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Carta do Diretor Executivo do GEM EUROACE 
 
O leitor tem nas suas mãos um estudo sobre a atividade empreendedora que tem a particularidade de abordar 
este fenómeno económico e social, numa região transfronteiriça, a Euroregião EUROACE, formada pelo 
Alentejo e Centro, em Portugal, e pela Extremadura, em Espanha. 
 
Baseado na metodologia do projeto Global Entrepreneurship Monitor (GEM), o presente estudo continua a 
senda iniciada com o Relatório sobre o Empreendedorismo na Euroregião EUROACE 2014. 
 
Em ambos, se trabalhou em rede, com uso intensivo das TIC, com uma filosofia de cooperação transfronteiriça, 
utilizando um modelo científico (GEM), com medidas harmonizadas e comparativas, dando corpo a um estudo 
transnacional e inter-regional que constitui uma inovação não só na Europa, mas também a nível internacional, 
realizado por uma experiente equipa de investigação formada por 18 investigadores pertencentes às 
universidades de Évora, da Beira Interior e da Extremadura; equipas essas que veem colaborando estreitamente 
desde há cerca de 20 anos, o que permitiu construir uma estreita relação, gozando atualmente de um alto grau 
de conhecimento e de confiança mútuos, tanto humano como profissional. As três equipas pertencem à Rede 
de Universidades Ibéricas Cibecem (Círculo Ibérico de Economia Empresarial), sendo seu presidente atual o 
Doutor Antonio João Coelho de Sousa.  
 
O presente estudo fornece dados, no período estudado, sobre a Euroregião EUROACE e sobre as três regiões 
que a compõem, e compara-os com os mesmos dados e medidas de Portugal e de Espanha, e também da 
europa e do mundo. 
 
O empreendedorismo, seu estudo, medidas e conhecimento rigorosos e comparativos, são elementos 
imprescindíveis para que a EUROACE saia do grupo de regiões menos desenvolvidas da União Europeia. 
 
 
Reconhecimentos 
 
Ao Presidente da Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pela redação do prólogo deste relatório. 
 
À equipa do GEM Portugal, e em especial ao seu diretor, Douglas Thompson, diretor da SPI (Sociedade 
Portuguesa de Inovação) e ao professor catedrático do ISCTE de Lisboa, Doutor António Caetano. 
 
Ao Doutor António de Sousa, coordenador da equipa GEM EUROACE da Universidade de Évora, e à sua 
equipa, e ao Doutor Mário Raposo, coordenador da equipa GEM EUROACE da Universidade da Beira Interior, 
e à sua equipa. 
 
A todos os especialistas, do Alentejo, do Centro e da Extremadura, que participaram neste relatório. 
 
À Isabel Pulido pela tradução para inglês do Relatório Executivo. 
 
. 
 
 
 
 

Ricardo Hernández Mogollón 
Professor da Universidade de Extremadura  

Diretor Executivo do GEM EUROACE  
Diretor Executivo do Projeto GEM Extremadura 

Coordenador do Grupo de Pesquisa Emturin 
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Carta do Coordenador do GEM Portugal  
 
A importância do empreendedorismo para o crescimento económico tem vindo a tornar-se incontestável no 
contexto atual, contribuindo para o aumento da competitividade dos diversos sectores económicos, assim 
como para a criação de emprego e desenvolvimento social. O empreendedorismo está relacionado com a 
criação de novos negócios e projetos empresariais mas também com o desenvolvimento de novas 
oportunidades no seio de organizações já existentes. 
 
O projeto Global Entrepreneurship Monitor (GEM – www.gemconsortium.org) é o maior estudo atual de 
empreendedorismo, a nível mundial, e tem como objetivo avaliar as atitudes, atividades e aspirações 
empreendedoras das populações num conjunto alargado de países, bem como o seu papel no 
desenvolvimento económico. Atualmente, o projeto GEM cobre 75% da população mundial e 89% do PIB 
mundial, tendo um orçamento global de aproximadamente 9 milhões USD. 
 
O GEM Portugal é o resultado de uma parceria coordenada conjuntamente pela Sociedade Portuguesa de 
Inovação (SPI) e pelo ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL). Desde 2001 que a SPI coordena 
este estudo no País, tendo sido responsável pela adesão de Portugal ao consórcio GEM nesse mesmo ano. 
O ISCTE-IUL associou-se à equipa nacional do GEM Portugal em 2011, contribuindo para a coordenação e 
realização de trabalhos e dotando a equipa de novas competências técnico-científicas no domínio de 
intervenção do estudo. As sucessivas iterações do estudo têm permitido acompanhar a evolução da atividade 
empreendedora em Portugal e compreender as suas ligações com o contexto económico, financeiro e social 
do País. 
 
