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RESUMO 

Contexto: O setor informal desempenha um papel importante nas economias em 

desenvolvimento e nas regiões rurais, particularmente nas áreas próximas às fronteiras, 

ajudando assim a gerar empregos, riqueza, diversificação das atividades económicas e 

ajuda ainda a aliviar a pobreza local. 

Os trabalhadores independentes que vivem em regiões rurais fronteiriças, são 

considerados por especialistas mais propensos a operar na economia informal. 

Montalegre, derivado às suas características e à necessidade de criar empregos e fazer 

frente a desertificação, organiza grandes eventos como o dia da Bruxas, sempre que no 

calendário calhar uma sexta-feira dia 13, Feira do Fumeiro todos os anos em janeiro, 

Campeonato Mundial de Parapente e Rally Cross. Estes principais eventos trazem a 

Montalegre milhares de visitantes, surgindo assim a oportunidade e incentivo para os 

micro-empreendedores operarem na economia informal.  

Objetivo: Este estudo procurou identificar e analisar o perfil, motivações e estruturas de 

apoio em micro-negócios informais e a perceção do seu impacto no desenvolvimento de 

uma região rural fronteiriça, como é o caso do concelho de Montalegre a norte de 

Portugal, analisando as perspetivas dos micro-empreendedores informais, clientes e 

funcionários do governo local. 

Metodologia: Para análise dos dados recolhidos recorreu-se à metodologia qualitativa. A 

recolha dos dados foi realizada através de entrevistas semiestruturadas e aprofundadas 

com 13 micro-empreendedores informais de 3 sectores diferentes (agro-alimentar, 

agricultura e artesanato), 10 clientes regulares e 3 funcionário do governo local.  

A análise do conteúdo das entrevistas para o tratamento dos dados qualitativos foi feita 

com o software de análise textual IRAMUTEQ (Interface de R pour lês Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), e para o tratamento dos dados 

quantitativos foi utlizado o Excel. 

Resultados/ conclusão: Os resultados sugerem que mais de 45% dos micro-

empreendedores informais entrevistados são inovadores e independentes, motivados pela 

necessidade de aumentar o seu rendimento familiar e evitar a saída para zonas urbanas ou 

até mesmo a emigração. Estes micro-empreendedores não vêm qualquer vantagem em 

formalizam os negócios uma vez que não existem dificuldades à criação da atividade. 



Além disso, os clientes e governo local vêm estas empresas como impulsionadoras do 

desenvolvimento económico na região. 

Originalidade/ valor: Esta investigação contribuiu para uma compreensão mais 

aprofundada das motivações que levam os micro-empreendedores a operar na economia 

informal e qual a perceção dos clientes e autoridades locais sobre o micro-

empreendedorismo informal. 

 Palavras-chave: Micro-empreendedorismo, economia informal, desenvolvimento rural 

sustentável, Montalegre uma região fronteiriça. 

  



ABSTRACT 

Context: The informal sector plays an important role in developing economies and rural 

areas, particularly in areas bordering borders, thus helping to generate jobs, wealth, and 

diversification of economic activities and helps to alleviate local poverty. 

Self-employed workers living in rural border regions are considered by specialists more 

likely to operate in the informal economy. Montalegre, derived from its characteristics 

and the need to create jobs and tackle desertification, organizes major events such as 

Halloween, whenever in the calendar handy a Friday the 13th, Fumeiro Fair every year 

in January, World Championship Paragliding and Rally Cross. These main events bring 

to Montalegre thousands of visitors, thus giving the opportunity and incentive for micro-

entrepreneurs to operate in the informal economy. 

Objective: This study aimed to identify and analyze the profile, motivations and support 

structures in informal micro-businesses and the perception of their impact on the 

development of a rural border region, as is the case of the Montalegre municipality in the 

north of Portugal, analyzing the perspectives of micro-entrepreneurs, clients, and local 

government officials. 

Methodology: Mixed methodology was used to analyze the data collected. Data 

collection was done through semi-structured and in-depth interviews with 13 informal 

micro-entrepreneurs from 3 different sectors (agri-food, agriculture and handicrafts), 10 

regular clients and 3 local government employees. 

The analysis of the content of the interviews for the treatment of qualitative data was done 

with the software of textual analysis IRAMUTEQ (Interface of Routes 

Multidimensionnals Analyzes of Textes et de Questionnaires), and for the treatment of the 

quantitative data Excel was used. 

Results / conclusion: The results suggest that more than 45% of the informal 

microentrepreneurs interviewed are innovative and independent, motivated by the need 

to increase their family income and avoid leaving urban areas or even emigration. These 

micro-entrepreneurs see no advantage in formalizing the business, as there are no 

difficulties in creating the activity. In addition, customers and local government see these 

companies as driving the economic development in the region. 



Originality / Value: This research has contributed to a deeper understanding of the 

motivations that lead micro-entrepreneurs to operate in the informal economy and how 

clients and local authorities perceive informal micro-entrepreneurship. 

  Key words: Micro-entrepreneurship, informal economy, sustainable rural development, 

Montalegre a border region.  
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1.1 - Introdução 

A maior parte da literatura existente sobre empreendedorismo concentra-se 

essencialmente no empreendimento formal, embora mais recentemente tem sido dada 

mais atenção ao empreendedorismo informal. Empreendedorismo dito normal, 

geralmente implica atividades cumpridoras da lei, no entanto o empreendedorismo 

informal pode envolver atividades empreendedoras ilegais ou não autorizadas que podem 

incluir evasão fiscal e trabalho autónomo (Bexheti 2018; Ratten 2014; Rezaei, S., Gail, 

M., & Dana, L. 2013.) 

Em Portugal Continental a maioria da população das zonas rurais vive confrontada com 

sérios problemas, como por exemplo problemas demográficos e socio-económicos, 

envelhecimento da população, desemprego, dificuldades no acesso à educação e à 

informação, entre muitos outros. As áreas rurais, nas regiões menos favorecidas e menos 

desenvolvidas, estas geralmente junto á fonteira, são em grande parte dependentes do 

micro-empreendedorismo informal, sendo esta atividade para muitos indivíduos a única 

fonte de rendimento. A prática no setor informal é influenciada por fatores como: 

socioculturais e legais, necessidades económicas e perceções humanas, entre outros 

(Veland Ramadani; Léo-Paul Dana; Vanessa Ratten & Abdylmenaf Bexheti, 2018).   

Um estudo recente, debruçado numa região rural fronteiriça a norte de Portugal concluiu 

que o micro- empreendedorismo informal em áreas rurais impulsionam o 

desenvolvimento económico da região (Marques, Carla Susana, Santos, Gina, Marques, 

Vanessa & Lama, Alexandrina 2018) Este estudo refere também que muitas famílias 

dessa região rural fronteiriça, vivem o ano todo sobre as receitas de vendas que provêm 

do micro-empreendedorismo informal. Sobre este mesmo tema veja-se por exemplo o 

estudo de Schneider, Buehn e Montenegro (2010), onde foram analisados 162 países nos 

diferentes continentes, onde concluíram que em zonas rurais e em desenvolvimento 

apresentam uma percentagem maior de atividades informais, acima de 30%.  

Adom, Kwame (2016), com base num estudo realizado sobre o empreendedorismo 

informal em Ghana onde foi feita uma análise crítica da abordagem de políticas dualistas/ 

modernistas, diz que é necessário haver um conjunto claro de políticas para abordar o 

empreendedorismo informal, alcançado com a contribuição do governo, empregadores e 

os próprios trabalhadores informais. O autor diz ainda que deve haver também uma 

definição clara de formalização que elimine as dúvidas das mentes dos empreendedores 

informais sobre o que é a formalização. 
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O conceito de empreendedorismo informal tem gerado ao longo dos anos um elevado 

interesse a autores das mais derivadas áreas, que procuram explorar esta temática, 

tornando-o num assunto bastante atual (Acs & Varga, 2005; Audretsch, Bönte, & 

Keilbach, 2008; Liñán & Fernandez-Serrano, 2014; Lee, 2017). O micro-

empreendedorismo informal é visto como uma estratégia positiva para criar emprego, 

riqueza e proporcionar bem-estar à sociedade (Babbitt, Brown e Mazaheri, 2015; Adom, 

2016; Williams e Shahid, 2016; Eijdenberg e Borner, 2017). 

O conceito de informalidade pode ser entendido como trabalho não regulamentado e 

localizado de forma majoritária em setores de baixa produtividade e rentabilidade como 

a pequena produção familiar, atividades comerciais ambulantes e outras voltadas à 

subsistência (Feige, 1990; CEGEA, 2008; Lima, 2010). Diversos estudos relacionam a 

informalidade à incapacidade da economia formal em absorver os elevados custos 

trabalhistas, o que faz com que os trabalhadores, com o intuito de evitar os altos custos 

com a cobrança de impostos, burocracia e corrupção, procurem o setor informal ou se 

tornem autónomos (Siqueira, 2014), geralmente são as mulheres, mais propensas à prática 

de atividades informais de micro-empreendedorismo (Franck, 2012; Babbitt, 2015; 

Quagrainie, 2016; Ratten, 2016; Marques et al., 2017). 

No entanto, o impacto que o micro-empreendedorismo informal tem no desenvolvimento 

rural sustentável tem sido pouco aprofundado, em especial em regiões rurais fronteiriças. 

Tendo em conta a importância do micro-empreendedorismo informal, como motor do 

desenvolvimento local em áreas rurais fronteiriças, considera-se pertinente desenvolver 

uma investigação que possa relacionar estes conceitos fundamentais, contribuindo desta 

forma para o enriquecimento da literatura já existente. De modo a apurar estas relações, 

este trabalho de investigação procura identificar o perfil, motivações e estruturas de apoio 

em micro-negócios informais e a perceção do seu impacto no desenvolvimento de uma 

região rural fronteiriça, como é o caso do concelho de Montalegre, analisando as 

perspetivas dos micro-empreendedores, clientes e funcionários do governo local. 
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1.2 - Relevância e objetivos da investigação 

Este estudo pretende ser uma forte contribuição para um campo de investigação, que ao 

longo dos últimos anos tem vido a suscitar interesse na ligação do micro- 

empreendedorismo informal e o desenvolvimento rural de uma região. 

Estudar a economia informal torna-se de especial relevância pois esta tem implicações no 

tanto no desenvolvimento económico, como social, de um país, diretamente ligado à 

melhoria das condições de vida da população (Thai & Turkina, 2013). Ao compreender 

as motivações para atuar na economia paralela será possível criar as condições necessárias 

para haver igualdade de oportunidades para todos que queiram ser empreendedores. 

Nos últimos anos têm sido publicados trabalhos sobre economia informal, a maior parte 

focada nos países em desenvolvimento ou emergentes, onde a representatividade do 

fenómeno é maior (Gerxhani, 2004; Krakowski, 2005; Ligthelm, 2011; Morris & Pitt, 

2005; Nmadu, 2011, Eijdenberg e Borner, 2017) 

São escassos os estudos que se debruçam sobre esta temática para regiões com 

características tão específicas como as da região de Montalegre, situada numa zona 

fronteiriça, sem contacto com o mar, sem industrialização e pouco populosa. As regiões 

fronteiriças são normalmente as áreas mais desfavorecidas, dada a sua posição geográfica 

e económica periférica, no entanto tem a vantagem e oportunidade de explorar as 

variações de preços e bens entre os países em questão (Xheneti, 2013).  

Será também esta investigação importante, uma vez que se pretende produzir novos 

conhecimentos sobre a temática do micro- empreendedorismo informal, ao analisar uma 

realidade pouco estudada com as variáveis em questão. É igualmente importante este 

estudo uma vez que é cada vez maior o interesse em avaliar de forma objetiva o impacto 

que o micro- empreendedorismo tem na sustentabilidade local de uma região, bem como 

as estratégias adotar. Os estudiosos sobre esta temática não conseguiram chegar a um 

consenso sobre se as atividades informais em regiões com estas características promovem 

o desenvolvimento ou inibem a evolução de redes transfronteiriças dinâmicas (Xheneti, 

2013). No entanto, as atividades informais de empreendedorismo ao longo das fronteiras 

oferecem claramente excelentes oportunidades para aprender a negociar, o que pode se 

transformar em negócios mais substanciais na economia formal ao longo do tempo 

(Xheneti, 2013). 
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Assim sendo, esta investigação por meio de entrevistas realizadas, tem como objetivo, 

traçar o perfil e motivações do micro- empreendedor informal e perceber o impacto que 

este tem no desenvolvimento de uma região rural fronteiriça, como é o caso do concelho 

de Montalegre. Como objetivos específicos foram definidos os seguintes: i) Identificar 

estratégias, ações e comportamentos dos pequenos empreendedores que são praticados de 

forma informal, mas que contribuem positivamente para a sustentabilidade local; ii) 

Identificar algumas características dos pequenos empreendedores informais de sucesso 

no concelho de Montalegre; iii) Conhecer os motivos que levam estes pequenos 

empreendedores informais a investir em zonas rurais e o porquê de não formalizarem o 

seu negócio; iv) Recolher a perceção que os micros- empreendedores informais têm no 

desenvolvimento rural sustentável do concelho. 

Em termos metodológicos, foi utilizada uma metodologia quantitativa. Para a análise e 

interpretação estatística das entrevistas realizadas a 13 micro- empreendedores informais, 

10 clientes e 3 membros do governo local, foi utilizado o software de análise textual 

IRAMUTEQ por se considerar o mais adequado para o estudo em questão. O software 

IRAMUTEQ foi desenvolvido no idioma francês por Pierre Ratinaud em 2009 (Camargo 

& Justo, 2013). É o acrônimo de Interface de R pour les Analyses Multidimensionnalles 

de Textes et de Questionnaires (Ratinaud, 2014; Camargo & Justo, 2013). A análise 

textual IRAMUTEQ é aplicada nos estudos de pensamentos, crenças e opiniões 

produzidas em relação a determinado fenómeno e tema de investigação, permitindo assim 

a quantificação de variáveis essencialmente qualitativas originadas de textos, a fim de 

descrever o material produzido por determinado sujeito ou sujeitos (Camargo e Justo, 

2013), para os dados quantitativos recorreu-se ao auxílio do Excel. 

1.3 - Estrutura da investigação 

A presente investigação é composta por sete capítulos que passo a mencionar.  

No primeiro capítulo é feito um enquadramento ao tema e à problemática de investigação 

e definem-se os objetivos de análise. O segundo capítulo é composto por duas 

componentes que integram a revisão da literatura, o enquadramento contextual e o 

teórico, onde se enquadra a definição das áreas rurais e a sua caracterização, analisa o 

conceito de empreendedorismo e a sua evolução, as motivações e o perfil dos micro-

empreendedores, bem como a ligação que existe entre os conceitos de 

empreendedorismo, desenvolvimento sustentável e desenvolvimento rural em regiões 

fronteiriças. No terceiro capítulo é feita breve caracterização da região em estudo. No 
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quarto capítulo é abordada a metodologia de investigação para concretizar os objetivos 

definidos, recorrendo a uma análise mista, qualitativa e quantitativa, a partir de entrevistas 

semiestruturadas de forma a obter informação mais aprofundada a 13 micro-

empreendedores informais de 3 sectores diferentes (agro-alimentar, agricultura e 

artesanato), 10 clientes regulares e 3 funcionário do governo local. No capítulo quinto 

procedeu-se à descrição do estudo de caso, bem como à apresentação dos principais 

resultados obtidos. No capítulo sexto são apresentadas as conclusões obtidas no estudo, 

principais limitações, recomendações e sugestões para futuras investigações. No último 

capítulo são apresentadas as referências bibliográficas que foram utilizadas ao longo desta 

investigação. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
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2.1 - Enquadramento teórico 

Com o enquadramento teórico pretende-se expor a informação obtida através da consulta 

e análise bibliográfica que se julgou relevante para a compreensão da temática em estudo, 

e que proporcionasse dados suscetíveis de ajudar a responder cientificamente às questões 

de partida. 

2.2 - Definição e caraterização das áreas rurais 

Em geral, as regiões rurais representam cerca de 75% de terra e quase um quarto de 

população nos países da OCDE (OCDE, 2006). 

O conceito de rural apareceu na Europa no século XIX, sendo primariamente as zonas 

rurais utilizadas para a atividade da agricultura ou pecuária. Atualmente o meio rural 

tornou-se objeto de diversas intervenções de desenvolvimento, tornando-se num espaço 

alvo de variadas interposições de crescimento, em que se cruzam atores variados, 

endógenos e exógenos, tendo em vista valorizar as “velhas” atividades rurais e 

desenvolver outras, investigando as oportunidades e os fatores de competitividade que 

existem em cada região (Cristóvão, 2007). 

O conceito rural é geralmente confundido com a agricultura, uma vez que esta é a 

principal atividade destas áreas, mas atualmente esta confusão deixa cada vez mais de 

fazer sentido, começando a perceber-se que não existe uma definição explícita de rural 

(Rolo, 2006). 

As definições do rural têm sido sustentadas em diversos parâmetros, geralmente tentando 

interligar requisitos de carácter quantitativo, como a densidade populacional, a dimensão 

territorial e o emprego agrícola e outros indicadores de natureza económica e social. Já 

diversos autores tentaram dividir o território nacional rural, utilizando como critério de 

estudo a densidade populacional, de forma a conseguirem caracterizar melhor cada 

região. Portugal Continental foi dividido em quatro tipos diferentes de rural (Novais, 

Lourenço e Baptista, 2000): 

Tabela 1 - Diferentes definições de rural 

 

 

Rural Urbano 

Regiões com densidades populacionais superiores a 100 

habitantes/ Km2 tendo a indústria como atividade 

predominante. 

 

Rural Assente na Indústria e nos 

Serviços 

São regiões que têm densidades populacionais superiores 

a 30 habitantes/ Km2 e iguais ou inferiores a 100 

habitantes/ Km2, tendo a indústria e os serviços como 

atividades predominantes. 
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Rural Agrícola 

Regiões onde as densidades populacionais são superiores 

a 30 habitantes/ Km2 e iguais ou inferiores a 100 

habitantes/ Km2, tendo como atividade dominante a 

agricultura. 

 

Rural de Baixa Densidade 

Regiões onde as densidades são iguais ou inferiores a 30 

habitantes/ Km2; a este tipo de regiões corresponde uma 

maior extensão no território nacional. 

Fonte: Novais, Lourenço e Baptista, 2000. 

A definição das zonas rurais mencionada pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE) é a única reconhecida internacionalmente (União 

Europeia [UE], 2006). Em Portugal, muitos documentos de referência, adotam esta 

definição como sendo a mais correta (OECD, Estudos económicos, Portugal, 2017) 

Distinção definida por vários autores entre Rural e Urbano de acordo com o quadro 2. 

