulatórias, que também não deixam de ser elementos de atração de novos 

empreendedores, apenas uma parece ser mais viável, por ser de total controle e liberalidade da 

autarquia e diz respeito aos incentivos tributários, como rege a Lei n.º 73/2013, que estabelece 

o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais. De entre os vários 

tributos que compõem as receitas dos municípios, dois deles poderiam ser objeto de isenção a 

título de incentivo às iniciativas empreendedoras:  (a) o produto da cobrança do imposto 

municipal sobre imóveis (IMI), quando um dado imóvel fosse destinado a abrigar uma 

instalação comercial ou industrial de qualquer natureza, e (b) o produto da cobrança de taxas e 

preços resultantes da concessão de licenças e da prestação de serviços pelo município, quando 

relacionados com a solicitação de abertura de empresas.  

Cabe salientar ainda que, quando nos estamos a referir ao emprendedorismo de estilo de vida, 

nem sempre a decisão de empreender é uma decisão baseada na lógica financeira ou na razão 

económica, uma vez que, aspetos emocionais ligados à idealização, ao imaginário idílico, aos 

anseios por uma vida mais aprazível também influenciam a decisão. Deste modo, além da 

capacidade de garantir a subsistência do empreendedor, o negócio deve estar em sintonia com 

as expectativas idealizadas, pois são as razões passionais que acabam por influenciar o ato de 

mudar e de empreender, sendo que ele, o empreendedor, acredita que as suas aptidões pessoais 

garantem um novo estilo de vida coerente com os seus anseios. A aplicabilidade dessa 

constatação implica a necessidade de criação de uma comunicação que possa enaltecer os 

aspetos endógenos e/ou culturais dos territórios e, ao mesmo tempo, fazer com que o 

empreendedor neo-rural se identifique passionalmente com o território. Exemplos dessas 

paixões que têm como consequência a criação de atividades empresariais são os negócios 

ligados aos desportos de natureza, ao turismo ecológico e às tradições em geral. Há como que 

um chamamento à participação nessas atividades e, simultaneamente, o propósito de garantir o 

sustento material. 

Acredita-se que a atenção a este conjunto de implicações que o estudo indiciou ajudaria na 

consolidação de um ecossistema empreendedor. Elementos como as políticas públicas sobre a 

liderança das autarquias representariam a atuação do Governo a induzir a atividade 
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empreendedora por meio do investimento em infraestruturas e das demais medidas sugeridas. 

As instituições de ensino superior, não só a desenvolver a função clássica de ensino a resultar 

na qualificação do capital humano, mas, também, a desenvolver e transferir tecnologias para o 

setor produtivo, constituiriam outro elemento essencial ao desenvolvimento do ecossistema 

empreendedor. A atração de indústrias de venture-capital a minimizar entraves ao acesso a 

recursos financeiros, estaria igualmente a contribuir. A partir dessas ações é possível aumentar 

o afluxo de novos empreendedores cujas atividades tenderiam a diversificar a oferta de produtos 

e de serviços, de modo a fortalecer mercado e a disseminar a cultura empresarial. Dois outros 

elementos (ou domínios) fundamentais para a criação de um ambiente propício à formação 

seriam: desenvolvimento e continuidade de negócios.     

 

3. Limitações e futuras linhas de investigação 

Uma vez que nenhuma investigação é perfeita, por possuir falhas e limitações que merecem ser 

relatadas, não apenas em termos de responsabilidade científica, mas, sobretudo, para resguardar 

a confiabilidade científica de quem lê, consulta, examina ou serve-se do estudo como base para 

outros estudos, sinalizar estas deficiências não transforma o trabalho em algo desprovido de 

valor. Pelo contrário, é um dever do pesquisador propiciar a reprodutibilidade e o aplainamento 

do caminho que outros poderão seguir, se assim o desejarem, mas de forma mais aperfeiçoada. 