Os laços históricos entre Espanha e Portugal a nível cultural, social e, sobretudo, económico levam a que 
também em termos de dinâmicas empreendedoras os dois países possam ser analisados e avaliados 
conjuntamente. Este processo não só se constitui como um passo em frente em termos de integração 
económica dos dois países, como traz um considerável valor acrescentado ao GEM, a nível global, 
introduzindo uma componente transnacional num estudo geralmente caracterizado por análises a nível 
nacional ou regional. 
 
A Eurorregião EUROACE, composta pela região espanhola da Extremadura e pelas regiões portuguesas do 
Alentejo e Centro, constitui-se como uma localização muito favorável para a realização deste primeiro esforço 
conjunto de implementação transfronteiriça do GEM. Esta resulta de um protocolo assinado entre as três 
regiões para a elaboração de novas estratégias de cooperação, assumindo extrema importância para o 
desenvolvimento económico das relações entre Portugal e Espanha devido à sua posição privilegiada 
relativamente à diagonal continental e faixa atlântica. O território, na sua totalidade, equivale a quase um quinto 
da superfície espanhola, contendo mais de 3 milhões de habitantes. 
 
O Relatório sobre Empreendedorismo na região EUROACE constitui-se como um resultado prático da 
implementação transfronteiriça do GEM, avaliando os níveis e natureza da atividade empreendedora na 
Eurorregião, apoiando-se na experiência prévia das equipas nacionais e regionais do GEM em Espanha e 
Portugal, assim como no primeiro Relatório EUROACE lançado em 2014. 
 
Espera-se que este relatório possa fortalecer os resultados alcançados no relatório anterior, contribuindo para 
o desenho de políticas e iniciativas conjuntas de apoio ao empreendedorismo na Eurorregião EUROACE, 
aproveitando ao máximo as potencialidades de todas as regiões envolvidas e criando um todo que seja maior 
que a soma das partes, promovendo a progressiva integração económica entre Espanha e Portugal e para o 
crescimento sustentado de ambos os países. 
 

Porto, Portugal 
 

 

 
 

Prof. Augusto Medina 
Presidente do Conselho de Administração da Sociedade Portuguesa de Inovação – CEFI, SA 

Coordenador do GEM Portugal 
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Prefácio do Presidente da Extremadura   
 
Na atualidade estamos perante um novo cenário, em que a sociedade nos colocou em resultado das 
influências, situações e opções seguidas nos últimos anos. A Extremadura passou por um período difícil em 
termos de desenvolvimento e iniciativa empresarial, mas para todos é notável a mudança e a evolução que 
temos vindo a registar, salientando-se a forma como os diferentes setores da economia e o 
desenvolvimento social começam a dinamizar-se.  
 
A nossa proximidade com a região Centro de Portugal e o Alentejo permitiu-nos constituir a Euroregião 
EUROACE. Este relatório mostra que as três regiões contribuem para a revitalização económica do Oeste 
Ibérico, apresentando uma das melhores TAEG (taxa de atividade empreendedora) da Península Ibérica, ainda 
que com indicadores ligeiramente inferiores aos europeus. Em face  disso, o Governo da Extremadura tentará 
fortalecer as políticas de apoio ao empreendedorismo,  desenvolver programas governamentais para apoiar 
quer os empresários, quer investidores, agilizando os  procedimentos burocráticos e normativos específicos, 
através de recursos inovadores. A fronteira deve supor sempre um estímulo para a atividade empresarial, e 
devemos saber aproveitar todas as vantagens e os cenários empreendedores que este território nos oferece, 
desenvolvendo cada oportunidade suportada nas vantagens competitivas da EUROACE e gerando novas 
perspetivas. 
  
A crise tem supostamente um antes e depois no pensamento empreendedor na hora de levar a cabo uma 
atividade empreendedora. A EUROACE apresenta, através do presente relatório GEM, vários indicadores que 
nos levam a compreender melhor esta realidade complexa, mostrando-nos onde e como devemos agir, na 
medida em que o número de empreendedores, as novas oportunidades de negócios e a formação de novas 
empresas continuam aumentando. Por isso devemos confiar e trabalhar apostando num futuro mais 
sólido onde se possa dinamizar a atitude empreendedora e sejamos capazes de dinamizar a economia 
de  modo geral, mas tendo presente que o meio rural é um dos nossos maiores recursos e que, o setor 
agropecuário, a pesca, a caça e a indústria extrativa são responsáveis pelos muitos indicadores positivos da 
EUORACE.    
 
Por outro lado, não devemos esquecer que as ajudas não devem destinar-se somente para apoiar a atividade 
empreendedora nascente, já que o número de abandonos da atividade empresarial indica os sérios problemas 
que os empresários atuais, têm de enfrentar.  
 