Tabela 2- Definição definida por vários autores entre Rural e Urbano 
 

Características Rural Urbano 

Atividade principal Agricultura Indústria/Serviços 

Formação social principal Comunidade Associação 

Dimensão dos aglomerados Pequenos aglomerados Grandes aglomerados 

Fonte: Poças (2006) 

2.3 - Zonas fronteiriças 

As regiões fronteiriças apresentam algumas particularidades, do ponto de vista 

geográfico, diferenciando-se das restantes áreas por se localizarem numa fronteira 

nacional. Regra geral, as fronteiras são vistas como um entrave ao comércio internacional 

e à mobilidade de fatores e, consequentemente, a intensidade das relações económicas 

inter-regionais diminui, nas áreas de localização das fronteiras (Stiller, 2003). As 

fronteiras são um elemento espacial que separa as diferentes partes dos territórios, dando-

lhes a devida forma geográfica. A sua definição pode ser entendida através das suas 

funções, isto é, através da forma como separa ou conecta as regiões (Nijkamp, Rietveld, 

& Salomon, 1990).  

As fronteiras têm diversas funções que, por vezes, podem entrar em conflito: a função 

mais evidente é a de atuar como uma barreira, servindo como instrumento de controlo à 

imigração ilegal, ao tráfico de seres humanos, de drogas e de armas, cobrando-se os 

direitos sobre os bens legais e justificando-se a existência de infraestruturas em pontos de 

passagem da fronteira terrestre. As fronteiras permitem diferenciar preços, salários, 
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condições de trabalho e disponibilidade de mão-de-obra, fiscalidade, subvenções 

públicas, o ambiente de negócios e a aplicação da legislação (Pekka, 2011).  

Giersch (1949) e Guo (1996) desenvolveram teorias de localização, afirmando que as 

regiões fronteiriças são áreas que estão em desvantagem face às restantes, por 

apresentarem uma densidade empresarial mais baixa que as regiões centrais, devido aos 

difíceis acessos dos mercados. Torna-se imperativo criar programas de apoio 

comunitário, a nível económico e estrutural, que contribuam para o desenvolvimento das 

regiões fronteiriças, combatendo a sua situação desvantajosa de periferia, que motiva o 

seu atraso relativamente ao restante território não fronteiriço (Topaloglou, Kallioras, 

Manetos, & Petrakos, 2005). 

Contudo, as fronteiras também são vistas como uma oportunidade: as condições 

diferenciadoras das regiões fronteiriças podem ser utilizadas, beneficamente, para o 

desenvolvimento regional, sendo que a utilização da fronteira (legal ou ilegalmente) 

constitui um recurso para os que operam através dela, gerando benefícios que não 

existiriam sem ela (Pekka, 2011). Ao logo da revisão literária existe várias opiniões acerca 

do valor económico de uma região transfronteiriça, são consideradas como periféricas e 

economicamente fracas, no entanto o facto de estar próxima do mercado externo, isso 

traz-lhe vantagens. (Rohde, 2016). 

2.4 - Desenvolvimento rural  

Após a segunda guerra Mundial, foram realizadas políticas de reconstrução e superação 

dos países destruídos e libertados do colonismo, surgindo desde essa época o conceito de 

desenvolvimento rural. 

O desenvolvimento rural está diretamente ligado ao desenvolvimento económico, sendo, 

portanto, impensável, falar de políticas de desenvolvimento rural sem se falar de políticas 

de desenvolvimento económico. Vieira (2008) refere que atualmente existem políticas de 

desenvolvimento especialmente dirigidas para a revitalização da situação socioeconómica 

dos espaços rurais, para que valores como tradições culturais e produtos alimentares de 

características únicas, que só estas regiões lhes podem conferir, se preservem e sejam 

valorizados. 

 Atualmente, o desenvolvimento rural está diretamente ligado ao conceito de 

sustentabilidade, tornando-se impossível não associar o desenvolvimento rural à 

sustentabilidade uma vez que atua nas diferentes dimensões da sustentabilidade, como: 
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económica, sociedade, política, cultura, ambiente e território. Para Schimitt (1995) a 

noção de desenvolvimento rural sustentável vem da necessidade de reconhecimento da 

insustentabilidade ou até mesmo com a falta de adequação económica, social e ambiental 

do modelo de desenvolvimento adotado pelas sociedades atuais. Sepúlveda (2013) vai ao 

encontro do que menciona Schimitt (1995) e afirma que o desenvolvimento rural deve ter 

como ponto de partida a análise dinâmica global das dimensões: económicas, 

socioculturais, ambientais e político-constitucionais. O seu principal objetivo é fomentar 

o bem-estar da sociedade rural, potenciando a sua contribuição estratégica para o 

desenvolvimento sustentável da sociedade (Gastal, 2008). O desenvolvimento rural 

sustentável procura ainda a formulação de estratégias e ferramentas de políticas públicas 

que levem ao desenvolvimento territorial sobretudo nas regiões rurais em que se 

procuram corrigir desequilíbrios, taxas reduzidas de crescimento a nível de produção, 

padrões inadequados de movimento de bens, bem como o uso insustentável dos recursos 

naturais (Sepúlveda, 2003; Gastal, 2008). Existem programas de sustentabilidade local, 

como exemplo a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) e o 

Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR2020), criados, com o objetivo de 

desenvolver as áreas rurais de uma forma sustentável, de modo a conseguirem o bem-

estar da geração presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras para 

satisfazer as suas próprias necessidades. 

Para melhor compreensão do desenvolvimento rural foi elaborada na figura a baixo um 

esquema de desenvolvimento rural. 
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Figura1 - Esquema de desenvolvimento rural. 

 

Fonte: Elaboração própria 

2.5 - Empreendedorismo 

O conceito de empreendedorismo provém da palavra francesa “entrepreneur”, que no 

século XVIII passou a indicar uma pessoa que cria um negócio e assume riscos.  
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As últimas décadas têm marcado uma progressiva valorização da cultura empreendedora, 

na capacidade de criação do próprio emprego enquanto fator propulsor da vitalidade 

económica. 

Segundo Santos, (2011) existe uma grande dificuldade em se definir o que é o 

empreendedorismo, no entanto Filion, (1999) afirma que é possível encontrar diversas 

definições de empreendedorismo o que pode confundir o pesquisador. 

O conceito de empreendedorismo tem vindo a ter cada vez mais relevância, sendo este 

utilizado em várias áreas, e estudado por um grande número de investigadores 

demonstrando assim um elevado grau de importância na nossa sociedade. Vários autores 

de diferentes áreas tentaram explicar o fenómeno de empreendedorismo, tornando-o num 

estudo multidisciplinar. Foram assim apresentadas abordagens diferentes atendendo à 

proveniência da área específica em que estes investigam (Knight, (1921); McClelland 

(1961); Sexton, (2000) e Landström, (2008). 

Os primeiros autores a tentarem explicar o conceito de empreendedorismo foram os 

economistas Cantillon em (1755), Adam Smith em (1776), Say em (1816) e Schumpeter 

em (1934), estes queriam perceber o impacto e a função que o empreendedor tinha na 

economia (Fillion, 1999). Para Schumpeter o empreendedorismo é encarado como novas 

combinações, quer na realização de algo novo quer na realização de algo semelhante, mas 

feito de uma nova forma. Estas novas combinações incluem a introdução de um novo 

bem, de novos métodos de produção, abertura de um novo mercado, nova fonte de 

abastecimento e novas organizações. Já para Cantillon (1755), os empreendedores são 

pessoas que compram matérias-primas e depois as transformam, vendo aí uma 

oportunidade de negócio e assumindo riscos futuros. Knight (1921) vem contradizer 

parcialmente Cantillon ao distinguir os conceitos de risco e incerteza, ao considerar que 

um bom empreendedor deve assumir incertezas, mas nunca riscos.  

Kirzner (1973), este via o empreendedorismo como uma capacidade de perceber novas 

oportunidades e descobertas por indivíduos que estão sempre alerta. Mais tarde em 1997 

este autor define empreendedorismo colocando a tónica na descoberta de oportunidades. 

Considera que o empreendedorismo não comporta necessariamente a criação de uma 

nova informação, mas sim a perceção de dados pré-existentes que são ignorados até o 

empreendedor os identificar. Existe neste caso uma componente de surpresa, no sentido 

em que o empreendedor não conduz uma pesquisa ativa de oportunidades, mas 

simplesmente deparasse com elas ao detetar discrepâncias de mercado. Para o autor, o 
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empreendedorismo é um mecanismo através do qual o sistema económico atinge o 

equilíbrio, moderando as ineficiências nele existente; uma perspetiva tradicionalmente 

considerada oposta à de Schumpeter (1934). No entanto, mais recentemente, Kirzner 

(2008) adverte que muitos académicos têm cometido erros de interpretação na leitura dos 

seus textos, que tinham como objetivo uma análise das consequências económicas do 

processo empreendedor, e não o delineamento do funcionamento de um empreendedor 

de sucesso. Assim, considera que o empreendedor criativo e o empreendedor alerta não 

são conceitos mutuamente exclusivos, e podem de facto coexistir no mesmo modelo 

teórico; o criador que introduz desequilíbrio, a par com o mediador que conduz ao 

equilíbrio. 

Rumelt (1987) dizia também que o empreendedorismo é a criação de novos negócios e 

novos meios que não duplicam exatamente os já existentes e incluem algum elemento 

novidade. Segundo Schumpeter (1954), Cantillon foi um dos primeiros a diferenciar um 

empreendedor de um capitalista, começando a partir desse momento a dar-se uma grande 

importância ao conceito de empreendedorismo, porém foi Schumpeter quem formalizou 

definitivamente o conceito, quando ligou definitivamente o empreendedorismo à 

inovação, apontando-a como crucial para o desenvolvimento económico (Filion,1999). 

Para Smith (1776) o conceito de empreendedorismo não existia, pois este acreditava que 

o desenvolvimento da sociedade se focava em três variáveis: (1) mão-de-obra barata, (2) 

matéria-prima abundante e (3) capital disponível para investir.  

Citado por Sarkar (2010), o Entrepreneurship Center da Universidade de Miami define 

empreendedorismo como um processo de identificação, desenvolvimento e captação de 

uma ideia para a vida. A visão pode ser uma ideia inovadora, uma oportunidade ou 

simplesmente uma forma melhor de fazer algo. (Sarkar 2010), o resultado do processo foi 

a criação de uma empresa, formada em condições de risco e de uma incerteza 

considerável. A noção de empreendedorismo articulada por esta instituição vai de 

encontro ao dos autores mencionados anteriormente, condensando as várias definições 

afirmadas por estes numa só, pois para ela o empreendedorismo vai muito além da simples 

criação de empresas, refletindo também uma forma diferente de ver e executar coisas 

onde a criatividade e a inovação são fundamentais para criar valor para os agentes 

envolvidos. 

De todos os estudos feitos sobre empreendedorismo, existem duas escolas de pensamento 

que sobressaem dando ênfase à inovação e ao perfil do empreendedor, sendo elas a 
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“escola económica”, a qual se divide na escola clássica e escola neoclássica. Na escola 

clássica os seus fundadores Smith (1985), Mill (1986) e Say (2002) defendem que os 

empreendedores são indivíduos que têm a obrigação de produzirem de maneira eficiente, 

para que o seu esforço resulte num produto final lucrativo, já para a escola neoclássica, 

Marshal (1982) e Schumpeter (1985), defendem que um empreendedor é um individuo 

com grande capacidade de inovação, assumindo riscos e capaz de mudanças radicais que 

possibilitem condições financeiras e laborais a concretização do seu negócio. 

A origem do conceito de empreendedorismo remonta ao século XVIII, quando foi 

introduzido por Richard Cantillon (1680-1734). Desde então, o estudo do 

empreendedorismo tem ganho cada vez mais adeptos; no entanto, este processo tem tido 

uma boa dose de dores de crescimento, devido em parte a falhas metodológicas dos 

investigadores (Sexton, 1988). De facto, nalguns sentidos, o avanço teórico neste campo 

tem levantado mais questões do que respostas (Falcone & Osborne, s.d.). Por esse motivo, 

até à data não existe ainda um modelo integrativo do empreendedorismo (Shane & 

Venkataraman, 2000), apesar de isso se poder dever ao facto de este ser um campo de 

estudo relativamente recente quando comparado com outras áreas já bem estabelecidas 

(Dominguinhos & Simões, 2006).  

Tabela 3 - Alguns conceitos de empreendedorismo 

Autor Conceito 

Richard Cantillon 

(1680-1734) 

Definiu empreendedor como sendo aquele que compra bens numa cidade 

a determinado preço, com a esperança de os vender noutra cidade a 

melhor preço. 

Say (1816), Filion, (1999), 

Robert Menezes (2007) 

O desenvolvimento económico é uma consequência do surgimento de 

novos negócios, começando-se aí a associar o empreendedorismo à 

inovação e à mudança. 

Schumpeter (1934) 
Empreendedorismo e novas combinações na realização de algo novo, 

feito de uma nova forma. 

Kirzner (1973), 

Drucker (1973) 

Capacidade de ver novas oportunidades através de indivíduos que estão 

sempre alerta. 

Eder Luiz Bolson (2002) 
Movimento educacional que visa desenvolver pessoas dotadas de atitudes 

empreendedoras e mentes criadoras. 

Drucker, (1987) 
Pessoas que usufruem de uma oportunidade para desenvolverem 

mudança ou até mesmo inovação 

Carton, Hofer e Meeks, 

(1998) 

Empreendedorismo é a procura de uma oportunidade descontinuada 

envolvendo a criação de uma empresa, com a intenção de criar valor para 

os agentes económicos. 

Carton(1998),Timmons 

(1998) 

Geração e distribuição de valor, tendo benefícios para o próprio 

indivíduo, sociedade e organizações. 

Wennekers e Thurik (1999) 

Capacidade e vontade dos indivíduos em trabalhar por conta própria, 

criando novas oportunidades económicas, introduzindo as suas ideias no 

mercado face à incerteza, tomando decisões sobre a localização, recursos 

e entidade. 

Robert Menezes (2007) Arte de fazer acontecer com motivação e criatividade. 

António Carrizo Moreira, 

(2011). 

 

Reconciliação entre a coesão social e o sucesso económico. É no fundo 

capacitar o mundo a viver de forma mais ampla, com uma maior visão e 

com melhor espírito de esperança e realização. 
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Fonte: Elaboração do autor com base na revisão da literatura. 

 

Como podemos observar através da tabela anterior (tabela 3) é difícil obter uma definição 

exata de empreendedorismo uma vez que existe vários conceitos de empreendedorismo, 

já o empreendedorismo informal o conceito é recente e torna-se mais fácil defini-lo. 

2.6 - Empreendedorismo informal 

Nos últimos anos, foram feitos muitos estudos concentrados na economia informal, 

concentrando-se a maioria em economias emergentes ou em desenvolvimento, onde este 

fenómeno é muito mais comum (Babbitt, Mazaheri e Brown, 2015; Williams e Shahid, 

2016; Adom, 2016; Eijdenberg e Borner, 2017). 

Durante muitos anos, a economia informal foi vista como um fenómeno negativo e um 

constrangimento à economia nos países desenvolvidos, contrariamente ao que sucedia 

nos chamados países em desenvolvimento, em que se reconhece que o sector informal 

acomoda alguns negócios com qualidades empreendedoras (Williams, 2007; Williams, 

2011). Atualmente, o sector informal representa uma incubadora de negócios que 

potencialmente irão fazer parte da economia formal (OIT, 2006). Pesquisadores (Ratten, 

2016; Eijdenberg e Borner, 2017), deram recentemente uma atenção acrescida ao tema 

da economia informal. 

O conceito de economia informal é relativamente recente, tendo surgido na década de 70, 

quando o antropólogo Keith Hart, realizava um estudo sobre o mercado de trabalho em 

África (Morales, 1997; Portes & Haller, 2005), para a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), no âmbito do Programa Mundial de Emprego de 1972. Desde então, 

trata-se de algo associado aos países em vias de desenvolvimento (Krakowski, 2005), mas 

que é atualmente um fenómeno global. 

As economias informais desempenham um papel fundamental nas atividades 

empresariais em todo o mundo (Babbitt et al., 2015; Al-Mataani et al., 2017), mas em 

diferentes graus dependendo de cada país (Saunoris e Sajny, 2017).  

Três décadas de pesquisa não chegaram a um consenso nem sobre a definição do setor 

informal ou sobre a sua “razão de ser”. De uma forma geral, Maloney (2004) refere que 

a informalidade está associada à pequena escala, muitas vezes baixa produtividade, 

frequentemente baseada em negócios familiares. Uma longa tradição vê os trabalhadores 

informais integrados num setor menos favorecido de um mercado de trabalho dualista ou 
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segmentado, onde subsistem num setor inferior, caracterizado pela ausência de 

benefícios, condições de trabalho irregulares, alta rotatividade e, em geral, menores taxas 

de remuneração. 

O empreendedorismo informal é uma característica globalmente representada da 

atividade empreendedora, principalmente diferenciada de outras formas de 

empreendedorismo, ocorrendo fora dos regulamentos e leis oficiais, sendo aceite e 

tolerada em diferentes classes por diversos grupos nas sociedades (Welter et al., 2015). 

O empreendedorismo informal oferece ao indivíduo oportunidades de trabalho, 

independentemente do status migratório ou das qualificações educacionais, e isso é 

especialmente importante para os empreendedores, (Ramadani, V., Dana, L. P., Ratten, 

V., & Tahiri, S. (2015b).  

Os indivíduos que praticam o empreendedorismo informal, para além de estarem sujeitos 

a baixos salários, más condições de trabalho e meios limitados de lidar com a exploração 

ou abuso, estão sujeitos ainda aos julgamentos moralistas de membros da sociedade que 

os condenam por supostamente serem preguiçosos, com falta de iniciativa e sem ética de 

trabalho, (Veland Ramadani, et al., 2018)   

A Economia Informal é entendida muitas vezes, como sendo aquela parcela da atividade 

económica que não é captada na Contabilidade Nacional, especialmente nos valores 

publicados do Produto Interno Bruto. (Autores académicos Simon.Johnson, 1998 e David 

Dreyer Lassen, (2006). A título de exemplo um grupo de peritos que apoiou o governo 

da Nova Zelândia na definição da sua política em relação ao cumprimento fiscal, 

Committee of Experts on Tax Compliance, (1998) e Schneider, (2000) afirma que “A 

economia escondida, ou negra, compreende as atividades económicas que não são 

medidas nas estatísticas oficiais, incluindo simultaneamente atividades legais e ilegais.” 

Outro entendimento de Economia Informal é o de que a informalidade decorre da 

ilegalidade das atividades económicas desenvolvidas: “economia ilegal”, de acordo com 

a taxinomia de Feige (1990). Este defende ainda, que a economia informal corresponde 

às atividades económicas em que não são cumpridas as obrigações fiscais, sobretudo as 

obrigações de declaração. A esta parcela da atividade económica, Feige chama “economia 

não declarada”. Esta afirmação vai também igualmente em contra o que diz (Williams e 

Youssef 2014), em que define o empreendedorismo informal como um negócio que opera 

na produção ou no comércio de produtos e serviços que são legítimos em todos os aspetos, 

exceto pelo fato de não serem registrados como excluídos do estado em virtude de 
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pagamentos excessivos, significa assim que que a única coisa fraudulenta que os 

empreendedores informais fazem é não declarar as suas transações financeiras ou declará-

las parcialmente (Veland Ramadani et al., 2018). O empreendedorismo informal é mais 

uma vez definido como um negócio que opera na produção ou no comércio de produtos 

e serviços que são legítimos em todos os aspetos, exceto pelo fato de não serem 

registrados como excluídos do Estado em virtude de pagamentos excessivos (Williams e 

Youssef 2014). 