Por assim ser, com referência aos dois primeiros estudos de cariz teórico, em primeiro lugar, 

no que diz respeito ao estudo 1 - (I)migração e empreendedorismo no meio rural: Uma revisão 

sistemática da literatura -, três foram as limitações percebidas:  a primeira diz respeito à escolha 

da base de dados, a qual se concentrou apenas na Scopus e não considerou outras bases. A 

segunda é relativa à seleção dos artigos por número de citações, o que pode excluir da análise 

artigos importantes com menos citações, principalmente aqueles escritos em datas mais 

recentes e, por isso, não tiveram o tempo devido para que fossem mais citados. E, a terceira é 

referente à montagem das palavras de busca (“migrant*” e “rural*” ou “neo-rural” e 

“entrepreneur), que seguem os padrões da base Scopus, mas cuja composição é de escolha do 

pesquisador, o que pode influir na seleção dos textos. No que toca ao estudo 2 - Imigração, 

atividades empreendedoras e mudança social em contextos rurais: Um balanço teórico - 

embora a revisão tenha envolvido a consulta de 192 obras, naturalmente a seleção não inclui 

todos os trabalhos sobre o tema. Logo, o próprio ato de escolher de uma forma não sistemática, 
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como foi a forma empregada no estudo anterior, mas por similaridade de assunto e indicação 

de autores, implica uma limitação natural a esse tipo de revisão. Não obstante, as limitações 

encontradas nos dois primeiros estudos, acredita-se que a combinação de ambas as modalidades 

de revisões (RSL e revisão narrativa) contribuíram para minimizar essas insuficiências 

Já no que respeita os dois últimos estudos, estes de natureza empírica, o estudo 3 - Motivações 

e desafios dos pequenos empresários neo-rurais em regiões de baixa densidade - embora 

tivesse como escopo o aprofundamento do exame do fenómeno, restringindo a investigação a 

apenas três territórios, demonstrou uma análise um tanto circunscrita pelas seguintes razões: (a) 

a ação de localizar e agendar encontros não foi algo fácil, primeiro, em virtude da dispersão 

geográfica onde se encontram os neo-rurais, segundo, pela extensão do território, e terceiro, 

pois, apesar de haver muitos neo-rurais, poucos puderam ser, de facto, considerados 

empreendedores e, portanto, não foi possível a sua inclusão na investigação. O resultado foi a 

entrevista com apenas 26 neo-rurais. A eclosão da pandemia, reduziu a entrevista a 8 neo-rurais 

em Aljezur, e não a 9, como foi o número de entrevistados nos outros territórios.  

A delimitação da quantidade de territórios, a apenas três, como meio de proporcionar o devido 

aprofundamento também não deixou de ser, junto com o reduzido número de entrevistados, um 

impeditivo à generalização dos resultados e conclusões alcançados, o que, na realidade, não 

chega a ser uma limitação propriamente dita, mas mais uma inevitabilidade decorrente do 

recurso a uma abordagem metodológica de natureza qualitativa. No que tange ao estudo 4 - 

Experiências empresariais em primeira mão: Sujeitos neo-rurais, ecossistemas empresariais e 

sustentabilidade da economia local em territórios portugueses de baixa densidade - a limitação 

apresentada é da mesma natureza daquela pertinente ao estudo 3, dizendo respeito, também, ao 

número de autarcas e professores entrevistados (o que não poderia, na prática, ser diferente).  

Contudo, o facto desses interlocutores se encontrarem em posições-chave para a investigação 

(Presidente de Câmara, Presidente de Junta, Presidente de Instituto Politécnico, Professores 

Doutores responsáveis pela área do empreendedorismo) acredita-se que essa limitação tenha 

sido minorada. 

Da mesma forma que um estudo apresenta limitações, ele também nunca é completo. Essa falta 

de inteireza ocorre ou pela própria delimitação do escopo do estudo - sem a qual qualquer 

investigação são seria possível por muitas razões, mas, capitalmente, por questões de tempo -, 

ou porque ao longo de seu desenvolvimento surgem outras perspetivas ou pontos que 
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necessitam de esclarecimento. Assim, apresentam-se outros horizontes e com eles dúvidas que 

convidam a novas investigações. Nesse sentido, para auxiliar a compreensão do fenómeno que 

envolve o empreendedorismo neo-rural, outras linhas e/ou perspetivas de investigação 

poderiam ser objeto de interesse de académicos e/ou de investigadores. A título meramente 

exemplificativo, sugerem-se as seguintes: 

i) Aumentar a amplitude de futuros estudos, de modo a torná-los mais abrangentes, ainda que 

com a perda da profundidade, incluindo mais concelhos, mais neo-rurais, mais autarcas e 

mais professores de institutos de ensino superior. Certamente estudos desse tipo 

requereriam mais tempo e mais recursos, mas possibilitariam uma ideia mais extensiva 

destes atores neo-rurais em outras realidades territoriais do país, em termos de perfis, 

motivações para (i)migrar e empreender, dificuldades encontradas nos outros contextos 

abordados. Tais conhecimentos permitiriam a construção de bases comparativas entre os 