A Euroregião EUROACE avança na direção certa: a formação e a interação económica entre a Espanha e 
Portugal, graças à rica identidade de ambos os países, constituir-se--á a médio prazo um dos mais importantes 
recursos económicos europeu.  

 
 
 
 
 

Guillermo Fernández Vara 
Presidente da Extremadura 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
Este sumário executivo reflete a situação da atividade empreendedora na EUROREGIÃO EUROACE e, por 
conseguinte, das três regiões que a compõem, Alentejo, Centro e Extremadura, no período que vai de Junho 
de 2014 a Fevereiro de 2015. 
 
Assim na EUROACE, 7,6% da população entre os 18 e os 64 anos esteve envolvida em iniciativas destinadas 
a pôr em marcha um negócio. A região Centro de Portugal apresenta a taxa mais elevada da Atividade 
Empreendedora (TEA) com 7,8% de empreendedores, face ao Alentejo com 7,1% e à região da Extremadura 
com 7,4%. 
 
O número de potenciais empreendedores foi de 13,2%, enquanto as empresas consolidadas representam 
8,6%. Além disso, as pessoas que durante o último ano, abandonaram alguma atividade empresarial 
representam 2,2% da população adulta da EUROREGIÃO, ainda que 31,9% daquelas atividades tenham 
continuado em atividade, mas geridas por outras pessoas. A Extremadura e o Centro apresentam as maiores 
taxas de abandono com 2,6% e 2,4% respetivamente. 
 
Do conjunto de todas as atividades empreendedoras, cerca de três quartos resultaram da perceção de 
oportunidades, enquanto apenas um quarto foi impulsionada pela necessidade, restando para os outros 
motivos apenas 0,7%. O Centro é a região que mais empreende por oportunidade e menos por necessidade 
(77,8% vs. 22,3%), o Alentejo é a região que apresenta menos iniciativas por oportunidade e mais por 
necessidade (69,2% vs. 30,8%). Na Extremadura os valores são intermédios por oportunidade e por 
necessidade (73,9% vs. 23,2%).  
 
Quando se empreende para concretizar uma oportunidade de negócio, no Alentejo (76,0%) e no Centro 
(73,8%), os empreendedores fizeram-no para aumentar o nível de rendimento, enquanto na Extremadura 
prevaleceu o desejo de independência (38,4%). 
 
O perfil médio do empreendedor da EUROACE, caracteriza-se por ser homem, de 38,7 anos de idade, que 
tem estudos de nível secundário ou superiores, com um rendimento médio entre 20.000 e 40.000 Euros, vive 
num lar de 3 ou mais pessoas e criou o seu negócio (principalmente na região Centro). 
 
O perfil médio do investidor privado, que investe fundos em atividades empreendedoras na EUROREGIÃO, 
carateriza-se por ser, o de um homem que trabalha em tempo completo ou parcial, com 38,5 anos de idade e 
um nível de rendimento acima dos 20.000 Euros, vive numa família cerca de 4 pessoas e empresta ao 
empreendedor, por norma familiar direto, cerca de 6.000 Euros. 
 
Comparando os valores, as perceções e atitudes empreendedoras na região EUROACE, observa-se que na 
sociedade Extremenha se teve mais contato com o fenómeno de criação de empresas que no Alentejo e no 
Centro (43,3% vs. 25,6% vs. 26,7%) acredita-se mais que se possui conhecimentos e habilidades para 
empreender (53,7% vs. 44,1% vs. 45,3%) e se tem menos medo de fracassar (47,3% vs.50,9% vs. 51,8%). Na 
região Centro é onde são melhor percebidas oportunidades de empreender nos próximos 6 meses, face ao 
Alentejo e Extremadura (21,1% vs. 17,8% vs.19,4%). 
 
Dos negócios criados, pode dizer-se que cerca de metade tem apenas um sócio (49,6%), foram criados 
essencialmente em setores orientados ao consumo (52,8%), também no setor transformador (23,5%), que 
empregam menos de 5 trabalhadores (25,6%) e somente o próprio empresário (18,8%). Os empreendedores 
preveem criar entre um e cinco postos de trabalho adicionais ao fim de cinco anos (43,5%). A maioria das 
novas iniciativas não é inovadora (65,0%), sendo ainda menos no caso dos negócios consolidados (85,5%), 
utilizam tecnologias que têm mais de um ano de vida (83,0%) e exporta (60,0%), sendo de referir que ao passar 
a negócio consolidado as exportações diminuem para cerca de 50,0%. 
 
Segundo os 108 especialistas entrevistados, as condições para empreender na região EUROACE não são 
muito favoráveis, já que somente cinco das dezasseis condições do meio envolvente analisadas apresentam 
valores superiores à média. São elas: o acesso à infraestrutura física, o interesse pela inovação, o apoio às 
mulheres para a criação de empresas, o apoio às empresas de alto crescimento e a motivação para 
empreender. 
 