Atividades lucrativas que não são reguladas pelo Estado em ambientes sociais, onde 

atividades semelhantes o deveriam ser, remetem para a importância em distinguir entre 

informal e ilegal. Se a atividade é ilegal, será obrigatoriamente informal, no entanto, se a 

atividade é informal não é necessariamente ilegal (Portes & Haller, 2005). 

Podemos dizer que a economia Informal é, portanto, um fenómeno multifacetado, 

podendo citar algumas atividades como as seguintes (CEGEA, 2008): i) Atividades 

criminosas como o roubo, o tráfico de droga, a promoção da imigração ilegal ou o 

contrabando; ii) Fraudes, mais ou menos sofisticadas, destinadas a obter do Estado 

benefícios ou reembolsos fiscais a que o promotor não tem direito, nalguns casos 

associadas a crimes de usurpação de identidade; iii) Negócios financeiros, nomeadamente 

de aplicação de poupanças, ao arrepio das normas vigentes; iv) Ocultação de rendimentos 

empresariais, por via da ocultação de parte dos proveitos ou da sobre declaração dos 

custos, de forma a minimizar o imposto a pagar, nomeadamente no caso dos serviços aos 

consumidores; v) A não declaração de trabalhadores para ocultar a violação de normas de 

residência, idade legal de trabalho ou outras; vi) A não declaração da totalidade das horas 

trabalhadas pelos trabalhadores, a que normalmente anda associado a realização de 

pagamentos em dinheiro ou espécie não declarados e o não pagamento integral das 

contribuições sociais devidas; vii) O desrespeita por normas de segurança no trabalho, de 

qualidade ou ambientais; viii) A realização de trabalho não declarado para não perder o 

acesso a benefícios sociais, como o subsídio de desemprego ou rendimento social de 

inserção; xv) A troca de favores, por exemplo em atividades agrícolas, quando alguém 

colabora nas atividades dos seus vizinhos em troca de uma colaboração recíproca. 

Esta lista esta longe de ser exaustiva, mostra como afirmam Schneider e Enste (2000) na 

recensão que publicaram no Journal of Economic Literature, onde utilizam a designação 

economia sombra, que uma definição precisa parece bastante difícil, se não impossível. 

Mostram também que uma abordagem operacional ao fenómeno não dispensa a sua 
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segmentação, dizendo que os diversos aspetos da Economia Informal não têm todas as 

mesmas causas, nem os mesmos efeitos e não têm todos seguramente a mesma gravidade. 

O conceito de empreendedorismo informal aparece quase sempre associado ao trabalho 

por conta própria (Webb, Bruton, Tihanyi & Ireland, 2012) e não tanto ao trabalho por 

conta de outrem, embora também ocorra e corresponda a um dos riscos associados à 

informalidade. O Trabalho Informal é definido pela Comissão Europeia (2007) como 

transações monetárias não declaradas ao estado para cobrança de impostos ou benefícios 

quando deveriam ser declaradas, mas que é legal a todos os outros níveis.  

A distinção entre economia formal e informal ainda não está bem definida (Welter et al., 

2015), e podem existir ligações próximas entre os dois tipos de atividades (Peberdy, 

2000). Uma persistente conclusão é que o empreendedorismo informal é uma estratégia 

de sobrevivência (Adom, 2016), mas essa perceção começou a mudar porque pesquisas 

recentes aparecem com noção de que muitos empresários optam voluntariamente por 

operar inteiramente ou parcialmente dentro da economia informal para evitar a economia 

formal. (Adom, 2016). 

O estudo sobre o empreendedorismo informal focasse mais na ideia de que se trata de 

uma atividade legal não reportada em alguns países em desenvolvimento e que pode não 

ser resultado de escolhas conscientes dos agentes económicos envolvidos, mas de 

iliteracia ou localização geográfica remota que faz com que o acesso/observação das 

regras fiscais ou outros regulamentos seja mais difícil, mesmo que tenham conhecimento 

dos mesmos, no entanto verifica-se que a economia informal está presente em economias 

desenvolvidas, concluindo-se que o que pode diferir são as motivações que levam à sua 

existência (Schneider & Buehn, 2012). Existe ainda o estereótipo de que se trata de um 

sector tradicional, de baixa produtividade, onde os trabalhadores têm baixa escolaridade 

e alguns pertencem a minorias étnicas (Krakowski, 2005).  

A abordagem neoliberal da economia trata o empreendedorismo informal como uma 

escolha voluntária de indivíduos racionais operarem na economia informal por causa de 

regulamentações excessivamente pesadas (Williams e Martinez, 2014; Williams et al., 

2016b). 

As características do empresário e da empresa, são os principais determinantes do nível 

de informalidade das microempresas. Para obter níveis mais altos de formalidade é 

necessário: a promoção do empreendedorismo das mulheres; melhorar a escolaridade; 
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introdução de esquemas para tornar um maior uso de empresários mais velhos como 

modelos locais para empreendedores mais jovens; incentivo da criação de empresas com 

outros parceiros, em vez de sozinho e produzir esquemas que facilitem o credito a cargo 

dos fornecedores. (Colin C. Williams, Muhammad Sahid, Alvaro Martinez,2016). 

Derivado ao menor envolvimento do estado na proteção social, assim como o aumento 

da terciarização e subcontratação para reduzir custos de produção, as pessoas cada vez 

mais recorrem ao micro-empreendedorismo como forma de sobrevivência, estratégia e 

ultimo recurso. (Chen, 2012; OIT, 2014; Kantor, 2009; Meagher, 2010; Parizeau, 2015; 

Taiwo, 2013). 

Para melhor compreendermos o setor informal passo a citar algumas diferenças entre os 

sectores formal e informal. 

Tabela 4 - Apresentação sintética de algumas diferenças entre os sectores formais e informais. 

 

 Formal Informal 

Inicio 
Dependente de autorizações 

oficia 
Conta apenas a iniciativa pessoal 

Organização 
Sociedades legalmente 

constituídas 

Individual ou familiar, livre e 

flexível 

Instalações Obrigatórias Geralmente inexistentes 

Capital de Investimento Elevado Fraco 

Capital de reserva Essencial Geralmente inexistentes 

Tecnologia 
Importada de alto nível ou 

reproduzida localmente  

Inexistente ou primitiva e 

adaptada 

Trabalho 
Reduzido em relação ao volume 

e valor da produção 
Abundante, sem especialização 

Salário e vencimento 
Ao abrigo do contrato de 

trabalho segundo normas legais 

Acordado entre pessoas,  sem 

vinculo 

Armazenamento 
Grandes quantidades e/ou boa 

qualidade 

Quando muito, pequenas 

quantidades e de fraca qualidade  

Preços Tabelados oficialmente Objetos de regateio 

Crédito 
Operações bancarias, 

empréstimos ou subsídios 

Pessoal ou familiar; recurso a 

instituições tradicionais 
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estatais; investimentos 

estrangeiros 

(associações de poupança e 

crédito, e banqueiros do povo) 

Margem de lucros 

Pequena por unidade mas alta 

pelo volume de negócios; 

capitalização 

Elevada por unidade mas 

pequena por volume de 

negócios, capitalização rara 

Custos fixos Substancias Não contabilizados 

Contabilidade e apresentação de 

contas 
Ambas obrigatórias por lei 

Inexistentes ou, quando muito, a 

primeira em moldes 

rudimentares  

Reciclagem de desperdícios Raramente Muito frequente 

Publicidade 

Importante e intensiva, por 

meios próprios ou por via dos 

média   

De pessoa a pessoa, quando 

existe 

Dependência do exterior Grande, com contratos Pequena ou nenhuma 

Fonte: Paix, 1972; Santos, 1975; Roberts, 1978, Amaral, 1988; Andrade, 1992) 

2.7 - Empreendedorismo Local sustentável  

O conceito de empreendedorismo sustentável é um conceito ainda recente, mas que já é 

um motivo de investigação importante, representando uma contribuição complementar 

para a formulação do conceito de empreendedorismo, dado que, para além de ter em conta 

o desenvolvimento económico, também dá ênfase à parte ambiental e social (Shaper, 

2012), assim como para, Cohen e Winn, 2007 e Venkataraman, 1997, o conceito de 

empreendedorismo sustentável é como o campo de estudo que busca entender 

oportunidades de descobrir e desenvolver futuros bens e serviços e saber quais são as 

consequências económicas, sociais, psicológicas e ambientais 

Vários autores (Cohen & Winn, 2007; Hall & Vredenburg, 2003) identificaram o 

empreendedorismo como um meio fundamental para combater as lacunas existentes no 

mercado, a nível económico, ambiental e social de forma a melhorar estas vertentes. No 

entanto, apesar do conceito de empreendedorismo ser cada vez mais citado como um 

elemento importante para uma sociedade mais sustentável, ainda existe uma considerável 

incerteza sobre a natureza do papel que este tem no desenvolvimento sustentável de uma 

sociedade e qual é a sua contribuição real, uma vez que nem todo o tipo de 

empreendedorismo é positivo. Daí a necessidade de se focar em todas as vertentes de 
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crescimento, desde a económica, à psicológica, social, cultural e ambiental (Hall et al., 

2010). 

Lan (2005) é dos primeiros autores a ver o empreendedorismo numa vertente sustentável, 

afirmando que qualquer negócio deveria estar focado na realização dos objetivos sociais, 

ambientais e económicos de forma a colaborar para o desenvolvimento sustentável da sua 

sociedade e da região onde está implementado. 

Dolabela (2006) é outro dos investigadores que não vê apenas o empreendedorismo na 

perspetiva económica, pois para ele o empreendedorismo está ligado essencialmente ao 

desenvolvimento social, à realização dos sonhos, à criatividade e à inovação, afirmando 

até que o empreendedorismo nunca pode ser visto como um instrumento de 

enriquecimento pessoal nem pode servir para um maior agravamento das diferenciações 

sociais. 

Delgado (2008) é um dos autores que defende que o empreendedorismo não serve só para 

o desenvolvimento económico, mas também para melhorar a qualidade ambiental e 

social. Enquanto o empreendedorismo se foca apenas no desenvolvimento económico 

(Shane & Venkataraman, 2000), o empreendedorismo sustentável acrescenta a esta 

finalidade o desenvolvimento sustentável e os benefícios sociais e ambientais que este 

trás (Jacobs, 1995). Esta nova visão de empreendedorismo, que liga o empreendedorismo 

ao desenvolvimento sustentável (Delgado et al., 2008) e a função que este tem na 

resolução dos problemas sociais e ambientais, tem vindo a ter cada vez maior importância, 

tornando assim esta vertente de empreendedorismo cada vez mais numa área de pesquisa 

interdisciplinar (Dean & McMullen, 2007) essencial para definir mais claramente o 

conceito de empreendedorismo. 

Para concluir pode afirmar-se que o empreendedorismo sustentável focasse 

essencialmente na sociedade e nos benefícios económicos, sociais e ambientais (Ahmed 

& Mcquaid, 2005) bem como na criação de organizações direcionadas, com o intuito de 

contribuir para o progresso ambiental e social do mundo em que vivemos, de forma a 

melhorar a qualidade de vida da sociedade (Parresh, 2008). 

2.8 - Empreendedorismo rural 

O empreendedorismo rural nos últimos 20 anos tem atraído atenção de diversos 

pesquisadores. No entanto a evolução da literatura sobre empreendedorismo rural está 

atrasada em relação ao empreendedorismo geral, levando a que a literatura sobre 
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empreendedorismo rural perca alguma força. O empreendedorismo rural é visto muitas 

vezes como sendo uma estratégia para o desenvolvimento rural, assim com o atraso na 

literatura sobre o empreendedorismo rural as zonas rurais podem ser tendencialmente 

prejudicadas, (Teixeira, 2011; Pato, M. L., e Teixeira, A. A. 2016). 

Os estudos existentes sobre empreendedorismo e inovação concentram-se principalmente 

nas regiões urbanas, negligenciando os rurais (Akgün, 2010). Os poucos estudos que se 

concentraram na definição do meio rural, revelam que o sucesso das ações políticas 

depende da cooperação e ajustamento de ação entre os diferentes atores, individuais e 

organizações situadas num território (Dinis, 2006). Trettin e Welter (2011) sugerem a 

necessidade de pesquisas para aumentar o foco no contexto socio- espacial para estudar 

a relação entre empreendedorismo e localidades. 

Apesar da investigação sobre empreendedorismo rural se centrar tradicionalmente no 

agricultor (Moyes, 2010), a noção de empreendedorismo rural não se limita somente à 

agricultura e às atividades relacionadas, com esta, como a transformação de produtos 

alimentares, podendo abranger uma quantidade indefinida de outras atividades 

nomeadamente atividades industriais, (Miljkovic, 2010). Embora o empreendedorismo 

esteja amplamente associado à criação de empresas, o empreendedorismo rural tem sido 

estudado a partir de diferentes abordagens. 

Segundo Dolabela (1999), o empreendedorismo rural é um fenómeno fundamental para 

o desenvolvimento regional, estando dependente da cultura, das necessidades, e dos 

costumes da região que está a ser desenvolvida. 

Wortman (1990) foi um dos muitos investigadores a estudar esta temática, afirmando que 

o conceito de empreendedorismo rural pode ser definido como a criação de uma nova 

entidade que insere um novo produto num ambiente rural, servindo ou criando aí um novo 

mercado e utilizando uma nova tecnologia. 

Mackenzie (1992) define empreendedorismo rural como o motor de arranque para 

impulsionar o desenvolvimento económico, ou seja, o bem-estar económico nas áreas 

rurais. Assim sendo, segundo ele, novos empreendimentos são cada vez mais importantes 

nestas áreas de forma a diversificar a economia local e aumentar o bem-estar da 

sociedade. Já Stathopoulo, Psaltopoulos e Skuras (2004) definem empreendedorismo 

rural como a criação de novas oportunidades de emprego nas zonas rurais, através da 

geração de novos empreendimentos. 
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Também para Moreira e Carvalho (2009), assim como para Mackenzie (1992) o conceito 

de empreendedorismo rural pode ser definido como uma peça crucial para o 

desenvolvimento económico das áreas rurais, uma vez que este vai criar empregos, 

rendimento e riqueza, conseguindo assim combater os principais problemas a nível 

económico nas comunidades rurais. 

Ahmad, Yusoff, Noor e Ramin (2012) vão ao encontro dos autores mencionados 

anteriormente e definem empreendedorismo rural, de uma forma muito simples, como 

um elemento que contribui e é essencial para o desenvolvimento económico de um país. 

O empreendedorismo é fundamental nas áreas rurais para as instituições e para as pessoas, 

uma vez que estas estas ligando o conceito de desenvolvimento ao empreendedorismo, 

conseguem obter empregos com maior potencial. Para os políticos a junção destes dois 

conceitos é visto como uma estratégia para conseguir combater o excesso de desemprego 

existente nas áreas rurais na Europa. Também os agricultores vêm a ligação entre 

desenvolvimento e empreendedorismo como um instrumento para melhorar os seus 

rendimentos na agricultura. Para as mulheres, é a oportunidade para obter um emprego 

perto das suas residências e para se tornarem autónomas e independentes (Petrin, 1994). 

Apesar dos autores anteriormente mencionados afirmarem que é o empreendedorismo 

que faz com que haja desenvolvimento, Higgins e Savoie (1997) chegaram à conclusão 

que não é fácil determinar exatamente se é o empreendedorismo que provoca o 

desenvolvimento ou se é o desenvolvimento que provoca a necessidade de se empreender, 

reconhecendo, porém que ambos estão interligados. 

Gülümser, Levent, Nijkamp e Poot (2012) afirmam que o empreendedorismo rural 

depende fundamentalmente de cada tipo de capital rural, não existindo assim uma 

definição exata deste conceito, mas apesar de tudo conclui que as atividades dos 

empreendedores rurais são a força impulsionadora da aglomeração de capital rural. 

Tabela 5 - Outros dos principais Autores que contribuíram para o empreendedorismo rural 

Nome do autor Afiliação 
Interesse principal da 

pesquisa 

Nº de artigos 

publicados 

Kalantaridis C. 
Bradford University, Enterprise and 

Innovation Lab, Bradford (UK) 
Rural entrepreneurship 

 

7 

McElwee G. 
Sheffield Business School, Sheffield 

(UK) 

Rural entrepreneurship 

(with a focus on farmers) 

 

6 

Baycan-Levent 

T 

Istanbul Technical University, 

Department of Urban and Regional 

Planning (Turkey) 

Ethnic entrepreneurship 
 

4 

Bosworth G 
University of Lincoln, College of 

Social Science, Lincoln (UK 

Rural tourism 

entrepreneurs 

 

4 



25 
 

Nijkamp P. 

Vrije University Amsterdam, 

Department of Spatial Economics 

(The Netherlands) 

Regional studies 
 

4 

Smith R. 
Robert Gordon University, Aberdeen 

(UK) 
Entrepreneurship 4 

Vaillant Y 

Universidad Autónoma de Barcelona, 

Department of Business Economics, 

Barcelona (Spain) 

Entrepreneurship 
 

4 

Akgun A.A 

Istanbul Technical University, 

Department of Urban and Regional 

Planning (Turkey) 

Rural entrepreneurship 
 

3 

Bika Z. 
University of East Anglia, Norwich 

Business School (UK) 
Rural entrepreneurship 3 

Koutsou S 

Aristotle University of Thessaloniki, 

Department of Agricultural 

Economics (Greece) 

Women entrepreneurship; 

Rural tourism 

 

3 

Fonte: Elaboração própria baseada em pesquisa Scopus SciVerse e Pato, M. L., & Teixeira, A. A. (2016) 

2.9 - Motivo para empreender no setor informal 

As motivações que levam à informalidade dependem dos antecedentes, e aceder a essa 

informação implica entrar no universo individual de cada micro- empreendedor, 

analisando assim todo o processo pelo qual o individuo passou. Assim ao se estudar as 

motivações para o micro- empreendedorismo informal, inclui que se considere quais as 

necessidades e intensidade no início do projeto e como essas motivações influenciam o 

próprio projeto (Estay, Durrieu & Akhter, 2013). 

A decisão entre a escolha das empresas atuarem nos sectores formal ou informal e as 

políticas governamentais tributárias e de execução fiscal, foram investigadas por Prado 

(2011). O autor aponta duas razões de preocupação com a informalidade: uma é de 

natureza fiscal, pois a receita decresce bastante, e a outra relaciona-se com o facto dos 

agentes económicos informais estarem à sombra da lei, com pouco ou nenhum acesso aos 

bens públicos, incluindo por exemplo tribunais. 

Os motivos para o empreendedorismo informal são derivados principalmente em meios 

desfavoráveis em diferentes grupos étnicos (Masurel, E., Nijkamp, P., Tastan, M., & 

Vindigni, G. (2002). Fatores como isolamento social, discriminação, falta de instrução, 

falta de habilidades, altos níveis de desemprego e outros fatores culturais são a razão para 

empurrar o número crescente de indivíduos de diferentes grupos étnicos para o 

empreendedorismo informal (Veland Ramadani ; Léo-Paul Dana; Vanessa Ratten  & 

Abdylmenaf Bexheti, 2018)   

Outros dos motivos para a prática do trabalho informal são os fatores orientados à 

necessidade, conhecidos também como fatores de "pressão", e características orientadas 
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à oportunidade, conhecidas como fatores de "atração". Considera-se que os 

empreendedores são "empurrados" para o empreendedorismo, impulsionados pela 

necessidade quando têm acesso restrito ao emprego (Acs 2006; Dawson e Henley 2012). 