territórios com relação ao emprendedorismo neo-rural. A presente investigação seria um 

ponto de partida para esses estudos, o que não deixa de constituir um contributo; 

ii) Uma segunda proposta diz respeito às políticas públicas desenvolvidas, tanto a nível 

nacional, quanto a nível dos concelhos, que tenham por objetivo fundamental a atração e o 

apoio a empresários vindos de fora dos contextos de baixa densidade. Um mapeamento 

dessas políticas, a sua efetiva aplicação em alguns territórios selecionados e a averiguação 

de seus resultados efetivos, em termos de aumento de número de empreendimentos e 

impulso económico, local ajudaria a lançar mais luzes sobre o tema. A presente 

investigação ensejou a necessidade de perscrutar a existência dessas políticas públicas que, 

aparentemente, não gozam de sistematização ou mesmo de institucionalização; 

iii) Sugere-se, também, verificar como se adaptam os empreendedores vindos de fora quando 

existem fragilidades das autarquias e, eventualmente, de outras instituições locais em 

apoiarem as iniciativas empreendedoras; 

iv) Outra proposta é verificar como as autarquias e as próprias instituições de ensino superior 

condicionam as ações dos empreendedores vindos de fora no sentido de efetivamente 

criarem valor comercial e social para a comunidade; 

v) Outro potencial exercício a ser suscitado é o mapeamento de empreendimentos de sucesso 

afetos a neo-rurais que se estabeleceram em territórios de baixa densidade. Isso ajudaria a 
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conhecer e avaliar os processos de star-up e as ações colocadas em prática que deram certo 

e que poderiam ser utilizadas em outras situações similares;   

vi) Contrariamente à sugestão anterior, também se propõe, como estudo adicional o 

mapeamento de empreendimentos desenvolvidos por neo-rurais que (i)migraram para 

territórios de baixa densidade, mas que não tiveram sucesso. Essa investigação permitiria 

a aprendizagem da experiência vivenciada por aqueles que não tiveram êxito em suas 

iniciativas, conhecer os motivos do insucesso, bem como entender as falhas e os erros 

cometidos; 

vii) Outra possibilidade, decorrente das duas sugestões anteriores, são estudos comparativos 

entre casos de insucesso e de sucesso, a ter como objetivo verificar seus pontos em comuns 

e divergentes no que tange ao processo de empreender e seus desdobramentos; 

viii) Além das sugestões anteriores, poderia ser desenvolvido um estudo relacionado ao 

mapeamento de outros agentes sociais, como é o caso de Associações (e.g. estudo 3), que 

estivessem envolvidos com o processo de migração e estabelecimento de novos 

empreendedores em contextos de baixa densidade, no sentido de verificar como atuam e 

quais os resultados que daí resultam; 

ix) Aventa-se, também, a possibilidade de desenvolver estudos de caráter mais quantitativos 

que possam medir o valor criado pelos negócios fundados por neo-rurais estabelecidos em 

territórios de baixa densidade. Esta proposta tem importância especial, uma vez que nem 

as autarquias contatadas, nem as instituições de ensino superior possuem estudos de 

avaliação do valor criado por negócios fundados por neo-rurais. É premente uma atenção 

mais individualizada para este tipo de empreendedorismo cujo valor social é relevante, mas 

que ainda não recebeu a atenção devida. Pelo menos, não a atenção que é voltada para o 

empreendedorismo de médio e grande porte desenvolvido em contextos onde a densidade 

populacional não chega a ser um problema; 

x) Outra sugestão diz respeito a estudos que possam identificar os empreendimentos que 

resultaram em soluções efetivas para determinados constrangimentos evidenciados pela 

comunidade hospedeira de neo-rurais; 
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O esforço aqui realizado pretendeu colaborar com os estudos relacionados ao 

empreendedorismo neo-rural, dirigido na maior parte das vezes por micro e pequenos 

empreendedores que, na busca de uma oportunidade de negócio ou de um estilo de vida, 

deixam a cidade e rumam ao campo. Nesse percurso, um conjunto de circunstâncias 

ocorrem, algumas positivas outras negativas. De forma algo silenciosa, por constituírem 

uma força, ainda que menos pujante comparativamente aos médios e grandes negócios, 

estes empreendedores não deixam de contribuir para a atenuação da “desertificação 

demográfica” causada pelo êxodo de jovens e pelo envelhecimento populacional. Espera-

se, assim, que a tese possa servir de incentivo a outros estudos que venham a destacar o 

papel, a presença e a importância destes novos atores que chegam aos contextos rurais.   
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