No geral, pode afirmar-se que a região Centro possui a melhor envolvente para favorecer o aparecimento de 
novas empresas, em comparação com as outras regiões da EUROACE. Não obstante, a maioria dos valores 
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atribuídos às condições da envolvente situam-se abaixo da média, pelo que as possibilidades de melhoria do 
eco-sistema empreendedor são grandes, situação similar acontece no Alentejo e na Extremadura. 
 
Ainda na opinião dos especialistas, os principais fatores que dificultam a atividade empreendedora são: as 
políticas governamentais, o acesso à infraestrutura física, o apoio financeiro, o acesso à informação, a falta de 
capacidade empreendedora e as normas sociais e culturais. Os fatores que mais favorecem a atividade 
empreendedora são: o acesso à infraestrutura física, a educação e a formação, os programas governamentais 
e os apoios ao empreendedorismo. 
 
Relativamente às recomendações dos especialistas para aumentar a atividade empreendedora para o futuro, 
eles destacam as seguintes: melhores políticas do governo que favoreçam o surgimento de novas empresas, 
a possibilidade de ter mais apoio financeiro para criação de empresas, a educação e formação empreendedora 
em todos os níveis de ensino. 
 
Relativamente ao efeito fronteira, os principais fatores que dificultam a atividade empreendedora 
transfronteiriça na EUROACE são: o contexto político, social e cultural, a estrutura percebida da população, 
as políticas governamentais pouco adequadas e o apoio financeiro. Os fatores que, por sua vez, favorecem a 
atividade empreendedora, são: o acesso às infraestruturas físicas, o acesso às infraestruturas comerciais e 
profissionais, a estrutura percebida da população e o clima económico. 
 
As recomendações para melhorar a atividade empreendedora na eurorregião EUROACE no seu conjunto, têm 
a ver com: politicas e programas do Governo, a internacionalização, a abertura dos mercados, a transferência 
de I+D, o acesso às infraestruturas físicas, a educação e formação empreendedora.  
 
Ao comparar as regiões da EUROACE e o resto dos países europeus baseados na inovação, pode dizer-se 
que o ecossistema empreendedor da região, no seu conjunto, ainda tem de melhorar para atingir os valores 
médios dos países baseados na inovação, especialmente no que diz respeito: à melhoria das infraestruturas 
físicas, comerciais e de serviços às empresas; à abertura dos mercados; ao financiamento às novas empresas; 
às políticas governamentais de apoio. Não obstante, algumas das suas condições de meio envolvente superam 
já a média Europeia, nomeadamente em duas das regiões: caso do Centro na transferência de tecnologia e 
da Extremadura nos programas do Governo Regional e na cultura empreendedora.  
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EXECUTIVE SUMMARY   
 
This executive summary shows the situation of entrepreneurship in the Euroregion EUROACE, and therefore 
the three European regions that form, Alentejo, Centro and Extremadura, in the period from June 2014 to 
February 2015. 
 
7.6% of the population between 18 and 64 years old has been involved in entrepreneurial activities in the 
EUROACE region. The Centro is the Portuguese region that has obtained a higher rate of entrepreneurial 
activity (TEA) with 7.8% of entrepreneurs, whereas Alentejo has 7.1% and the Spanish region of Extremadura 
7.4%.  
 
The number of potential entrepreneurs was 13.2%, while the consolidated business is 8.6%. In addition, people 
who in the last year left some business came to 2.2% of the adult population throughout the Euroregion, 
although 31.9% of these activities have continued operating managed by others. Extremadura and Centro reach 
the highest dropout rates, with 2.6% and 2.4% respectively. 
 
Three quarters of all entrepreneurial activities in the EUROACE have been based on the opportunity, while only 
a quarter were driven by necessity, leaving a narrow margin of 0.7% for other reasons. Centro is the region that 
has more opportunity and less undertaken by necessity (77.7% vs. 22.3%). By contrast, Alentejo is what has 
had less opportunity initiatives (69.2%) and necessity (30.8%). In Extremadura, the values were 73.9% and 
23.2% for opportunity necessity. 
 
When the initiatives have been undertaken to carry out a business opportunity, Alentejo (76.0%) and Centro 
(73.0%) have done it mainly to maintain or increase their income, while in Extremadura has prevailed the desire 
for independence (38.4%). 
 
The average profile of the entrepreneur in the EUROACE is a man of about 38.7 years old, with secondary or 
education education, who has an average income level (20,000€-40,000€), and lives in a house with more than 
3 people and has created his own business mainly in the Centro region. 
 
The average profile of the private investor, is a man with a full or part time job 38.5 years old with secondary or 
higher education who has and income level above 20,000€ and who lives in a family of almost 4 members and 
usually lends a family member 5,000€. 
 