Sendo que os principais fatores relacionados com a necessidade são os altos índices de 

desemprego (Acs 2006; Dawson e Hayley 2012; Kloosterman, R., Van der Leun, J., & 

Rath, J. 1998), discriminação (Constant e Zimmermann 2005; Piperopoulos 2010), status 

social e econômico e fatores culturais. Os principais fatores de oportunidade são anotados 

à necessidade de sucesso e a aspiração de ser o próprio chefe. Os setores mais atraentes 

para os grupos que trabalham no setor informal são os setores com baixa barreira de 

entrada, como varejo, bares e restaurantes, esta afirmação teve como base um estudo 

realizado por Veland Ramadani et al., 2018 sobre Survival or Willing? Informal Ethnic 

Entrepreneurship Among Ethnic Serbs in Kosovo. Estes estudos revelam que, o que 

motiva os sérvios empreendedores ao trabalho informal é principalmente a necessidade, 

eles geralmente são empurrados para o empreendedorismo informal devido à falta de 

outras oportunidades e para criarem melhores condições de vida para eles e para a família. 

Para Dana e Morris (2011) e Fiti e Ramadani (2013), as principais características dos 

negócios informais é que geralmente operam no sector dos serviços, início de atividade 

jovem, negócios familiares e geram pequenas receitas. (Veland Ramadani et al., 2018)   

A escolha entre operar na economia formal ou informal surge como uma opção racional 

quando existe um desajustamento entre os interesses coletivos (representados pelo 

Estado) e os interesses individuais. Quanto menores forem os benefícios da formalidade 

e maiores os seus custos, maior a probabilidade de os agentes económicos exercerem a 

sua atividade de maneira informal. 

2.10 - Empreendedor/ Micro-empreendedor 

Não existe nenhum modelo ideal de empreendedor (Welter, F.; Smallbone, D. & Pobol, 

A. 2015). O empreendedor é visto como uma pessoa com características únicas (Simpeh, 

2011). O conceito de empreendedor tem sido ao longo do tempo descrito de múltiplas 

formas, mas, parece consensual associar a figura do empreendedor à capacidade de inovar 

e assumir riscos. À micro-escala, a margem de manobra para os assumir de forma 

autónoma é sempre menor, pelo que a figura de empreendedor nunca deverá ser 

dissociada das suas circunstâncias e da sua capacidade /dificuldade de mobilizar recursos, 

na sua missão de correr riscos para criar algo de novo.  
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Entre as várias caraterísticas que definem o perfil-tipo de um empreendedor, aqueles que 

partem de uma situação de fragilidade económico-financeira e vêm na criação da sua 

própria iniciativa económica a solução para, a prazo, criarem uma fonte de sustentação, 

para si e para os que de si dependem, têm de ter ainda mais especiais caraterísticas como: 

pro-atividade, capacidade de planeamento e organização, capacidade de correr riscos 

controlados, capacidade de inovar e marcar a diferença e a resiliência na adversidade. É 

importante e fundamental que o empreendedor seja capaz de lidar com os obstáculos que 

constantemente surgem e que aprenda a gerir o desânimo que o vai atingir ao longo do 

processo. É, igualmente, essencial que saiba lidar com os erros, aprendendo com eles e 

não desistindo de se superar (Rua et al., 2014). 

O termo empreendedor refere-se àquele que começa novos negócios, com vista à 

obtenção de lucro, especialmente nos casos que envolvem risco financeiro. Atualmente 

entende-se empreendedor como aquele que adiciona valor pela identificação de uma 

oportunidade e ao assumir o risco de transformar a sua visão do que é possível em 

realidade. Assim, o termo empreendedor é dinâmico e sofreu influência de diversas 

revoluções sociais e tecnológicas (Siqueira, Rocha & Telles, 2013).  

McClelland (1961) defende que a motivação é a característica fundamental para se ser 

um bom empreendedor, uma vez que o que faz de um indivíduo um bom empreendedor 

são as suas características psicológicas. 

2.11 - Perfil do empreendedor 

O percussor dos estudos referentes às características dos empreendedores, foi Schumpeter 

(1942). As características psicológicas do empreendedor, têm vindo nas últimas décadas 

a geral grande interesse por parte de investigadores, das mais variadas áreas que estudam 

o conceito de empreendedorismo, principalmente nas áreas da psicologia e 

comportamental (Sarkar, 2010).  

Segundo Mota et al. (2004) as pesquisas em empreendedorismo baseiam-se na 

observação dos comportamentos do ser humano e desde 1960, quando David McClelland, 

Psicólogo da Universidade de Harvard, verificou-se nos empreendedores de sucesso um 

fator psicológico crítico, que chamou de motivação da realização. 

Shane (2003) defende que as características psicológicas não são suficientes para fazer 

com que os indivíduos explorem oportunidades empreendedoras; no entanto, elas 

influenciam a decisão de explorá-las. Gartner (1989) foi dos primeiros autores que 



28 
 

estudou as características do empreendedor, chegando à conclusão de que o sucesso está 

dependente do que o empreendedor faz e não propriamente das suas características 

psicológicas, uma vez que é difícil determinar o perfil de um individuo, pois, cada pessoa 

tem uma personalidade diferente. Para Shane e Venkataraman (2000) as características 

psicológicas são a explicação para a tomada de diferentes decisões mesmo em situações 

onde existe correspondência de informações e competências. Chiavenato e Sapiro (2003) 

defendem que as características dos empreendedores são as mais diversas possíveis, pois 

cada empreendedor tenta obter o maior sucesso possível no seu negócio através delas. 

Para estes autores citados anteriormente o empreendedor é uma pessoa com grande 

capacidade de visão e oportunidade para os negócios. Apesar das características 

psicológicas de um indivíduo serem cada vez mais investigadas, nota-se uma grande 

dificuldade em chegar a uma conclusão comum, não se conseguindo assim definir o perfil 

dum empreendedor, devendo-se esta dificuldade à falta de consenso em volta das 

características predominantes. Como não conseguem chegar a uma conclusão consensual 

alguns autores (Shaver, 1995; Baron, 1998; Mitchell, 2000) começaram também a 

analisar as características cognitivas. A conjunção das características psicológicas e 

cognitivas gera os comportamentos individuais. Com a abordagem cognitiva consegue-

se uma compreensão mais clara, sobre como o empresário pensa e os porquês das suas 

ações, bem como o impacto e a intensidade do seu comportamento (Mitchell, 2002). 

Shaver (1995) é um dos autores que não liga apenas o sucesso de um empreendimento às 

características psicológicas, mas também às cognitivas, afirmado até que estes dois tipos 

de características podem ser alcançados ao longo da vida através da exercitação das 

mesmas. Gartner e Cárter (2004), foram mais além e chegaram mesmo à conclusão de 

que os empreendedores para além das características psicológicas precisam também de 

características demográficas e cognitivas, aumentando assim a probabilidade de sucesso 

do seu novo empreendimento (Sarkar, 2010). No quadro a baixo encontram-se, com base 

na revisão literária, algumas características psicológicas do comportamento 

empreendedor. Sendo que segundo Bowen e Hisrich, (1986), as características mais 

referidas são: propensão ao risco, locus of control e identidade de gênero. 

Tabela 6- Características psicológicas   

Características psicológicas Autores 

Criatividade e Inovação. Schumpeter (1934) e Drucker (1985) 

Necessidade de realização McClelland (1961), Kourilsky (1980) Bygrave (1989), 

Hisrich & Peters (2004) 
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Propensão ao risco McClelland (1961), Bygrave (1989), Begley (1995), 

Brandstatter (1997), Mueller & Thomas (2000), Van 

Praag & Cramer( 2001), Hisrich & Peters(2004) 

Locus of Control e Identidade e género Rotter (1966), Kourilsky (1980), Bygrave (1989) 

Auto estima Hisrich & Peters ( 2004) 

Identidade e género Bowen & Hisrich (1986) 

Autoestima Hisrich & Peters ( 2004) 

Autonomia McClelland (1961), Torrance (1972), Baird (1972), 

Miner et al. (1989) Koh (1996) Hisrich & Peters (2004) 

Inovação  Kourilsky (1980), Hisrich & Peters (2004) 

Criatividade Baird (1972), Kourilsky (1980) Hull et al.( 1980), Hisrich 

& Peters ( 2004) 

Fonte: Elaboração própria com base nos autores mencionados.  
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3.1 - Caracterização do concelho de Montalegre 

O concelho de Montalegre, pertencente ao distrito de Vila 

Real, integra-se no Planalto do Barroso, na Província de Trás-

os-Montes. Com uma área total de 805,78 Km2, confina a 

norte com a região da Galiza- Espanha, numa extensão de raia 

seca de cerca de 78 km, e ainda com os concelhos de Chaves, 

Boticas, Cabeceiras de Basto e Vieira do Minho. Com uma 

extensa área incluída no Parque Nacional da Peneda Gerês 

(aproximadamente 1/3) é cortado pelos rios Cávado e 

Rabagão, abrangendo parte da Serra do Gerês, do Larouco e da Cabreira. A uma altitude 

que vai desde os 500 aos 1520 m, Montalegre tem um clima frio, com Verões de curta 

duração e com invernos prolongados, onde a neve cai com alguma regularidade. Integrado 

numa zona de planalto, de propriedade minifundiária, a sua matriz socioeconómica é 

marcada essencialmente pela agricultura de montanha e pela agro-pecuária.  

Decorrente da sua situação geográfica, da sua extensa área territorial e da sua 

configuração orográfica, as acessibilidades deste concelho foram desde sempre limitadas 

e difíceis, obrigando-o a relações, económicas e culturalmente privilegiadas, com a 

vizinha Galiza que se mantêm ainda até hoje. 

A organização social deste concelho, fortemente influenciada por Celtas e Romanos, 

assenta essencialmente em pequenos núcleos populacionais, com população total de 

10.483 habitantes (Censos de 2011), distribuída por 136 aldeias e 25 freguesias onde um 

grande número de habitantes vive do setor primário, mais precisamente da agricultura 

uma vez que existem nos concelhos terrenos adequados à sua prática.  

Imagem 1- Conselho de Montalegre, distribuição por freguesias. 

Por se tratar de um pequeno concelho transfronteiriço, não industrializado e sem contacto 

com o mar, os pequenos produtores para sua sobrevivência utilizam práticas tradicionais, 
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onde o conhecimento das técnicas é repassado através de gerações, todas estas 

características, fazem deste concelho um dos mais conhecidos nacionalmente a nível 

gastronómico. O concelho de Montalegre é conhecido essencialmente pelo seu apreciado 

fumeiro, batata de Montalegre e Mel de Barroso, sendo fácil vender estes produtos, 

impulsionando assim ao micro-empreendedorismo informal.  

Tabela 7 - BI do Município de Montalegre 

 

Fonte de dados: Pordata, consulta em 27.10.2018 

O concelho de Montalegre de 2001 para 2016, perdeu população, com uma perda 

considerável de 4% da população residente.  

Poder de compra da região 

3.2 - Indicador Per Capita 

O indicador Per Capita é um índice que compara o poder de compra regularmente 

manifestado nos diferentes concelhos e regiões, em termos per capita, com o poder de 

compra do país a que lhe foi atribuído o valor 100 para o ano 2015. Como se pode 

observar no gráfico I em baixo, o concelho de Montalegre, este apresenta um valor 

consideravelmente baixo, com o valor de 63,7. Todos os outros concelhos do Alto Trás-

os-Montes, Boticas, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar, Vinhais, também apresentam 

valores abaixo da média nacional, no entanto, os concelhos de Bragança, Chaves e 

Mirandela possuem valores acima da média regional. Estes concelhos com pouco poder 

de compra, trata-se de pequenos concelhos rurais do interior, não industrializados, sem 

contacto com o mar, pouco populosos e que, naturalmente, pouco influenciam o índice 

médio da região em que se enquadram. 

Montalegre (Município) 2001 2011 2016 

População  12.669  10.483  9.439 

Freguesias  35  35  25 

Idosos por cada 100 jovens  210,2  344,0  433,6 

% de desempregados IEFP (na 

população 15 - 64 anos) 
 3,6  6,2  7,8 

Pensões da Seg. Social e CGA em % da 

população 
-  54,3  55,0 

Saldo financeiro da C.M. (milhares €) -  1.371,0  2.975,4 
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Gráfico 1 – Indicador Per Capita da região do Alto Trás-os-Montes por concelhos  
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CAPÍTULO IV 

 

DADOS E METODOLOGIA DE ANÁLISE 
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4.1 - Metodologia 

Segundo Demo (1995), a metodologia é uma preocupação instrumental que trata dos 

procedimentos, ferramentas e caminhos a seguir para a elaboração de um estudo. Já para 

Jones (1993) citado por Gomes, Romaniello e Silva (2006) a metodologia diz respeito ao 

processo de produção de conhecimento (Gomes, 2006, p.397). 

Sendo assim neste capítulo definem-se as metodologias que vão ser utilizadas, de forma 

a conseguir dar resposta à problemática definida neste estudo “o impacto que o micro- 

empreendedorismo informal tem no desenvolvimento rural de um concelho 

transfronteiriço”, como é o caso do concelho de Montalegre, bem como cumprir com os 

restantes objetivos indicados inicialmente. 

Com a dificuldade de captar um grande número de micro-empreendedores informais 

dispostos a relatar as suas experiências empreendedoras foi difícil realizar um estudo 

quantitativo e considerando que os estudos sobre micro- empreendedorismo informal são 

bastante escassos e limitados (Veland Ramadani ; Léo-Paul Dana;Vanessa Ratten & 

Abdylmenaf Bexheti, 2018), a metodologia qualitativa de pesquisa e análise foi a maneira 

mais adequada de conduzir este estudo no entanto houve uma pequena recolha de dados 

através das entrevistas semi-estruturadas em que os resultados foram analisados através 

da análise quantitativa.  

Para Miles (2014), a análise qualitativa de dados é um processo indutivo e contínuo que 

envolve a imersão em transcrições de entrevistas e a aplicação da codificação por 

categorias. Este processo baseia-se na redução e apresentação de dados e na extração e 

verificação de conclusões. Este tipo de método é classificado como uma estratégia de 

investigação que dá, ênfase às palavras em vez de números (Bryman, 2012).  

Podemos definir o método quantitativo como uma explicação dos fenómenos através da 

coleta de dados numéricos que são analisados mediante métodos matemáticos como por 

exemplo através da estatística (Vilelas, 2009 e Amer Carvalho Hamdan, 2014). Os dados 

quantitativos representam informação resultante de características suscetíveis de serem 

medidas, apresentando-se com diferentes intensidades, que podem ser de natureza 

discreta (descontínua) ou contínua (Carlos, Morais 2003; Hernández, Fernández e 

Baptista (2006). A analise mista permite-nos retirar da analise quantitativa e qualitativa o 

melhor de ambas tornando assim a nossa pesquisa mais completa. (Azorin-Molina, Bergh, 

Corley & Ketchen, 2017). 
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Segundo Stake, (1994) e Nascimento, (2009) o estudo de caso não é propriamente uma 

escolha metodológica, mas sim antes um objeto a ser estudado. O estudo de caso pode ser 

simples ou complexo, pode ser feito a um único indivíduo desenvolvendo uma única ação 

ou a vários indivíduos, desenvolvendo várias ações, sendo que a sua principal vantagem 

é que através desta ferramenta consegue-se examinar em profundidade o 

desenvolvimento das ações no seu próprio ambiente (Alencar, 2003). Este estudo será 

delimitado ao concelho de Montalegre que constituiu o nosso estudo de caso.  

A escolha deste concelho não foi feita de forma aleatória, tendo-se atendido ao facto de 

ter uma densidade micro-empreendedora informal bastante elevada para esta região 

(Relatório do Município de Montalegre).  

Numa primeira fase da pesquisa, fez-se a revisão da literatura, onde foram aprofundados 

os principais conceitos sobre o tema, bem como a sua evolução ao longo dos anos, 

recorrendo a diferentes estudos e autores que, de alguma forma, deram destaque a este 

assunto. Para esse efeito foi realizada uma busca no banco de dados bibliográficos 

Scopus1. Numa segunda fase recorreu-se a dados secundários, baseados principalmente 

em fontes governamentais, como dados do INE, PORDATA, IFAP e PDR2020 para 

caracterizar a região analisada neste estudo: concelho de Montalegre. 

Numa terceira fase, para a análise qualitativa dos dados foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas em profundidade com 13 micro-empreendedores informais, em 3 

setores diferentes, ou seja, na área agro-alimentar, agricultura e artesanato, 10 clientes 

regulares e 4 funcionários do governo local em Montalegre. Os dados das entrevistas aos 

micro- empreendedores e clientes foram coletados, em 13 de abril e 13 de julho de 2018, 

durante os festivais realizados para comemoração da sexta-feira 13, dia das bruxas na 

Vila de Montalegre. As entrevistas foram realizadas para todos os casos de estudo 

presencialmente, com os micro- empreendedores, clientes e governo local. Os guiões para 

as entrevistas foram elaborados em função dos objetivos estabelecidos e com base na 

revisão de literatura. Foram elaborados três tipos diferentes de guiões (ver anexo A): um 

para os micro-empreendedores, outro para os clientes e outro para o governo local. O 

corpo das entrevistas para os micro- empreendedores dividiu-se em 10 partes, a primeira 

                                                           
1 Scopus, officially named SciVerse Scopus, is a bibliographic database of peer-reviewed literature and quality web sources with tools 

to track, analyze and visualize research. Scopus is considered today one of the best tool for bibliometric studies and evaluations of 
scientific production (Pinto, 2013). 
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sobre a uma breve caracterização do micro- empreendedor; a segunda sobre a orientação 

empreendedora; a terceira motivação para a criação do negócio; a quarta ideia do negócio; 

a quinta duplicidade de papéis- família versus trabalho; a sexta dificuldade à criação do 

negócio, a sétima co-criação e co-apetição; a oitava caracterização do negócio, a nona 

motivação para a criação do negócio e por fim informações adicionais. As entrevistas aos 

micro-empreendedores tiveram uma média de 45 minutos. Tendo em consideração que 

se trata de um tema sensível, houve alguma dificuldade para conseguirmos respostas às 

nossas questões. 

As entrevistas para os clientes e para o governo local continha três perguntas de questões 

abertas (ver anexo A). Para a realização das entrevistas ao governo local foi necessário a 

apresentação do estudo primeiramente para depois a realização da reunião. As entrevistas 

tiveram uma duração média de 20 minutos e foram recolhidas no período de 13 de julho 

a 05 de setembro. Os representantes do governo local foram escolhidos uma vez que a 

sua visão sobre micro-empreendedorismo informal na região contribui positivamente 

para o enriquecimento desta investigação. 

Todas as entrevistas para este estudo foram gravadas conforme as normas e transcritas 

posteriormente.  