When comparing the values, perceptions and entrepreneurial attitudes in the regions of the EUROACE, in 
Extremadura society more entrepreneurs are known than in Alentejo and Centro (43.3% vs. 25.6% vs. 26.7%). 
It is believed to possess more knowledge and skills to undertake (53.7% vs. 44.1% vs. 45.3%) and have less 
fear of failure (47.3% vs. 50.9% vs. 51.8%). In Centro, it is perceived better opportunities in the next 6 months 
than Alentejo and Extremadura (21.1% vs. 17.8% vs. 19.4%). 
 
Half of businesses were created with a single partner (49.6%) in consumer-oriented sectors (52.8%) or in the 
processing industry (23.5%), employing fewer than five workers (25.6%) or the own employer (18.8%), and 
hope to create among one and five additional jobs after five years (43.3%). Most initiatives are not innovative 
(65.0%), and they will be less when they are consolidated (86.5%); they expect some or a lot of competition 
(85.5%), using technologies with more than a year of life (83.0%) and nearly 60% are exporting. However, after 
three years and a half the percentage of exporting companies will stay at about 50%. 
 
According to the 108 experts interviewed, conditions to undertake in the EUROACE are not very favorable, as 
only five of the 16 analyzed environmental conditions remain positive values: access to physical infrastructure, 
interest in innovation, support for women entrepreneurs, support for high-growth businesses and motivation to 
undertake. 
 
In general, we can say that the Centro region has a better entrepreneurial environment to the entrepreneurship 
than the other two regions EUROACE. However, most of their values are not acceptable, so the chances of 
improving their entrepreneurial ecosystem are important, as it happens to Alentejo and Extremadura. 
 
The main factors that hinder the entrepreneurial activity are the following ones: government policies, access to 
physical infrastructure, financial support, access to information, lack of entrepreneurial skills and, social and 
cultural norms. On the other hand, the factors that favor the entrepreneurial activity are: access to physical 
infrastructure, education and training and government programs to support entrepreneurship.  
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As for the recommendations to increase entrepreneurial activity that experts suggest for the future are: 
government policies and programs that foster the emergence of new companies, the possibility of acting more 
on financial support for business creation and education and entrepreneurial training at all levels. 

On the other hand, as the "frontier effect", the main factors that hinder cross-border entrepreneurial activity in 
the EUROACE are the political, social and institutional context, the perceived composition of the population, 
government policies and financial support. As for contributory factors are access to the physical, commercial 
and professional infrastructure, perceived composition of the population and the economic climate. 

Recommendations to improve cross-border entrepreneurship in the EUROACE region have to do with 
government policies and programs, internationalization, opening markets, transferring R & D, access to physical 
infrastructure or education and training for entrepreneurship. 

Comparing EUROACE regions and other European countries based on innovation, we can say that the 
entrepreneurial ecosystem of the EUROACE Euroregion as a whole, has improved in order to reach the average 
of the countries based on innovation, especially regarding to the improvement of the physical, commercial and 
infrastructure services for enterprises, opening up the markets, financing for new businesses or government 
policies. However, some of the environmental conditions exceed those of the European average in two of its 
regions, such as technology transfer in Centro or regional government programs and entrepreneurial culture in 
Extremadura. 
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INTRODUÇÃO 

Eurorregião EUROACE1 

A eurorregião EUROACE (ver Gráfico 1) é um agrupamento integrado pelas regiões do Alentejo e Centro de 
Portugal, por um lado, e pela Comunidade Autónoma da Extremadura, de Espanha, por outro, criado em 21 
de setembro de 2009, em Vila Velha de Ródão, na sequência da assinatura do Protocolo que constituiu a 
comunidade de trabalho EUROACE e que materializou a vontade das três regiões de reforçar e dar um novo 
impulso às suas relações de cooperação. Este  Protocolo foi a base jurídica para a criação de uma grande 
eurorregião formada pelas três regiões, com a qual se pretende iniciar uma nova etapa de colaboração em 
que possam ser desenvolvidos conjuntamente projetos mais próximos e úteis para os cidadãos, para as 
empresas e para a sociedade em geral. A EUROACE é a primeira eurorregião de natureza tripartida na 
fronteira hispano-portuguesa. Trata-se de um organismo sem personalidade jurídica, inteiramente dotado de 
uma estrutura de trabalho ágil e totalmente aberta a todas as entidades e organismos, públicos e privados, 
das três regiões que estejam interessados em participar. 

Gráfico 1. Território EUROACE (NUTS II e NUTS III) 

Fonte: OTALEX Projeto. Junta de Extremadura e CCDR 
Alentejo 

A EUROACE tem por objetivo fomentar a cooperação transfronteiriça e interregional entre as três regiões, 
promover o desenvolvimento integral dos seus territórios e melhorar as condições de vida dos seus cidadãos. 

O Projeto GEM2 

O Projeto GEM (Global Entrepreneurship Monitor) é o maior observatório a nível global da atividade 
emprendedora no mundo. Criado pela London Business School (Reino Unido) e pelo Babson College (Estados 
Unidos), em 1999, publica anualmente relatórios a nível global, nacional, regional ou local; e também diferentes 
relatórios sobre temáticas relacionadas com o empreendedorismo, tais como: género, âmbito rural, a educação 
emprendedora, a criação de empresas de alto potencial de crescimento, o financiamento da atividade 
emprendedora, o empreendedorismo social, o intra empreendedorismo, etc. 

O projeto recolhe informação sobre os fundamentos do empreendedorismo, nomeadamente, os valores, 
percepções e habilidades empreendedoras ativas, a atividade empreendedora e suas caraterísticas, e o 
contexto no qual se desenvolve o processo empreendedor. 

1 Este texto é uma transcrição literal do texto exibido no site da Eurorregião EUROACE. http://www.euro-ace.eu. 
2 Informação detalhada sobre o projeto GEM está disponível no site: http://www.gemconsortium.org.  

O âmbito territorial de atuação da EUROACE abrange, 
assim, o espaço geográfico do Alentejo, região Centro 
de Portugal e Extremadura. Conta com uma extensão 
aproximada de 92.532 Km2, onde residem 3.306.538 
pessoas (6% da população peninsular). O território 
EUROACE equivale a quase um quinto da superfície de 
Espanha e supera Portugal em extensão, embora, 
apesar do seu enorme potencial territorial, possua uma 
escassa densidade média populacional (37 hab/km2). 

A sua localização estratégica no sudoeste peninsular, 
em relação a grandes áreas metropolitanas da 
Península Ibérica (Madrid, Lisboa, Sevilha, Porto), bem 
como à faixa atlântica e à diagonal continental, confere 
à EUROACE uma posição privilegiada no quadro da 
nova Estratégia Territorial Europeia. A sua estrutura 
territorial conta com uma boa rede de cidades de média 
e pequena dimensão, com uma adequada dotação de 
serviços e com uma fácil acessibilidade extra-regional, 
que será ampliada com o comboio de alta velocidade. 
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Os resultados e relatórios que se geram anualmente em vários países sustentam-se num modelo teórico que 
se foi aperfeiçoando ao longo do tempo (ver Gráfico 2), e cujos dados se completam com os de outros 
importantes relatórios, como o Global Competitiveness Report (GCR), o Doing Business, entre outros. 
 

Gráfico 2. Modelo teórico GEM. 

  
 

Este modelo teórico está em contínua evolução e incorpora progressivamente os diferentes avanços que se 
vão produzindo no fenómeno empreendedor. As atitudes, atividade e aspirações empreendedoras da 
população são influenciadas não só pelo grau de desenvolvimento de cada país, mas também pelas suas 
condições particulares de ambiente para o empreendedorismo. A atividade empresarial consolidada e os 
processos de diversificação das grandes empresas e das PME, geram crescimento económico nacional 
criando postos de trabalho, inovação e riqueza.  
 
A Gráfico 3 apresenta o empreendedorismo de acordo com a conceção do Projeto GEM. Isto é, como um 
processo que se inicia com uma fase de conceção da ideia, que continua com o nascimento da empresa e 
que, uma vez passados três anos e meio de atividade no mercado, entra numa etapa de consolidação.  
 

Gráfico 3. O processo empreendedor segundo o projeto GEM. 
 

 
Também se constata no esquema a possibilidade de abandono da atividade empresarial por parte dos 
promotores, seja para encerrar a empresa ou trespassá-la para outros, e alguns aspetos do perfil 
emprendedor. 

 
Metodologia de Estudo 
 
As fontes de informação do Projeto GEM são, essencialmente, duas: inquérito à população adulta dos 18 aos 
64 anos, denominado APS (Adult Population Survey), e inquérito a especialistas, denominado NES (National 
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Experts Survey). O primeiro, contém uma ampla bateria de perguntas desenhadas pelo GEM que permitem 
obter os principais indicadores da atividade empreendedora e caraterizá-la. Realiza-se, habitualmente, entre 
os meses de abril e julho nos países participantes. O segundo obtém, através de um amplo questionário, a 
valorização de uma amostra representativa de especialistas qualificados em diferentes aspetos que configuram 
o ambiente caraterístico do empreendedorismo no território analisado. Realiza-se, habitualmente, entre os
meses de março e julho. Estas duas ferramentas originais do Projeto são submetidas a rigorosos controlos de 
qualidade, seja ao nível da sua tradução, seja ao nível do trabalho de campo, para poder assegurar que as 
respostas obtidas em todos os países e regiões participantes sejam comparáveis. Para além disso, são 
complementadas com variáveis secundárias oriundas de fontes prestigiadas dos organismos mais 
reconhecidos mundialmente em temáticas relacionadas com a demografia, o desenvolvimento económico, a 
educação, a competitividade, a inovação, a transferência de I+D e outros aspetos considerados relevantes em 
termos de análise da atividade empreendedora. A compilação faz-se de julho a setembro, proporcionando às 
equipas os dados mais atualizados, juntamente com as séries temporais necessárias. A ficha técnica do estudo 
está no Anexo Técnico, no fim do relatório.  