A literatura mais recente recomenda o uso de ferramentas que facilitem a análise assistida 

por computador de dados qualitativos, devido aos benefícios em termos de precisão e 

validade, que podem ser difíceis de alcançar com métodos manuais (Lindsay, 2004). 

O método principal aplicado neste estudo para análise qualitativa foi a análise do discurso, 

usando o software livre de análise textual IRAMUTEQ por se considerar o mais adequado 

para o estudo em questão. A análise textual é um tipo específico de análise de dados, que 

trata especificamente a análise do material verbal transcrito.  

O software IRAMUTEQ foi desenvolvido no idioma francês por Pierre Ratinaud em 2009 

(Camargo & Justo, 2013). É o acrônimo de Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnalles de Textes et de Questionnaires (Ratinaud, 2014; Camargo & Justo, 

2013). 

A análise textual IRAMUTEQ é aplicada nos estudos de pensamentos, crenças e opiniões 

produzidas em relação a determinado fenómeno e tema de investigação, permitindo assim 

a quantificação de variáveis essencialmente qualitativas originadas de textos, a fim de 

descrever o material produzido por determinado sujeito ou sujeitos (Camargo e Justo, 
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2013). Foi utilizado também como apoio o Excel – programa do MS Office, para 

tratamento estatístico dos dados quantitativos. 

A análise do estudo centrou-se nas palavras e ações dos entrevistados, bem como na 

documentação sobre as atividades desses indivíduos, para obter uma compreensão mais 

aprofundada do tópico de pesquisa. 

Os micro-empreendedores analisados não foram escolhidos de forma aleatória. Para a sua 

seleção foram levados em conta critérios como: 1) micro- negócios informais que 

tivessem uma atuação de sucesso e distinta nos seus setores e região; 2) fossem micro- 

negócios informais com mais de dois anos de idade para se poder observar o seu efeito 

neste concelho; e 3) micro- negócios informais com um volume de negocio considerável. 

Em seguida, procurou-se averiguar de que forma é que o perfil do micro - empreendedor 

informal e as características deste contribuíram para o desenvolvimento do negócio.  

O impacto que o micro- empreendedorismo informal tem no desenvolvimento rural 

sustentável, analisou-se ao nível dos empregos criados, informalmente e da divulgação 

realizada para a região e para os seus produtos nomeadamente em eventos, festivais e 

feiras. Os resultados das entrevistas e dos documentos analisados são apresentados no 

capítulo seguinte, onde se irá descrever cada um dos estudos de caso. 
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CAPITULO V 

ANÁLISE E DISCURSÃO DOS RESULTADOS 
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Neste capítulo são apresentados os resultados das entrevistas semi-estruturadas aplicadas 

aos 13 micro-empreendedores informais que atuam em três setores diferentes, (agro-

alimentar, agricultura e artesanato), 10 clientes regulares e 4 funcionário do governo local. 

Os dados recolhidos serão apresentados após a caracterização da amostra, através da 

análise dos dados qualitativos utilizando o programa textual Iramuteq. 

5.1 - Caracterização dos estudos de caso 

Nesta parte do trabalho, apresenta-se a caracterização dos diferentes estudos de caso 

entrevistados: Micro-empreendedores informais do concelho de Montalegre; clientes e 

governo local, tendo sido utilizado o Excel para a análise dos dados quantitativos e 

elaboração das diferentes figurais apresentadas. 

5.1.1 - Micro-empreendedores informais de Montalegre 

A amostra é constituída por 13 micro-empreededores informais do concelho de 

Montalegre. As entrevistas realizaram-se no período de 13 de abril de 2018 a 30 de agosto 

de 2018, registando-se a maioria dia 13 de abril e 13 de julho de 2018. Estes micro-

empreendedores foram selecionados por operarem na economia informal e com um 

volume de negócio anual considerável entre €5.000,00 e € 50.000,00. 

Os micro-empreendedores da região de Montalegre, beneficiam por esta ser uma vila 

propícia ao micro-empreendedorismo informal, junto à fronteira, com Espanha. Estes 

pequenos produtores para sua sobrevivência utilizam práticas tradicionais, onde o 

conhecimento das técnicas é repassado através de gerações. 

Os micro-empreendedores no concelho de Montalegre são pequenos produtores que 

atuam normalmente nas 3 áreas, agro-alimentar, agricultura e artesanato. Dentro da agro-

alimentar temos o fumeiro, Mel, Licores e Chás, na agricultura temos produtores de batata 

de semente, milho e criação de gado bovino e suíno, na parte artesanal, temos 

normalmente explorado na maioria por mulheres trabalhos em linho e em burel. 

Todos estes pequenos produtores produzem em suas casas, de forma tradicional para 

consumo próprio e vender em feiras e festivais através da prática do trabalho informal.  

Em Montalegre organizam-se grandes eventos que permitem aos pequenos produtores 

(micro-empreendedores) o escoamento dos seus produtos. Dois dos principais eventos 

são o Festival da Bruxas (sextas-feiras 13) e a Feira do Fumeiro de Montalegre. 
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No festival das Bruxas - Sextas-feiras 13 que tornou Montalegre na capital do misticismo 

tornando-se também numa das maiores festas de rua do país. Este evento acontece sempre 

que no calendário houver uma sexta-13. Esta festa de rua tem grande significado em 

termos económicos para a região. O município de Montalegre investe cerca de € 

150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), na organização do evento e o retorno é 

incomensuravelmente maior. É neste evento que traz milhares de visitantes a Montalegre, 

que os micro-empreendedores da terra aproveitam para vender os produtos locais da 

região e tentar diversificar ao máximo, para poderem tirar partido desse dia, onde toda a 

criatividade serve para fazer dinheiro.  

Imagem 2 - Sextas-feiras 13 em Montalegre 

Fonte: Município de Montalegre 

Outro dos grandes eventos é a feira do fumeiro de Montalegre que decorre todos os anos 

em janeiro durante 4 dias, tornando-se numa “montra do mundo rural”, com cerca de 70 

produtores de fumeiro e 20 expositores de pão centeio caseiro, bolos, folares, mel de 

barroso, compotas, ervas aromáticas e medicinais e ainda licores regionais. 

São vendidas nesta feira mais de 60 toneladas de fumeiro, com um volume de negócios 

estimado é de 2,5 milhões de euros. Esta feira mexe com toda a economia local do 

concelho, representando uma oportunidade de negócio, é desta feira que muitas famílias 

dependem e sobrevivem. 
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Imagem 3 – Feira do fumeiro em Montalegre 

Fonte: Municipio de Montalegre 

 

5.1.1.1- Setor de atividade no negócio informal 

As atividades realizadas por estes micro-empreendedores informais são em três sectores 

diferentes, (agro-alimentar, agricultura e artesanato). O setor agro- alimentar é o mais 

propício ao micro- negocio informal, com 54% e em segundo lugar a Agricultura com 

31% e por ultimo o setor artesanato com apenas 15% dos entrevistados. (Gráfico 2) 

 

Fonte: elaboração própria 

Gráfico 2 – Divisão dos entrevistados por sector de atividade. 
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5.1.1.2 - Género do micro-empreendedor informal 

A amostra realizada inclui 13 micro-empreendedores informais, dos quais 69% são do 

sexo feminino e 31% são do sexo masculino. (Gráfico 3)  

 

Fonte: elaboração própria 

Gráfico 3 - Número de micro-empreendedores por gênero. 

5.1.1.3 - Idade do micro-empreendedor informal 

Os micro-empreendedores informais da região de Montalegre têm entre 30 e 67 anos de 

idade, com uma idade média de 37,5 anos de idade. O maior número de micro- 

empreendedores nesta região, 38,8% encontram-se com idade de 45 anos. (gráfico 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

Gráfico 4 – Idade dos micro-empreendedores informais. 
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5.1.1.4 - Habilitações literárias dos micro-empreendedores informais 

Em relação às habilitações literárias, 31, % dos micro-empreendedores informais 

possuíam o ensino secundário (12º ano), 38% obtiveram Bacharelato/licenciatura, 15% 

concluíram o 3º ciclo (9ºano) e de igual percentagem de 8% obtiveram apenas 1º Ciclo 

(4º ano) e 2º Ciclo (6º ano) e nenhum dos entrevistados possuía Pós-graduação, Mestrado 

ou Doutoramento, (figura 5). Sendo que na opinião destes micro-empreendedores, 

dizendo mesmo o MicrEmp 2, “a formação não é importante na criação do negócio, mas 

sim na sua gestão”.  

 Esta pesquisa contraria parcialmente o estudo em que existe o estereótipo de que se trata 

de um sector tradicional, de baixa produtividade, onde os trabalhadores têm baixa 

escolaridade e alguns pertencem a minorias étnicas (Krakowski, 2005).  

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

Figura 5 – Habilitações literárias. 
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5.1.1.5 - Estado civil/sede do negócio e situação financeira 

Todos os micro-empreendedores informais entrevistados são casados com a exceção de 

3 (três) que eram solteiros e apenas 4 dos entrevistados não tinham filhos sendo que 

69.23% dos entrevistados têm filhos. O negócio dos micro-empreendedores informais 

entrevistados estão todos sediados na sua casa de habitação sendo que para 53,85% dos 

entrevistados a sua situação financeira antes de iniciar o seu micro-negócio informal era 

má e atualmente encontrasse razoável para 84,62% dos entrevistados. Apenas para o 

MicEmpr5 e MicEmpr13 a situação financeira atual é boa. (Tabela 8) 

Tabela 8 – síntese da resposta a questão:4, 5,6, 7 e 9. 

Nome Estado civil Filhos 
Sede do Micro- 

negócio 

Situação 

financeira antes 

Situação financeira 

actual 

MicEmpr1 Casado  1 Casa Má Razoável 

MicEmpr2 Casado 1 Casa Má Razoável 

MicEmpr3 Casado 2 Casa Razoável Razoável 

MicEmpr4 Casado 2 Casa Má Razoável 

MicEmpr5 Casado 2 Casa Razoável Boa 

MicEmpr6 Solteiro 0 Casa Má Razoável 

MicEmpr7 Casado 0 Casa Razoável Razoável 

MicEmpr8 Casado 2 Casa Razoável Razoável 

MicEmpr9 Casado 3 Casa Razoável Razoável 

MicEmpr10 Casado 0 Casa Má Razoável 

MicEmpr11 Solteiro 0 Casa Má Razoável 

MicEmpr12 Solteiro 2 Casa Má Razoável 

MicEmpr13 Casado 1 Casa Razoável  Boa 

Fonte: elaboração própria 

5.1.1.6 - Rendimento anual antes e depois do início do micro-negócio. 

 O Rendimento anual para 84,62% destes micro-empreendedores antes de iniciar o seu 

micro-negócio era inferior a €5.000,00, aumentando entre os €5.000,00 e €7.500,00 para 

53.85% dos entrevistados. Apenas para 30,8% passou para o dobro e apenas para um 

entrevistado passou para um valor anual entre €20.000,00 e €30.000,00, passando a 

ganhar 3 vezes mais com o início do seu micro-negócio. (Gráfico 6) 
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Fonte: elaboração própria 

Gráfico 6 - Rendimento anual antes e depois do início do micro-negócio. 

5.1.1.7 - Horário de trabalho diário 

O horário de trabalho diário em 61% dos entrevistados, é de segunda a sexta-feira até 

8h/dia, para 23% de segunda a sexta-feira de 8 a 10h/dia e por último com valores iguais 

de 8% para segunda a sexta mais de 10h/dia e sábado e domingo. (Gráfico 7) 

 

Fonte: elaboração própria 

Gráfico 7 – Horário de trabalho diário. 
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5.1.1.8- Razão que Influenciou a decisão de criar o próprio negócio. 

Quando perguntado aos micro-emprendedores informais a razão que influenciou a 

decisão de criar o seu próprio 77% respondeu que a necessidade motivou a decisão da 

iniciativa micro-empreendedora, enquanto apenas 23% respondeu sendo a oportunidade 

o motivo da sua decisão.  

Esta pesquisa vai ao encontro de (Acs 2006; Dawson e Henley 2012) quando diz que os 

motivos para a prática do trabalho informal são os fatores orientados à necessidade, 

conhecidos também como fatores de "pressão", e características orientadas à 

oportunidade, conhecidas como fatores de "atração". Considera-se que os 

empreendedores são "empurrados" para o empreendedorismo, impulsionados pela 

necessidade quando têm acesso restrito ao emprego. (Gráfico 8) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

Gráfico 8 – Razão que Influenciou a decisão de criar o próprio negócio. 
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5.1.1.9 - Orientação empreendedora 

A autonomia é a capacidade de trabalhar de forma independente, tomar decisões e realizar 

ações, característica principal destes entrevistados com a percentagem maior de 16% e 

com um valor de 56 votos. 

A paixão empreendedora é a segunda característica mais votada com 15%, é definida 

como um conjunto de sentimentos positivos intensos, conscientemente acessíveis 

vivenciados pelo envolvimento em atividades empreendedoras associadas a papéis que 

são significativos ao empreendedor, forte inclinação para uma atividade que se gosta e se 

considera importante e na qual investe tempo e energia. A inovação e a agressividade 

competitiva têm os mesmos valores de 51 votos e 14%. Estes micro-empreendedores 

esforçam-se para superar os seus concorrentes, e envolvem-se com criatividade e 

experimentação através da introdução de novos produtos e serviços. (Gráfico 9) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

Gráfico 9 – Orientação empreendedora 
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5.1.2 - Clientes 

A amostra é constituída por 10 clientes dos micro-empreendedores informais do concelho 

de Montalegre.  

Estes clientes são pessoas que visitaram Montalegre, nos eventos realizados para festejar 

o dia das bruxas na sexta-feira 13 em abril e julho de 2018. 

Os clientes foram selecionados e abordados para a realização da entrevista no momento 

da compra de produtos a micro-empreendedores informais. 

5.1.3 - Governo Local 

A amostra é constituída por 3 funcionários públicos, entre eles o Presidente da Camara 

Municipal de Montalegre. A recolha dos dados das entrevistas foi realizada no período 

de 14 de abril a 30 de agosto de 2018. 

Montalegre é uma vila empreendedora, aberta à exploração de novas motivações, 

experiências e conceitos. 

A Câmara Municipal de Montalegre tem investido na implementação de projetos e 

eventos no domínio do empreendedorismo e da criatividade, com uma forte aposta nas 

áreas do autoemprego e da inovação. Entre estes, destacam-se a criação de gado barrosão, 

plantação de batata de semente e fumeiro de barroso. 

São criadas também “associações” em Montalegre como o projeto GIP- Gabinete de 

inserção Profissional de Montalegre) abrangidas pelos Investimentos Territoriais 

Integrados (ITI), materializados através de Pactos para o Desenvolvimento e Coesão 

Territorial (PDCT), no âmbito do Norte 2020, para promoção ao desenvolvimento local.  

5.2 - Motivação para a criação do negócio 

Para análise da motivação para a criação do negócio recorremos ao auxilio do software 

Iramuteq, através da nuvem de palavras. As estatísticas fornecidas pela nuvem de 

palavras, consiste numa análise lexical simples, podemos verificar, quando perguntado 

aos micro-empreendedores, o que os motivou a ser empreendedor e qual a finalidade da 

criação do micro- negócio, sendo que as principais palavras do corpus das entrevistas aos 

micro-empreendedores é: motivar; gosto, vender; mais; negocio; dinheiro; emprego; 

necessidade; arriscar; vida; pessoa e ajuda. Foi possível observar que as palavras que 
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obtiveram maior frequência foram: motivar, vender, gosto, negócio, dinheiro e emprego. 

(Figura 2) 

As motivações que levam os micro-empreendedores informais a criarem o seu próprio 

negócio, estas são diversas, mas sendo a principal a necessidade de criar melhores 

condições de vida, como foi o caso, do MicrEmp 12: 

“O que me motivou foi o facto da possibilidade de poder ganhar mais uns trocos e evitar 

emigrar ou ter de sair da região, porque o salário ao fim do mês mal chega para pagarmos as 

contas e assim temos que conseguir fazer mais algum, este negócio não se vende todos os dias 

mas quando se vende vende-se bem e esse dinheiro já dá para a gente por de lado para investir.”  

MicrEmp 11: 

“O que me motivou foi a possibilidade de aumentar o rendimento da família. Apesar de 

trabalhar por conta de outrem era necessário acrescentar o rendimento familiar uma vez que a 

minha esposa não tem emprego.” 

 MicrEmp 3: 

“O que me motivou foi o dinheiro que ganho com esse trabalho, aumentando o meu 

rendimento mensal” 

MicrEmp 10: 

“O que me motivou foi a necessidade de criar melhores condições de vida tanto para mim 

como para a minha família. Já conhecia muita gente com o mesmo negócio e decidi arriscar e 

ver o que isto dava, a verdade é que resultou, caso contrário teria que emigrar porque aqui em 

Montalegre não há empregos, já existe pouca gente, mas mesmo assim existem também poucos 

empregos.” 

A influência familiar e regional também tem grande peso na hora de agrupar motivos para 

a criação do negócio. MicrEmp 1: 

“Pensei neste negócio porque o meu avô era apicultor, aproveitei os utensílios para poder ser 

mais fácil montar o meu negócio e também pelos conhecimentos que adquiri do meu pai.” 

MicrEmp  2: 

“A nossa terra é muito conhecida pela terra das batatas de Montalegre e é um produto 

local que me fez ter essa iniciativa para não se perder o selo de qualidade deste produto que é as 

batatas de Montalegre.” 
 

MicrEmp 2: 

“Ganhar dinheiro com o pão de Montalegre que toda a gente gosta.” 

Este estudo revela que, as motivações principais que levam os micro-empreendedores à 

criação do seu próprio negócio é a necessidade de criarem melhores condições de vida 

para eles e para a família. De acordo com (Veland Ramadani; Léo-

Paul Dana;Vanessa Ratten; Abdylmenaf Bexheti, 2018). 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura: Nuvem de palavras da motivação para a criação do negócio 

 

5.3 - Dificuldades à criação do negócio  

Para os micro-empreendedores informais entrevistados as dificuldades à criação do mico-

negocio, foram poucas ou nenhumas, como o cado do MicrEmp 12: 

Do MicrEmp 12: 

“As dificuldades foram poucas ou nenhumas.” 

Do MicrEmp 5 

“Não encontrei grandes dificuldades” 

Apenas os produtores de mel, batatas de Montalegre e sentiram dificuldades para adquirir 

meios financeiros para comprar material e bens necessários à produção, como relata o 

MicrEmp 1: 

“A maior dificuldade foi dispor de meios financeiros para adquirir os materiais necessários para 

a implementação do meu negócio, como colmeias e enxame de abelhas.” 

Assim como o MicrEmp 2: 

“Dificuldade em adquirir terrenos para o cultivo de batatas, em que eu não era proprietário de 

grandes terrenos e tive de arrendar terrenos.” 
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 E o MicrEmp 7: 

“Poucas ou nenhumas, apenas tive que criar os porcos durante o ano e mante-los.” 

MicrEmp 7 escoar os seus produtos foi uma das dificuldades encontram à criação do seu 

negócio: 

“No fundo conseguir escoar o produto porque antes existia a cooperativa agrícola em Montalegre 

e agora deixou de existir e é mais difícil para nos vendermos” 

Estes micro- empreendedores quando questionados de como pensa que a sociedade o vê? 