Balanced Scorecard 

Esta secção abrange os indicadores mais relevantes proporcionados pelo Relatório GEM EUROACE, em 
forma de Balanced Scorecard. A estrutura deste Quadro Sintético de Resultados  (Tabela 1) mostra-nos os 
principais indicadores de forma completa, proporcionando-nos uma visão de conjunto do estado do 
empreendedorismo na Eurorregião EUROACE: 

Tabela 1. Quadro Sintético de Resultados e Indicadores EUROACE. 
Conceito: TEA (taxa de iniciativas entre 0 e 3,5 anos no mercado, em 
proporção da população de 18 a 64 anos residente) EUROACE Alentejo Centro Extremadura 

TEA 7,6% 7,1% 7,8% 7,4% 
TEA Feminina (sobre o total de população feminina de 18-64 anos) 5,0% 4,8% 5,1% 5,5% 
TEA Masculina (sobre o total de população masculina de 18-64 anos) 10,3% 9,5% 10,6% 9,2% 
Conceito: Distribuição da TEA, tomada como % EUROACE Alentejo  Centro  Extremadura 
TEA por necessidade (iniciativas criadas por falta de alternativas de emprego) 1,8% 2,2% 1,7% 1,7% 
TEA por oportunidade (iniciativas que aproveitam um negócio detetado) 6,1% 4,9% 6,0% 5,5% 
TEA por outro motivo (iniciativas criadas por outros motivos) 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 
TEA do setor extrativo ou primário 10,5% 8,4% 10,4% 13,1% 
TEA do setor transformador 23,5% 28,0% 26,2% 13,1% 
TEA do setor de serviços a empresas 13,3% 19,3% 7,7% 20,7% 
TEA do setor orientado para o consumo 52,8% 44,1% 55,7% 53,1% 
TEA sem empregados 18,8% 29,7% 10,6% 37,3% 
TEA de 1-5 empregados 25,5% 30,5% 27,4% 19,7% 
TEA de 6-19 empregados 2,6% 5,5% 2,6% 0,6% 
TEA de 20 e mais empregados 2,1% 2,5% 2,6% 0,6% 
TEA de iniciativas completamente inovadoras em produto ou serviço 13,8% 8,4% 12,6% 19,0% 
TEA de iniciativas sem concorrência no seu principal mercado 14,6% 13,9% 15,6% 12,2% 
TEA de iniciativas que utilizam tecnologias com menos de um ano no mercado 17,0% 16,7% 17,6% 14,9% 
TEA de iniciativas cujo setor é de base tecnológica média ou alta 1,30% 5,50% 0,0% 6,8% 
TEA de iniciativas com algum grau de exportação 59,0% 70,4% 70,1% 25,5% 
TEA de iniciativas com boa expetativa de expansão a curto prazo 0,1% 2,8% 0,0% 4,7% 
Conceito: Atitudes e aspirações empreendedoras da população EUROACE Alentejo  Centro  Extremadura 
Tem alguma rede social (conhece empreendedores) 30,9% 25,6% 26,7% 43,3% 
Deteta as boas oportunidades para empreender 20,3% 17,8% 21,1% 19,4% 
Auto-reconhece habilidades e conhecimentos para empreender 47,4% 44,1% 45,3% 53,7% 
O medo do fracasso é um obstáculo para empreender 50,8% 50,9% 51,8% 47,3% 
Tem intenção de empreender nos próximos três anos 13,2% 16,5% 13,2% 9,6% 
Abandonou uma atividade para a encerrar ou trespassar ou por aposentadoria 2,2% 1,2% 2,4% 2,6% 
Atuou como investidor informal ou como Business Angel 3,1% 2,7% 2,4% 5,0%
Conceito: Avaliação média das condições ambientais pelos especialistas  EUROACE Alentejo  Centro  Extremadura 
Financiamento para empreendedores 2,4 2,2 2,7 2,1 
Políticas governamentais 2,3 2,1 2,1 2,6 
Programas governamentais 2,9 2,7 2,9 3,2 
Educação e formação empreendedora 2,5 2,4 2,5 2,4 
Transferência de I + D 2,6 2,5 2,7 2,6 
Existência e acesso a infraestrutura comercial e profissional 2,8 2,7 2,9 2,7 
Barreiras de acesso ao mercado interno 2,5 2,5 2,6 2,6 
Existência e acesso a infraestrutura física e de serviços 3,6 3,5 3,6 3,8 
Normas sociais e culturais 2,5 2,4 2,4 2,7 
Apoio ao empreendimento feminino 3,3 3,0 3,3 3,5 
Apoio ao empreendimento com alto potencial de crescimento 3,2 3,1 3,3 3,2 
Avaliação da inovação  3,4 3,4 3,7 3,3 
Motivação para empreender 3,2 3,3 3,2 3,0 
Perceção de oportunidades 2,8 2,6 3,1 2,6 
Avaliação do estado da legislação de propriedade intelectual 2,8 2,8 2,9 2,7 
Habilidades para empreender num novo negócio 2,3 2,2 2,5 2,3 
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1. ATIVIDADE EMPRESARIAL E SUAS CARATERÍSTICAS