As respostas foram curtas e diretas. 

MicrEmp 1: 

“Acho que me vê de uma maneira bastante positiva” 

MicrEmp 2: 

“Como uma pessoa que vive a vida com naturalidade e que tenta levar o seu negócio a bom porto” 

MicrEmp 5: 

“Satisfeitos por verem as pessoas a fazer pela vida” 

MicrEmp 6: 

“Uns tendo em consideração que eu me despedi para trabalhar nesta área chama-me maluco. 

Outros deram-me os parabéns.” 

MicrEmp 9 

“Vêem-me como uma pessoa normal, aqui na nossa região é normal este tipo de trabalhos dai 

não haver problema.” 

 
Podemos afirmar que na região de Montalegre os micro-empreendedores são vistos como 

trabalhadores e pessoas normais. Esta afirmação vem contrariar parcialmente alguns 

atores que dizem que os indivíduos que praticam o empreendedorismo informal, para 

além de estarem sujeitos a baixos salários, más condições de trabalho e meios limitados 

de lidar com a exploração ou abuso, estão sujeitos ainda aos julgamentos moralistas de 

membros da sociedade que os condenam por supostamente serem preguiçosos, com falta 

de iniciativa e sem ética de trabalho, (Veland Ramadani, et al., 2018).   

 

5.4 - Caracterização do negócio 

Dos micro-empreendedores informais entrevistados, 53,8% detém outra atividade 

profissional para além do seu micro-negócio. A atividade que mais se pratica é a produção 

de batata de Montalegre, seguida de mel e fumeiro. Estas atividades iniciaram-se entre 

1995 e 2014. O investimento inicial foi < € 5.000 para 69,2% dos micro-empreendedores. 

Veland Ramadani et al., (2018) diz atravês de um estudo Survival or Willing? Informal 

Ethnic Entrepreneurship Among Ethnic Serbs in Kosovo que setores mais atraentes para 
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os grupos que trabalham no setor informal são os setores com baixa barreira de entrada, 

como o setor dos serviços e agricultura. Também Para Dana e Morris (2011) e Fiti e 

Ramadani (2013), as principais características dos negócios informais é que geralmente 

operam no sector dos serviços, início de atividade jovem, negócios familiares e geram 

pequenas receitas. (Veland Ramadani et al., 2018) (Tabela 9) 

Tabela 9 – Razão que Influenciou a decisão de criar o próprio negócio 

 
Outra atividade Ramo da atividade Ano Inicio Investimento inicial 

MicrEmp1 
Sim Mel 2013 <5.000€ 

MicrEmp2 
Sim Batatas 2015 <5.000€ 

MicrEmp3 
Sim Linho 2014 <5.000€ 

MicrEmp4 
Não Licores e chás 2003 5.000€-10.000€ 

MicrEmp5 
Não Pão Centeio 2000 <5.000€ 

MicrEmp6 
Sim Mel 2012 5.000€-10.000€ 

MicrEmp7 
Não Fumeiro 2012 <5.000€ 

MicrEmp8 Não Batatas 2000 <5.000€ 

MicrEmp9 Não Linho 1995 <5.000€ 

MicrEmp10 Sim Fumeiro 2012 5.000€-10.000€ 

MicrEmp11 Sim Mel 2010 5.000€-10.000€ 

MicrEmp12 Não Batatas 2015 <5.000€ 

MicrEmp13 Sim Batatas 2010 <5.000€ 

 

Fonte: elaboração própria 

5.5 - Motivação para a formalização do micro-negócio na perspetiva dos micro-

empreendedores 

Quando aos micro-empreendedores foi solicitado para indicarem o grau de importância a 

um conjunto de motivos, que na sua opinião podem ser determinantes para a formalização 

do seu negócio, 24% dos entrevistados deu um maior grau de importância ter facilidade 

de vender a instituições públicas e outras organizações que exigem faturas. O segundo 

atribuído com mais valor de 21%, ter acesso aos benefícios da segurança social. O motivo 

a que atribuíram menos valor, com apenas 9% foi o acesso ao financiamento bancário.  

Os negócios informais raramente se tornam formais (La Porta, R., & Shleifer, A. 2014).  
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Podemos dizer que estes resultados vão tambémao encontro de certa forma com o autor 

(Prado, 2011), quando diz que os agentes económicos informais estão à sombra da lei, 

com pouco ou nenhum acesso aos bens públicos, incluindo por exemplo tribunais e venda 

a instituições públicas.  

 

 

Fonte: elaboração própria 

Gráfico 10 – Razão que Influenciou a decisão de criar o próprio negócio 

 

5.6 - Efeitos do micro-negócio na renda familiar 

Os efeitos dos seus negócios na renda familiar quando perguntado aos micro-

empreendedores informais, eles foram praticamente unânimes ao dizer que é para a renda 

familiar um impacto positivo uma vez que os possibilita de ter mais dinheiro para comprar 

coisas para casa como alimentação, pagar as contas ao fim do mês e outros bens, como 

citava o MicrEmp 1: 

“Tem um impacto muito positivo visto ter mais dinheiro para comprar as coisas para 

casa, alimentação e outros bens”. 

O MicrEmp 2: 

“Maior fluxo financeiro, menos uma pessoa desempregada ou com dificuldades 

financeiras.” 

O MicrEmp 10: 
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“Sim tenho mais dinheiro.” 

O MicrEmp 12: 

“Independência financeira, melhores condições de vida a nível financeiro para todos os 

familiares.O dinheiro junto com este negócio deu para criarmos melhores condições de vida em 

casa fez umas obras quer já estava-mos a precisar” 

O MicrEmp 12: 

“Maior ajuda financeira. Consigo estudar o filho com esse dinheiro” 

 

Também em certos casos estes micro-empreendedores informais contribuem com o seu 

micro-negocio no sentido de garantir que o cônjuge não seja o único "que traz dinheiro 

para casa", assim eles também contribuem com o seu trabalho para garantir maior 

rendimento familiar, maior poder de compra e maior equidade, conseguindo assim para 

o agregado familiar melhores condições de vida. Segundo o relato do MicrEmp 9: 

  “Na economia familiar ajudo o meu marido, assim não é só ele que traz dinheiro para 

casa, eu também contribuo com o meu trabalho” 

 Esta afirmação vai ao encontro de um estudo feito em Africa por Ben Q. Honyenuga sobre 

Informal Cross Border Women Entrepreneurship (ICBWE) in West Africa: Opportunities 

and Challenges, em que as mulheres trabalhavam para contribuir para a renda familiar e 

atingir a sua independência financeira (Veland Ramadani , Léo-Paul Dana, 

Vanessa Ratten, Abdylmenaf Bexheti, 2018) 

5.7 - Efeitos das micro-empresas na economia local e regional 

Os micro-empreendedores informais começaram por dizer que existe na região muitos 

produtores de fumeiro que trabalham de forma informal, contribuindo assim para o 

crescimento da economia local, como relata o MicrEmp 1: 

“Tem um impacto positivo porque ao ter mais dinheiro para comprar bens, estou a ajudar 

a economia local com a movimentação de dinheiro” 

 

O MicrEmp 10: 

  “Empregos diretos, divulgação dos produtos locais através da exposição e venda dos 

produtos, maior fundo de maneio para poder investir no conselho. Com o dinheiro que ganho já 

posso comprar mais coisas no local onde vivo e assim ajudar a economia local, sendo que criei 

eu própria o meu negócio.” 

Também possibilita à criação de emprego, MicrImp 5: 

“É mais uma pessoa empregada, as pessoas criam o seu próprio negócio mesmo que 

informal” 
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E ainda divulgam os produtos da região, segundo o relato, MicrEmp 12: 

“Divulga a Batata de Montalegre” 

 

5.8 - Efeitos do micro-empreendedorismo informal na região na perspetiva dos 

clientes 

Com auxílio do software Iramuteq, através da análise de similitude, podemos abranger 

melhor os efeitos do micro-negócio informal na perspetiva dos clientes. Através da árvore 

da análise de similitude é possível observar que as palavras que mais vezes foram 

referidas são: Negócio; família; região; Montalegre; produto; não; produtor; condições, 

rendimento e ajuda. Ainda de acordo com a mesma análise, constata-se forte ligação entre 

negócio; família; condições; criar; rendimento; região e Montalegre. As palavras: 

empresa; pequeno; como; e fumeiro, são as palavras mais distantes, isto é, não mantêm 

relações com as restantes palavras em análise. (Figura 3). 

Podemos dizer que, sobre a perspetiva dos clientes o micro-empreendedorismo informal 

na região cria melhores condições de vida para as famílias e para a região de Montalegre. 

Conforme relato do Cliente1: 

“Este tipo de negócio seguramente que ajuda estes pequenos produtores a criarem 

melhores condições financeiras, não só para eles como também para a família” 

Cliente 2: 

“Podem criar melhores condições financeiras as famílias, proporciona melhores 

rendimentos, acaba também por divulgar os produtos regionais e sobre tudo por fixar as pessoas 

na região.” 

Também o cliente Cliente 5 é da opinião que o micro-empreendedorismo fixa as famílias 

á região. 

“Estes negócios ajudam na sobrevivência das famílias para não terem que emigrar nem 

saírem da região.” 

Cliente 4: 

“…cria mais condições financeiras as pessoas, proporciona um maior rendimento as 

famílias, ao vender estes produtos eles acabam por ganhar dinheiro e ao fim do mês é mais um 

dinheirinho que entra e que as pessoas têm.” 

E ainda o relato do Cliente 9: 

 “Este tipo de negócio seguramente que ajudam estes pequenos produtores a criarem 

melhores condições financeiras, não só para eles como também para a família…” 

Cliente 1: 
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“A secação que eu tenho é que estes negócios têm muito impacto na economia do nosso 

conselho visto que é uma ajuda extra para as famílias ao fim do mês pode ajudar a pagar as 

contas como luz, agua e gaz e é de todo agrado estes negócios existirem, e de cada vez existirem 

mais para a sobrevivência das famílias e para a ajuda dos familiares” 

Cliente 5: 

“ (…) Eu acho que aqui em Montalegre cria melhores condições de vida as pessoas ajuda 

na produção de fazer o fumeiro para não se deixar perder os costumes da região.” 

Podemos dizer que os clientes dos micro-empreendedores informais, foram unânimes nas 

suas respostas. Estes acreditam que a situação financeira dos micro-empreendedores 

melhora quer para eles quer para a família, divulga os produtos regionais e fixa as pessoas 

à região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

Figura 3 – Análise de Similitude (Efeitos do micro-empreendedorismo informal na região na perspetiva dos clientes) 
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5.9 - Efeitos do micro-empreendedorismo informal na região na perspetiva do 

Governo local 

Através da análise de similitude (Figura 4) é possível observar que as palavras que mais 

vezes foram referidas são: produto; venda; economia; não; informal; emprego; 

rendimento e sobrevivência. Podemos com a mesma análise, concluir uma forte ligação 

entre produto; emprego; próprio e venda. As palavras mais distantes que não mantem 

relações com as restantes palavras da análise são: mesmo; empresa; gestão; fumeiro e 

legalizar. 

Na perspetiva de um funcionário do governo local os micro-negócios da região sempre 

existiram. Govlocal (GIP): 

 “próprio de uma economia débil, de uma baixa procura e da inexistência de um mercado 

propriamente dito para onde escoar os produtos. Uma economia frágil, típica de uma região 

isolada do interior do norte de Portugal. Economia essa, baseada numa lógica precária de venda 

direta, em época sazonal, sobretudo a venda de fumeiro, produto típico do barroso”,  

As pessoas na região precisam criar outra fonte de rendimento para além do salário 

mínimo para sua subsistência. Relato do Govlocal (Prestente): 

“ (…) No geral na nossa região, quase toda a gente tem duas fontes de rendimento (…) 

com salários baixos como o ordenado mínimo e outro que a pessoa acaba por criar por 

necessidade que é o próprio emprego como parte- time para poder equilibrar o rendimento 

familiar de maneira a que se consiga sobreviver numa região como a nossa, que somos um 

pequeno concelho rural junto á fronteira, sem contacto com o mar, sem industrialização e pouco 

populoso(…)o trabalho informal acaba mesmo por ser a sua única fonte de rendimento para 

muitas famílias.” 

Ainda o Govlocal (Prestente) dizia o micro- empreendedorismo evita a emigração e ao 

mesmo tempo contribuem para o desenvolvimento e sustentabilidade local: 

“(…)Esta é uma maneira que eles têm de lutar contra a emigração ou mesmo a 

deslocação para outras zonas dos pais mais industrializadas à procura de emprego, assim 

mantêm-se na região e contribuem de certa forma para o desenvolvimento e sustentabilidade 

local  (…) No fundo estes negócios fazem a diferença no bem-estar de muitas famílias, temos a 

sorte de estar numa região com boa gastronomia, como o fumeiro muito reconhecido pela 

qualidade, isto porque estamos numa região fria em que torna o fumeiro com uma qualidade 

muito elevada, e dai é muito procurado.” 

Na opinião do Govlocal (Prestente) as pessoas não podem depender apenas do trabalho 

informal porque não é seguro. 

“Claro que as pessoas de Montalegre não podem viver só desses negócios porque não se 

vende esses produtos todo o ano, mas em paralelo com outro emprego é uma boa ajuda mensal 

ou anual.” 

(Govlocal 3): 
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“Estes negócios ajudam a evitar de uma certa forma que as pessoas emigrem ou saiam 

da região, pelo facto de conseguirem aumentar o seu rendimento familiar por pouco que seja, na 

nossa região já é bom porque consegue-se ter um bom nível de vida (…) Esses negócios informais 

ajudam as famílias, no sentido, em que esse dinheiro ganho fora do salário mensal dá para as 

famílias fazerem poupanças, ou até para despesas extras que as vezes aparecem sem a gente 

contar. Conheço muita gente que utiliza esse dinheiro para ir de férias ou algo do género.” 

 

Por fim (Govloca l3) relatou ainda que o micro-empreendedorismo informal trás 

movimento a região. 

“o trabalho informal trás movimento para a região, dinamizando a economia e melhora 

o crescimento economia através da criação do próprio emprego, ajudando também na 

sustentabilidade local” 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 Figura 4 – Análise de Similitude (Efeitos do micro-empreendedorismo informal na região na 

perspetiva do Governo local) 
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5.10 - Motivação para a formalização do micro-negócio na perspetiva do governo 

local. 

Utilizou-se mais uma vez a nuvem de palavras para análise da motivação à formalização 

dos micro-negócios na perspetiva do governo local. Observou-se que as palavras mais 

referidas pelos funcionários do governo local foram: não; dever; formalizar; incentivo 

vender; produto; negócio; região e empresa. As palavras menos citadas foram: sempre; 

fixação; população; baixo; existir; mercado e próprio.  

E necessários mais incentivos por parte das autoridades competentes. É necessário criar 

vantagens para que os micro-empreendedores vejam algumas regalias em formaliza-lo. 

Todos os entrevistados do governo local, consideraram existir algumas barreiras à 

formalização do negócio. Govlocal (GIP): 

“A entrada no mercado é difícil pois estamos um pouco isolados geograficamente e os 

canais e redes de distribuição dos produtos no mercado também poderá não estar a ser 

suficientes. (…) Constituição de empresas que assegurem determinado nº de postos de trabalho 

e possam contribuir para o desenvolvimento da economia da região. (…) A população produtiva 

é baixa, mas deverá ser mantida, devendo tentar captar-se investidores exteriores que possam 

dar trabalho e fixar mais famílias.” 

Outros dos motivos é a sazonalidade e o insuficiente volume de negócios. Govlocal 

(Presidente): 

“Formalização seria interessante, no entanto existe uma grande quantidade de pessoas 

a vender produtos locais, mas todas elas fazem pequenos volumes de negócios, o que não as 

incentiva a formaliza-lo, outro dos obstáculos é que se trata de negócios sazonais em que não se 

vende todo o ano. Depois podemos também dizer que não se formalizam porque não existe um 

grande controlo nessa área até porque se trata de pequenos produtores que é impossível 

controlar porque vendem a partir de casa.” 

 

Na opinião do Vice-presidente, ainda se vive muito a síndrome do contrabandista, é 

necessário criar nestes pequenos produtores a consciência de que são empresários e que 

necessitam pagar os seus impostos. 

E necessário criar mais incentivos através de entidades locais, cooperativas e outras 

associações. 

Govlocal (GIP): 

“Acredito que as entidades locais como autarquia, cooperativa e demais associações 

representativas dos produtores, devam ter um contributo importante para ajudar a formalizar 

estes negócios. (…) Todos os incentivos que ajudem à fixação de empresas e consequente fixação 

de população residente são importantes. Os políticos e agentes locais deverão, pois, reunir-se e 

debater uma série de medidas concretas que ajudem as empresas a cimentarem-se. Desde 
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prémios de fixação de empresas, facilidade ao nível de licenças e demais impostos, terrenos na 

zona industrial a preço simbólico o metro quadrado, construção de pavilhões para se fixarem 

empresas, aposta em cursos de formação de gestão ou noções de gestão. (…) Medidas que 

existam em outras terras, outros concelhos e que já tenham dado frutos, que tenham funcionado 

positivamente, são sempre exemplos que devemos seguir.” 

Govlocal (Presidente): 

“Já foi dado um grande passo em relação a isso, em que por exemplo os produtores para 

participarem em feiras e eventos terão que estar legalizados nas finanças através de licenças 

para venda ao público. Para poderem vender o fumeiro tem igualmente que carimbar e vacinar 

todos os porcos para esse efeito e assim as pessoas vão tendo consciência que é necessário 

trabalhar de forma organizada e legal para poderem participar. Sendo assim é necessário exigir 

mais e ao mesmo tempo os municípios e o próprio estado a criar oportunidades para estes 

pequenos produtores, como subsídios e apoios. Nós aqui em Montalegre atribuímos uma ajuda 

aos produtores de batatas para os isentivar a cultivar e a verdade é que isso resulta.” 

Govlocal (Vice-presidente): 

 “Foi criado um espaço de apoio ao empreendedor, para que eles possam ter apoio e 

acesso à informação e assim tornar mais fácil a sua legalização. Foi criado também o ecomuseu 

de Barroso que foi o grande impulsionador da identidade e valores da região e que ajuda estes 

micro-empreendedores a lançar-se também para o exterior da região”. 

Por último é necessário apostar mais, por parte das autoridades, com devida competência, 

na produção em pequena escala estando estes pequenos produtores a cargo de si mesmo. 

(Govlocal 3): 

“Em Portugal a Região Norte aposta apenas em produtos segmentados, azeite, castanhas 

e vinhos que considera com potencial de exploração e de reorientação para segmentos de 

mercado mais dinâmicos, deixando os restantes produtores descorados, com a responsabilidade 

de eles próprios produzirem e comercializarem. Esta situação agrava-se em territórios de baixa 

densidade onde a produção individual é em pequena escala.” 



62 
 

 

Fonte: elaboração própria 

Figura 5 – Análise nuvem de palavras (Motivação para a formalização do micro-negócio na perspetiva do governo 

local) 
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5.11- Síntese os resultados obtidos. 

Tabela 9- Síntese os resultados obtidos. 

 

 

 Micro- emprendedores Clientes Governo local 

Setor mais propício ao 

micro-empreendedorismo 

informal 

Agro-alimentar 

  

Perfil do micro-

empreendedor informal 

Maior percentagem de 

homens, média de 37,5 anos 

de idade, com bacharelato / 

licenciatura, casados, médios 

2 filhos, autónomos e 

independentes, situação má 

antes da criação do micro-

emprego e razoável após a 

criação do negócio 

Clientes dos micro-

emprendedores, 

geralmente 

residentes fora da 

região de 

Montalegre 

Funcionários do 

Governo local 

Razãoque influenciou a 

criação do negócio 
Necessidade   

Motivação para a criação 

do negócio 

Contributo para maior 

rendimento familiar e 

melhores condições de vida 

  

Características do negócio 

Venda de batata de 

Montalegre, Mel, Licores e 

fumeiro 

  

Motivação para a 

formalização do micro-

negócio na perspetiva dos 

micro-empreendedores 

Facilidade de vender a 

instituições públicas e outras 

organizações que exigem 

faturas e acesso aos benefícios 

da segurança social, 

  

Efeitos do micro-negócio 

na renda familiar 

Maior poder de compra, 

independência financeira para 

as mulheres e melhores 

condições de vida para as 

famílias 

  

Efeitos do micro-negócio 

na economia local e 

regional 

Sustentabilidade local, 

divulgação da região e dos 

produtos regionais e criação 

de emprego 

  

Efeitos do micro-

empreendedorismo na 

região na perspetiva dos 

clientes 

 

Melhores condições 

de vida, criação de 

emprego, maiores 

rendimentos 

familiares e fixação 

das famílias na 

região 

 

Efeitos do micro-

empreendedorismo na 

região na perspetiva do 

Governo local 
 

 

Maior fluxo de 

dinheiro, maior 

empregabilidade, 

desenvolvimento 

económico e social 

Motivação para a 

formalização do micro-

negócio na perspetiva do 

Governo local 
 

 

Mais incentivos e 

apoios, 

desburocratização 

Maior aposta nos 

pequenos produtores 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
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Neste capítulo irei apresentar as conclusões gerais do estudo, as principais limitações com 

as quais nos deparámos para a realização desta investigação bem como apresentar 

algumas sugestões e recomendações para investigações futuras. 

6.1 - Conclusões 

Este estudo procurou identificar o perfil, motivações, redes e estruturas de apoio em 

micro-negócios informais e a perceção do seu impacto no desenvolvimento regional 

tendo como objeto de estudo a região fronteiriça de Montalegre a note de Portugal, 

analisando as perspetivas de micro- empreendedores informais, clientes e funcionários do 

governo local. Os resultados deste estudo, em geral, confirmam a literatura já existente e 

consultada sobre esta temática.  

As análises desta pesquisa revelam que na região rural fronteiriça de Montalegre ambos 

os sexos são empreendedores, mas são os homens quem mais praticam o micro- 

empreendedorismo informal nesta região com 69% e as mulheres com apenas 31%. Esta 

conclusão contraria a pesquisa de (Franck, 2012; Babbitt et al., 2015; Quagrainie, 2016; 

Ratten, 2016; Marques et al., 2017), em que dizem que as mulheres são mais propensas a 

praticar atividades informais.  

Os micro-empreendedores informais desta região têm entre 30 e 67 anos de idade, com 

uma idade média de 37,5 anos de idade e a 38% dos micro-empreendedores possui grau 

bacharelato/ licenciatura, sendo que na opinião destes, a formação apenas é importante 

para gerir o negócio e não para a criação do negócio.  

A característica principal destes entrevistados é a autonomia, capacidade de trabalhar de 

forma independente, tomar decisões e realizar ações com a percentagem maior de 16% e 

com um valor de 56 votos. A paixão empreendedora é a segunda característica mais 

votada com 15%, é definida como um conjunto de sentimentos positivos intensos, 

conscientemente acessíveis vivenciados pelo envolvimento em atividades 

empreendedoras associadas a papéis que são significativos ao empreendedor, forte 

inclinação para uma atividade que se gosta e se considera importante e na qual investe 

tempo e energia. A inovação e a agressividade competitiva obtiveram os mesmos valores 

de 51 votos e 14%. Estes micro-empreendedores esforçam-se para superar os seus 

concorrentes, e envolvem-se com criatividade e experimentação através da introdução de 

novos produtos e serviços. Estes resultados vão em contra o estudo realizado na região 

rural fronteiriça no norte de Portugal (Marques, C.S., Santos, G., Marques, V. & Lama, 
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A. (2018), em que os micro-empreendedores informais consideram a sua paixão, 

inovação e autonomia como principais dimensões para a orientação empreendedora. 

Para 10 dos entrevistados a decisão de criar o seu próprio negócio foi influenciada em 

77% pela necessidade, sendo que apenas em 3 dos entrevistados a oportunidade motivou 

a decisão da iniciativa empreendedora em 23%. Mais uma vez vai em contra à 

investigação (Marques, C.S., Santos, G., Marques, V. & Lama, A. (2018), em que nesse 

estudo concluíram que mais de 80% dos micro- empreendedores informais iniciaram os 

seus negócios por necessidade. 

A necessidade que motivou estes micro-empreendedores foi a procura por melhores 

condições de vida, maior rendimento mensal, contribuir para o agregado familiar com um 

rendimento e evitar o abandono da sua região para zonas urbanas ou até mesmo a 

emigração. Depois de iniciarem a sua atividade micro-empreendedora estes micro-

empreendedores viram o seu rendimento anual aumentar para o dobro. Nenhum dos 

entrevistados encontrou dificuldades em criar o seu negócio, apenas os apicultores 

referiram ligeiras dificuldades na aquisição de colmeias e enxames. Para muitos micro-

empreendedores desta região o seu micro-negócio é a única fonte de rendimento.  

 Os micro-empreendedores informais desta região evitam formalizar os seus micro-

negócios porque não vêm qualquer vantagem em faze-lo, sendo que é necessário que o 

Governo crie condições, medidas, programas e vantagens com incentivos à formalização 

destes micro-negocios informais, o que comprova a literatura consultada Williams 2015). 

Estes micro-empreendedores de Montalegre sentem-se de certa forma discriminados pelo 

Norte 2020 pelo facto de apenas atribuírem maior importância a produtos segmentados, 

azeite, castanhas e vinhos que consideram com potencial de exploração e de reorientação 

para segmentos de mercado mais dinâmicos, deixando os restantes produtores 

descorados, com a responsabilidade de eles próprios produzirem e comercializarem. Esta 

situação agrava-se na região de Montalegre por se tratar de um território de baixa 

densidade onde a produção individual é em pequena escala. 

A autoridade local, a Câmara Municipal de Montalegre promove e organiza todos os tipos 

de festivais de bruxaria, (sextas-feiras-13) e festivais gastronómicos e agro-alimentares 

ao longo de todo o ano. Estes festivais atraem milhares de visitantes às ruas de 

Montalegre, que acabam por comprar produtos regionais, dormem, comem na região e 

investem dinheiro na região fazendo assim movimentar a economia local. 
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Clientes e autoridades do governo local concordam que estes micro-negócios informais 

contribuem positivamente para a região, impulsionando, a sustentabilidade local e o 

desenvolvimento económico e social da região em estudo. 

6.2 - Limitações do estudo  

A temática desta investigação pode ser particularmente interessante para futuros 

pesquisadores, no entanto ao longo desta investigação foram detetadas algumas 

limitações que importa referir e que deverão ser tidas em consideração em futuras 

investigações. 

O instrumento de pesquisa para a realização dos estudos de caso, mediante o uso das 

entrevistas, não foi possível obter informação quantitativa com significância estatística. 

Os resultados desta pesquisa apresentaram algumas limitações em que o tamanho da 

amostra não é significativa para calcular a média e desvio padrão. 

Pelo facto da maioria das entrevistas serem feitas aos micro-empreendedores e clientes 

no festival da sexta-feira13, originou a que a sua disponibilidade para a resposta fosse 

mais reduzida, considerando as entrevistas demasiado longas. 

Por se tratar de atividades informais, houve também alguma dificuldade em ganhar a 

confiança dos entrevistados e de recolher uma informação mais consistente.  

O facto deste estudo ter estas limitações não significa que esta pesquisa não contribua 

para a literatura existente nas áreas do micro-empreendedorismo informal e 

desenvolvimento local. 

6.3 - Sugestões e recomendações para estudos futuros  

Ao longo desta investigação e através das limitações apresentadas no ponto anterior é 

possível sugerir investigações futuras que possam melhorar e completar este trabalho.  

As sugestões e recomendações que aqui vão ser mencionadas vão ao encontro sobretudo 

das limitações sentidas nesta investigação. Considera-se que estas sugestões podem trazer 

novas evidências sobre a relação entre o micro-empreendedorismo informal e o 

desenvolvimento económico sustentável de uma região. 

A primeira sugestão para futuros estudos é a realização de número maior de estudos de 

caso a micro-empreendedores informais e clientes, para que assim se possa obter 

resultados mais generalizáveis. 
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A segunda sugestão seria a de utilizar outras ferramentas metodológicas, para além dos 

das entrevistas, poderiam usar primeiramente questionários, para que se pudesse obter 

conclusões mais abrangentes. 

A terceira sugestão é a de analisar as políticas de apoio que existem, quais as mais 

apropriadas a cada área de atividade e que outros apoios deveriam ser criados e por que 

entidades para que os micro-empreendedores optem pela formalização dos seus micro-

negócios. 

A quarta sugestão seria a de fazer uma investigação comparativa entre o impacto que o 

micro-empreendedorismo informal tem no desenvolvimento sustentável de regiões rurais 

versus regiões urbanas, de modo a ser possível confrontar e avaliar semelhanças e 

diferenças. 

Por último aplicar estudos com o mesmo método de pesquisa em outras zonas rurais 

fronteiriças para que se possa fazer comparações. 

 

  



69 
 

Referências bibliográficas 

Acs, Zoltan (2006). How is entrepreneurship good for economic growth? Innovations: 

Technology, Governance, Globalization, International Journal of Business and 

Globalisation, 1(1), 97–107.  

Adom, Kwane (2016) “Tackling informal entrepreneurship in Ghana: A critical analysis 

of the dualist/modernist policy approach, some evidence from Accra”, International 

Journal of Entrepreneurship and Small Business, Vol 28, No. 2-3, pp 216-233. 

Al-Mataani, R., Wainwright, T. and Demirel, P. (2017) “Hidden Entrepreneurs: Informal 

Practices within the Formal Economy”, European Management Review, Vol 14, No. 4, 

pp 361-376. 

Azorin, Molina, J. F., Bergh, D. D., Corley, K. G., & Ketchen, Jr, D. J. (2017). Mixed 

Methods in the Organizational Sciences: Taking Stock and Moving Forward. 

Organizational Research Methods, 20(2), 179-192. 

Babbitt, L.G., Brown, D. and Mazaheri, N. (2015) “Gender, Entrepreneurship, and the 

Formal–Informal Dilemma: Evidence from Indonesia”, World Development, Vol 72, pp 

163-174. 

Bexheti, A. (2018). Financat publike. Tetovë,  UEJL. 

Bhattacharya, S. & Londhe, B. (2014). Micro Entrepreneurship: Sources of Finance & 

Related Constraints. Procedia Economics and Finance, 11, 775-783. 

Biati, J. & Castro, M. (s/d). Microempreendedor individual: um caminho para sair da 

informalidade. Disponível em: 

https://www.unicruz.edu.br/site/cursos/contabeis/artigos/Artigos%202015/Microempree

ndedor%20individual%20um%20caminho%20para%20sair%20da%20informalidade.pd

f (acedido em junho de 2017) 

Burgelman, R., Christensen, C. & Wheelwright, S. (2004). Strategic Management of 

Technology and Innovation. Singapore: McGraw-Hill. 

OIT (2006), A OIT e a Economia Informal. Lisboa: OIT. Disponível em: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X1500220X 

Camargo, B. V., Justo, A. M. (2013). IRAMUTEQ: um software gratuito para análise de 

dados textuais. Temas em Psicologia, 21(2), 513-518. 

Colin C. Williams, Muhammad Sahid, Alvaro Martinez, (2016). Determinants of the 

Level of Informality of Informal Micro-Enterprises: Some Evidence from the City of 

Lahore, Pakistan. Pag 312- 325 

Dawson, C., & Henley, A. (2012). “Push” versus “pull” entrepreneurship: An ambiguous 

distinction? International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 18(6), 697–

719. 

Demo, P. (1995). Metodologia científica em ciência social. 3ª ed. revista e ampliada, São 

Paulo: Editora Atlas. 

Dobovšek, B. and Slak, B. (2017) “Economic crisis and “white informal economy” – a 

slippery slope”, International Journal of Sociology and Social Policy, Vol 37, No. 7-8, 

pp 468-476. 

https://www.unicruz.edu.br/site/cursos/contabeis/artigos/Artigos%202015/Microempreendedor%20individual%20um%20caminho%20para%20sair%20da%20informalidade.pdf
https://www.unicruz.edu.br/site/cursos/contabeis/artigos/Artigos%202015/Microempreendedor%20individual%20um%20caminho%20para%20sair%20da%20informalidade.pdf
https://www.unicruz.edu.br/site/cursos/contabeis/artigos/Artigos%202015/Microempreendedor%20individual%20um%20caminho%20para%20sair%20da%20informalidade.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X1500220X


70 
 

Dana, L.-P., & Morris, M. (2011). Ethnic minority entrepreneurship. In L.-P. Dana (Ed.), 

World encyclopedia of entrepreneurship (pp. 149–157). Cheltenham: Edward Elgar 

Publishing. 

Nicolas Lamp, (2017). The receding horizon of informality in WTO meetings, Royal 

Anthropological institute, volume 23, pag 63- 79. 

Colbari, A. (2015). Do Autoemprego ao Microempreendedorismo Individual: Desafios 

Conceituais e Empíricos. Revista interdisciplinar de gestão social, 4(1), 169-193. 

Eijdenberg, E.L. and Borner, K. (2017) “The Performance of Subsistence Entrepreneurs 

in Tanzania’s Informal Economy”, Journal of Development Entrepreneurship, Vol 22, 

No. 1, 22 pp. 

Etemad, H. (2017). Towards an emerging evolutionary life-cycle theory of 

internationalized entrepreneurial firms: From born globals to borderless firms. Journal of 

International Entrepreneurship (JIEN), 15(2), 111–120. 

Engström, P. (2016). The Role of Finance and Microentrepreneurship in the Informal 

Economy. Tese de Doutoramento. University of Agder: School of Business and Law. 

Franck, A.K. (2012) “Factors motivating women's informal micro-entrepreneurship: 

Experiences from Penang, Malaysia”, International Journal of Gender and 

Entrepreneurship, Vol 4, No. 1, pp 65-78. 

Gosenpud, J. and Vanevenhoven, J. (2011) “Using tools from strategic management to 

help micro-entrepreneurs in developing countries adapt to a dynamic and changing 

business environment”, Journal of Applied Business Research, Vol 27, No. 5, pp 1-14. 

Gomes, Bruno Martins Augusto; Romaniello, Marcelo Márcio & Silva, Marcelo 

Alexandre C. (2006). Os efeitos do turismo em comunidades receptoras: um estudo com 

moradores de Carrancas, MG, Brasil. Revista de turismo y património cultural, vol.3, 

391408. 

Jalonen E. (2007). Portfolio Decision Making in Innovation Management. Thesis  

submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in 

Tecnology. 

Nascimento, Dalton Arnoldo. (2009). Formação, Profissão e Empreendedorismo Três 

Estudos de Caso com Professores de Educação Física do Ensino Universitário. Tese de 

doutoramento em Estudos de Criança, Universidade do Minho, Braga, Portugal. 

 Marques, C.S., Santos, G., Marques, V. & Lama, A. (2018). The role of informal micro-

entrepreneurs in rural development of a border region. 13th European Conference on 

Innovation and Entrepreneurship - ECIE 2018, 20-21 September 2018 [Listed in the ISI 

Index; Elsevier SCOPUS abstract and citation database 

Maloney, W. (2004). Informality Revisited. World Development, 32(7), 1159–1178. 

Município de Montalegre (2014-2018). Diagnóstico social do concelho de Montalegre. 

Disponível em: 

file:///C:/Users/alexandrina/Downloads/Plano%20de%20Desenvolvimento%20Social%

202014-2018.pdf 

Mukherjee, S. (2016) “Contributing and constraining factors faced by women 

entrepreneurs in the informal sector: a study of Mumbai Metropolitan”, International 

Journal of Entrepreneurship and Small Business, Vol 28, No. 2-3, pp 290-309. 

file:///C:/Users/alexandrina/Downloads/Plano%20de%20Desenvolvimento%20Social%202014-2018.pdf
file:///C:/Users/alexandrina/Downloads/Plano%20de%20Desenvolvimento%20Social%202014-2018.pdf


71 
 

Masurel, E., Nijkamp, P., Tastan, M., & Vindigni, G. (2002). Motivations and 

performance conditions for ethnic entrepreneurship. Growth and Change, 33(2), 238–260 

Ojala, A. (2009). Internationalization of knowledge-intensive SMEs: The role of network 

relationships in the entry to a psychically distant market. International Business Review, 

18(1), 50-59. 

Ogando, A. C., Roever, S. and Rogan, M. (2017) “Gender and informal livelihoods: 

Coping strategies and perceptions of waste pickers in Sub-Saharan Africa and Latin 

America”, International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 37, No. 7-8, pp 

435-451. 

Pfau-Effingger, B. (2017) “Informal employment in the poor European periphery”, 

International Journal of Sociology and Social Policy, Vol 37, No. 7-8, pp 387-399. 

PwC (2013). Principais desafios da indústria em Portugal – 2013. Uma abordagem 

coerente para a dinamização do setor. Retirado de: 

http://www.pwc.pt/pt/publicacoes/imagens/2013/pwc_principais_desafios_industria.pdf 

[acedido em junho de 2017] 

Ram, M., Edwards, P., Trevor, J and Villares-Varela, M. (2017) “From the informal 

economy to the meaning of informality: Developing theory on firms and their workers”, 

International Journal of Sociology and Social Policy, Vol 37, No. 7-8, pp 361-373. 

Ramadani, V., Dana, L. P., Ratten, V., & Tahiri, S. (2015b). The context of Islamic 

entrepreneurship and business: Concept, principles and perspectives. International 

Journal of Business and Globalisation, 15(3), 244–261. 

Ratinaud, P. (2014). IRAMUTEQ: Interface de R análise de Multidimensionais de Textos 

e Questionários - 0.7 alpha 2. Recuperado de: http://www.iramuteq.org.. 

Ratten,V.(2014). Encouragingcollaborative entrepreneurship 

indevelopingcountries:Thecurrent challenges and a research agenda. Journal of 

Entrepreneurship in Emerging Economies, 6(3), 298–308. 

Ratten, V. (2016) “Female entrepreneurship and the role of customer knowledge 

development, innovation outcome expectations and culture on intentions to start informal 

business ventures”, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, Vol 

27, No. 2-3, pp 262-272. 

Rezaei, S., Gail, M., & Dana, L. (2013). Informal opportunity among SMEs: An empirical 

study of Denmark’s underground economy. International Journal of Entrepreneurship 

and Small Business, 19(1), 64–76. 

Rohde, S. (2016). Industry Clusters Across National Borders: Literature Review and 

Research Deficits. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 29(2), 

338-358. 

 Saitta, P. (2017) “Practices of subjectivity: the informal economies and the subaltern 

rebellion”, International Journal of Sociology and Social Policy, Vol 37, No. 7-8, pp 400-

416. 

 Santos, G., Mendes, F. & Barbosa, J. (2011). Certification and integration of 

management systems: the experience of Portuguese small and medium enterprises. 

Journal of Cleaner Production, 19, 1965-1974. 

http://www.pwc.pt/pt/publicacoes/imagens/2013/pwc_principais_desafios_industria.pdf


72 
 

 Saunoris, J. W. and Sajny, A. (2017) “Entrepreneurship and economic freedom: cross 

country evidence from formal and informal sectors”, Entrepreneurship & Regional 

Development, Vol 29, No. 3-4, pp 292-316. 

 Shapland, J. and Heyes, J. (2017). “How close are formal and informal work?”, 

International Journal of Sociology and Social Policy, Vol 37, No. 7-8, pp 374-386. 

Schmit, Claudia J. (1995). Sociedade, natureza e desenvolvimento sustentável: uma 

abordagem preliminar. Porto Alegre: PPGS/UFRGS. 

 Schumpeter, J. A. (1912/1934), The Theory of Economic Development: An Inquiry into 

Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. Traduzido da 2.ª edi- ção alemã 

(1912). Cambridge, MA: Harvard University Press, 1934. 

https://ebtbrasil.wordpress.com/2010/06/19/empreendedorismo-e-inovacao-por-

schumpeter/ 

 Siqueira, J., Rocha, J. & Telles, R. (2013). Microempreendedorismo: Formalidade ou 

Informalidade? XVI SEMEAD, Seminários em Administração. 

Siqueira, A. C. O., Webb, J. W. & Bruton, G. D. (2014). Informal Entrepreneurship and 

Industry Conditions. Entrepreneurship: Theory and Practice, 40(1), 177-200. 

Pato, M. L., & Teixeira, A. A. (2016). Twenty years of rural entrepreneurship: a 

bibliometric survey. Sociologia Ruralis, 56(1), 3-28. 

 Welter, F., Smallbone, D., & Pobol, A. (2015). Entrepreneurial activity in the informal 

economy: a missing piece of the entrepreneurship jigsaw puzzle. Entrepreneurship & 

Regional Development, 27(5-6), 292-306. 

 La Porta, R., & Shleifer, A. (2014). Informality and development. Journal of Economic 

Perspectives, 28(3), 109-26. 

Simon Johnson, Peter Boone, Alasdair Breach, Eric Friedman (1999).Corporate 

governance in the Asian "nancial crisis. Journal of Financial Economics, pag. 141-186. 

Welter, F., Smallbone, D., & Pobol, A. (2015). Entrepreneurial activity in the informal 

economy: a missing piece of the entrepreneurship jigsaw puzzle. Entrepreneurship & 

Regional Development, 27(5-6), 292-306. 

Williams, C. C., & Youssef, Y. (2014). Is informal sector entrepreneurship necessity-or 

opportunity-driven? Some lessons from urban Brazil. Business and Management 

Research, 3(1), 41. 

Williams, C.C. (2015) “Informal Sector Entrepreneurship”, A background paper for the 

OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development. Available at 

https://www.oecd.org/employment/leed/Background-Paper-PB-Informal-

Entrepreneurship-final.pdf. 

Williams, C. C. and Martinez, A. (2014) “Entrepreneurship in the informal economy: A 

product of too much or too little state intervention?”, The International Journal of 

Entrepreneurship and Innovation, Vol 15, No. 4, pp 227-237. 

Williams, C. C. and Shahid, M. S. (2016) “Informal entrepreneurship and institutional 

theory: Explaining the varying degrees of (in) formalization of entrepreneurs in Pakistan”, 

Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal, Vol. 28, No.1-2, 

pp 1-25. 

https://ebtbrasil.wordpress.com/2010/06/19/empreendedorismo-e-inovacao-por-schumpeter/
https://ebtbrasil.wordpress.com/2010/06/19/empreendedorismo-e-inovacao-por-schumpeter/


73 
 

Williams, C. C., Martinez‐Perez, A. and Kedir, A. M. (2016a) “Informal 

Entrepreneurship in Developing Economies: The Impacts of Starting Up Unregistered on 

Firm Performance”, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol 41, No. 5, pp 773-799. 

Williams, C. C., Shahid, M. S. and Martinez, A. (2016b) “Determinants of the Level of 

Informality of Informal Micro-Enterprises: Some Evidence from the City of Lahore, 

Pakistan”, World Development, Vol 84, pp 312-325. 

Telles, R., Rocha, J., Siqueira, J., Junior, F. & Cardoso, S. (2016). Formalidade ou 

informalidade? Análise sobre os fatores presentes na decisão do microempreendedor 

brasileiro. Revista Alcance – Eletrônica – 23(2), 189-213. 

An de Vrande, V., de Jong, J. P. J., Vanhaverbeke, W., & de Rochemont, M. (2009). Open 

innovation in SMEs: Trends, motives and management challenges. Technovation, 29(6–

7), 423-437. 

Xheneti, M., Smallbone, D. and Welter, F. (2013) “EU enlargement effects on cross-

border informal entrepreneurial activities”, European Urban and Regional Studies, Vol 

20, No. 3, pp 314-328. 

Programa de Desenvolvimento Rural. PDR 2014 - 2020. 

Direção de Agricultura e Desenvolvimento Rural. DGADR 

 

  



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



75 
 

ANEXO A 

 
Entrevista: Micro-empreendedorismo informal 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar perfil, motivações e estruturas de apoio em micro-

negócios informais e a perceção do seu impacto no desenvolvimento regional.  

A sua opinião é essencial, assim solicita-se que responda com sinceridade.  

Os dados obtidos serão utilizados em trabalho de investigação científica e serão abordados de 

modo a assegurar seu anonimato. 

 

A. Breve caracterização do empreendedor(a) informal 
 

1. Género 

Feminino    Masculino   

2. Idade: ___32__ anos  
 

3. Habilitações literárias:  

1º Ciclo (4º ano)    3º Ciclo (9º ano)   Bacharelato/ 
Licenciatura 

   Mestrado   

2º Ciclo (6º ano)    Secundário (12º ano)   Pós-graduação    Doutoramento   
 

4. Acha que a formação (académica e profissional) desempenha um papel importante na criação e gestão 

do negócio? Justifique a sua resposta.  

 

Estado Civil:  

Solteiro/a.   Divorciado/a ou Separado/a.   União de Facto.   
Casado/a.   Viúvo/a   

5. Tem filhos? 

Sim    Não   
 (Se respondeu não, por favor passe para a questão  8) 

 

6. Se sim, quantos? 

1    3   
2    +3   

 

7. O ‘negócio’ está sediada na sua casa de habitação? 

Sim    Não   
 

8. Qual é, em média, o seu horário de trabalho diário:  

Segunda a sexta-feira até 8h/dia     
Segunda a sexta-feira mais 
de 10 h/dia  

  sábado   
 

Segunda a sexta-feira de 8 a 
10h/dia 

   Sábado e domingo   domingo   
 

 
9. Como descreve a sua situação financeira: 
10.1 Antes de iniciar a sua atividade empreendedora: 

Muito má Má Razoável Boa Muito boa 

     

 
10.2 Atual: 

Muito má Má Razoável Boa Muito boa 
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10. Qual o rendimento anual: 
11.1 Antes de iniciar o negócio? 
(Se nunca obteve rendimentos passe para a questão 9.2) 

1 - Menos de 5.000 euros  4 - Entre 10.000 e 
15.000 euros 

 7 - Entre 30.000 e 
40.000 euros 

 

2 - Entre 5.000 e 7.500 
euros 

 5 - Entre 15.000 e 
20.000 euros  

 8 – Entre 40.000 e 
50.000 euros 

 

3 - Entre 7.500 e 10.000 
euros 

 6 - Entre 20.000 e 
30.000 euros 

 9 – mais de 50.000 euros  

 
11.2. Depois de iniciar o negócio? 

1 - Menos de 5.000 euros  4 - Entre 10.000 e 15.000 
euros 

 7 - Entre 30.000 e 40.000 
euros 

 

2 - Entre 5.000 e 7.500 
euros 

 5 - Entre 15.000 e 20.000 
euros  

 8 – Entre 40.000 e 50.000 
euros 

 

3 - Entre 7.500 e 10.000 
euros 

 6 - Entre 20.000 e 30.000 
euros 

 9 – mais de 50.000 euros  

 
11. Já alguma vez trabalhou por contra de outrem? Se sim, o que a motivou a criar o seu negócio 

(informal)? 
 

12. Indique qual a razão que influenciou a decisão de criar o seu próprio negócio 

a) A necessidade motivou a decisão da iniciativa empreendedora  

b) A oportunidade motivou a decisão da iniciativa empreendedora  

 
13. Qual o impacto que acha que o seu ‘negócio’ tem na economia familiar? 
 

14. Qual o impacto que acha que o seu ‘negócio’ tem na economia local? 
 
B. Orientação empreendedora individual (OEI) 
Com quais das seguintes características se identifica mais (pode classificar de 1 a 5): 
 

4 Inovação predisposição de se envolver com criatividade e experimentação através da introdução de 
novos produtos / serviços, bem como a liderança tecnológica, através de investigação e 
desenvolvimento em novos processos. 

5 Proatividade procura de oportunidades caracterizadas pela introdução de novos produtos e serviços 
antes da concorrência e saber agir em conformidade relativamente à procura. 

3 Tomada de risco Ações ousadas, aventurar-se no desconhecido, vontade para perseguir 
oportunidades arriscadas correndo o risco de falhar em ambientes incertos 

4 Autonomia capacidade de trabalhar de forma independente, tomar decisões e realizar ações. 
5 Agressividade Competitiva é a intensidade dos esforços de uma organização para superar os seus 

concorrentes, caracterizada por uma forte postura ofensiva ou respostas agressivas às ações dos 
concorrentes. 

4 Perseverança condição necessária para se ser bem-sucedido a iniciar e executar negócios 
empreendedores e relaciona-se com uma procura contínua em atingir a meta proposta apesar das 
adversidades. A perseverança envolve suster uma ação e energia orientadas aos objetivos mesmo 
quando confrontados com obstáculos 

5 Paixão empreendedora é definida como um conjunto de sentimentos positivos intensos, 
conscientemente acessíveis, vivenciados pelo envolvimento em atividades empreendedoras 
associadas a papéis que são significativos ao empreendedor; forte inclinação para uma atividade que 
se gosta, se considera importante e na qual investe tempo e energia. 

C. Motivação para a criação do negócio 
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1. O que a motivou a ser empreendedor(a) neste sector? E qual o objetivo/ finalidade da criação do 
mesmo? 

 
 
2. Tendo em consideração o seu perfil de empreendedor(a), quais as características (atributos) que 

considera que a ajudam na sua atividade empreendedora e quais as que prejudicam? 
 
D. Ideia de negócio 

1. De onde veio a sua ideia de negócio?  
 
2. Quanto tempo demorou desde a ideia à implementação do ‘negócio’? 
 
3. Quais os principais obstáculos à criação formal deste negócio? 
 
E. Duplicidade de papéis – família versus trabalho 
1. Na sua família tem casos de empreendedores (pai, mãe, irmãos, avós, tios, primos)? Ou tem algum 
exemplo de sucesso de familiares e/ou amigos? 
 
2. Quem foram as pessoas que a apoiaram e motivaram para ser empreendedor(a) (pais, avós, tios, 
primos, marido)? De que forma? 
 
3. Qual a sua prioridade: família ou trabalho? Justifique a sua resposta. 
 
4. Como consegue conciliar família vs trabalho?  
 
F. Dificuldades à criação de ‘negócio’ 

 
1. Que dificuldade encontrou? 

 
2. Por algum momento, ou alguma vez se sentiu descriminada/o, e/ou um tratamento diferenciado 

por ser um empreendedor(a)? 
 

3. Como pensa que a sociedade a/o vê? 
 
G. Co-criação e co-opetição 

 
1 Desenvolveu (ou está a desenvolver) alguma inovação (produto, processo, serviço, marketing) em 
cooperação com outros stackeholders (concorrentes, clientes, ….)? Quais os stackholder envolvidos e 
porquê? 
 
2. Como vê uma parceria com os seus concorrentes? Com quem estabeleceu/estabeleceria uma parceria 
(formal ou informal)? Quais as vantagens? 
 
H. Caracterização do Negócio? 
1.  Situação profissional antes do seu negócio: 
 

Empregada   Desempregada   

  
2. Atualmente detém outra atividade profissional, para além do seu negócio? 
 

Sim   Não  

 
3. Qual o ramo de atividade? 
 

Apicultura- Mel 
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4. Em que ano iniciou o seu negócio? 
 

2013 

 
5. Se tem sócio(s), quem são? 
 
6. É um ‘negócio’ familiar? 
 
7. Anteriormente já foi detentor(a) de outro negócio? Se sim, qual? 

 
8. Qual foi o seu investimento inicial? 
 

<5.000€ 5.000€ – 10.000€ 10.000€ – 50.000€ 50.000€– 100.000€ > 100.000€ 

     

 
9. Tipo de financiamento, por favor assinale todas as que necessitar? 

Próprio (poupanças)  

Empréstimo da família e/ ou amigos  

Empréstimo do proprietário anterior  

Empréstimo pessoal  

Sócios  

Outros. 
Quais?____________________________________________________________________ 

 

 
10. Teve dificuldade em obter financiamento para iniciar o seu ‘negócio’? 
 

Tive imensas 
dificuldades 

Tive muitas 
dificuldades 

Tive algumas 
dificuldades 

Tive poucas 
dificuldades 

Não tive 
nenhuma 

dificuldade 

     

 
I. Motivação para a Formalização do negócio 

 
Indique o grau de importância dos seguintes motivos, que na sua opinião podem ser determinantes 
para a formalização do seu negócio: 
(1= Insignificante / 5 = Muito Importante) 

 1 2 3 4 5 
a) Ter acesso aos benefícios da Segurança Social      
b) Contratação de funcionário com acesso ao IEFP e outros apoios      
c) Controle da contabilidade mais eficaz       
d) Ter possibilidade de crescimento como empreendedor      
e) Ter facilidade de vender para instituições públicas e outras 
organizações que exigem fatura  

     

f) Para ter acesso a financiamentos bancários, inclusive crédito      

 
J. Informação adicional 

 Tem alguma informação adicional que gostaria de acrescentar sobre: 
- Qual a importância que os negócios informais têm na região?  
-  

Obrigada pela sua colaboração!      
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Entrevista: Micro-empreendedorismo informal 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar perfil, motivações e estruturas de apoio em 

micro-negócios informais e a perceção do seu impacto no desenvolvimento regional. 

A sua opinião é essencial, assim solicita-se que responda com sinceridade. 

Os dados obtidos serão utilizados em trabalho de investigação científica e serão 

abordados de modo a assegurar seu anonimato. 

 

 

 

Entrevista aos clientes 

 

 

1- Qual a perceção que tem do impacto deste tipo de negócios na região? 

 

2- Porque compra produtos que não são faturados? 

 

3- Tem alguma sugestão para formalizar estes negócios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigada pela sua colaboração! 

(Alexandrina Lama) 
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Entrevista: Micro-empreendedorismo informal 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar perfil, motivações e estruturas de apoio em micro-

negócios informais e a perceção do seu impacto no desenvolvimento regional. 

A sua opinião é essencial, assim solicita-se que responda com sinceridade. 

Os dados obtidos serão utilizados em trabalho de investigação científica e serão abordados de 

modo a assegurar seu anonimato. 

 

Entrevista ao Governo local 

(Camara municipal (Presidente), Associações (GIP), cooperativa de agricultores etc.) 

 

 

1- Qual a perceção que tem do micro- empreendedorismo informal na região? 

 

2- Qual a opinião sobre a formalização destes negócios? Porque acham que eles não 

se formalizam? 

 

3- Quais as sugestões, politicas, incentivos/ apoios para formalizar estes negócios? 

 

 

 

 

 

 

Obrigada pela sua colaboração! 

(Alexandrina Lama) 
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GUIÃO DE ENTREVISTA 

“Micro- empreendedorismo informal numa região de fronteira- O caso de Montalegre” 

 

APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS DA ENTREVISTA- CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Exmo. Sr.º Presidente da Camara Municipal de Montalegre 

 

O meu nome é Maria Alexandrina Dias da Lama, sou economista e aluna do Mestrado 

em Gestão Empresarial, a frequentar atualmente na Universidade de Trás- os- Montes e 

Alto Douro. 

Estou a desenvolver um trabalho de investigação sobre o micro- empreendedorismo 

informal na região de Montalegre, com o objetivo de identificar o perfil, motivações e 

estruturas de apoio em micro- negócios informais e a perceção do seu impacto no 

desenvolvimento regional. 

A sua participação é livre, e consistira numa entrevista sobre, qual a sua perceção em 

relação ao micro- empreendedorismo informal na região de Montalegre. 

Os dados obtidos serão utilizados em trabalho de investigação científica e serão 

abordados de modo a assegurar seu anonimato. Poderá, a todo o momento, decidir não 

responder a determinadas perguntas.   

A duração máxima da entrevista é de cerca 20 minutos. Deverá decorrer 

preferencialmente no seu local de trabalho e será agendada consoante a sua 

disponibilidade.   

Assinatura da investigadora, 

_______________________________ 

 

  Aceito participar nesta entrevista, ___________, _____ de _____________ de ______.  

   

 Assinatura do entrevistado,  

 

 _____________________________ 
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GUIÃO DE ENTREVISTA 

“Micro- empreendedorismo informal numa região de fronteira- O caso de Montalegre” 

 

APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS DA ENTREVISTA- CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

O meu nome é Maria Alexandrina Dias da Lama, sou economista e aluna do Mestrado 

em Gestão Empresarial, a frequentar atualmente na Universidade de Trás- os- Montes e 

Alto Douro. 

Estou a desenvolver um trabalho de investigação sobre o micro- empreendedorismo 

informal na região de Montalegre, com o objetivo de identificar o perfil, motivações 

estruturas de apoio em micro- negócios informais e a perceção do seu impacto no 

desenvolvimento regional. 

A sua empresa foi selecionada por se tratar de um micro empreendedorismo informal.  

A sua participação é livre, e consistira numa entrevista sobre as razões que estiveram 

na base da criação do seu micro- negócio informal.   

Os dados obtidos serão utilizados em trabalho de investigação científica e serão 

abordados de modo a assegurar seu anonimato. Poderá, a todo o momento, decidir não 

responder a determinadas perguntas.   

A duração máxima da entrevista é de cerca 1 hora. Deverá decorrer preferencialmente no 

seu local de trabalho e será agendada consoante a sua disponibilidade.   

Assinatura da investigadora, 

 

_______________________________ 

 

  Aceito participar nesta entrevista, ___________, _____ de _____________ de ______.  

   

 Assinatura do entrevistado,  

 

 _____________________________ 

 