1.1.  Indicadores do processo empreendedor e dinâmica da atividade empresarial 

Uma das caraterísticas distintivas do projeto GEM é a compreensão do empreendedorismo como um processo 
que consiste em várias etapas, que são medidas através de uma série de indicadores. A ação de empreender 
é concebida desde o momento em que se manifesta a intenção de levar a cabo uma iniciativa empresarial no 
futuro próximo, até à sua implementação e persistência ao longo do tempo, cobrindo também o abandono 
recente de tal atividade empresarial. Portanto, esta seção destina-se a fornecer uma caraterização do 
comportamento das diferentes fases deste processo para a região em questão: EUROACE. Usa-se a taxa de 
atividade empreendedora total (TEA), que mede a percentagem de pessoas entre 18 e 64 anos que são 
empreendedores nascentes (envolvidos na criação de empresas em que são pagos ordenados, salários ou 
outros pagamentos aos proprietários até aos três meses) ou novos (proprietários ou gerentes de um novo 
negócio, em que foram pagos ordenados, salários ou outros pagamentos aos proprietários entre quatro e 
quarenta e dois meses). Também se analisarão as intenções empreendedoras e a continuação ou não no 
tempo da gestão da empresa. 

De acordo com o refletido na Gráfico 1.1.1., 13,2% dos entrevistados para o conjunto de toda a região de 
interesse, manifestaram intenção de empreender nos próximos três anos, destacando-se o Alentejo com 
16,5%, bem acima da Extremadura, que fica atrás, com apenas 9,6%. No entanto, quando se olha para os 
dados da próxima fase, relativa à criação e manutenção do negócio até 42 meses, para toda a EUROACE é 
de salientar que a proporção de empreendedores representam apenas pouco mais de metade das pessoas 
que manifestaram a sua intenção de empreender no futuro próximo, ou seja, 7,6%, situando-se a maioria na 
fase nascente (menos de três meses), atingindo os 4,3%. Ao considerar esta informação desagregada por 
territórios, pode perceber-se que não existem grandes diferenças, com valores muito próximos dos valores 
médios, embora a região Centro de Portugal ostente o indicador mais elevado (7,8%). 

Gráfico 1.1.1. Processo empreendedor na Eurorregião EUROACE. 
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Ainda segundo a Gráfico 1.1.1. e no que toca à quantidade de projetos empresariais que se consolidam e 
interrompem nos últimos 12 meses na região analisada, é de salientar que aproximadamente por cada 
insucesso empresarial recente existem quatro iniciativas superando os 42 meses (2,2% de abandono face a 
8,6% de consolidação); sendo que é a população do Alentejo que mais se realça neste aspeto, já que por cada 
empreendimento falhado nessa região são consolidadas seis iniciativas (1,2% de abandono face a 7,4% de 
consolidação). De salientar também o caso da Extremadura, uma vez que a proporção de empreendedores 
da Extremadura que expressam possuir uma empresa consolidada em relação à população adulta é de 12,2%, 
o que ultrapassa em cerca de cinco pontos percentuais os valores do Alentejo e Centro de Portugal.
Considerando a região EUROACE na sua globalidade, importa no entanto referir que o indicador de abandono 
de negócios aumentou relativamente ao ano anterior (1,31%). 

Analisando a Gráfico 1.1.2., é possível ver que nem todos os casos de abandono dos negócios levaram ao 
seu encerramento, uma vez que em 31,9% dos casos inquiridos estes permaneceram em funcionamento, de 
modo que a taxa real de fecho efetiva na EUROACE é de 1,5%, mantendo-se a Extremadura com o valor mais 
alto (2%). 

Gráfico 1.1.2. Abandono da atividade empresarial na Eurorregião EUROACE. 

Em apoio ao exposto, apresenta-se no Gráfico 1.1.3. informação sobre a TEA não só para a EUROACE e para 
os seus territórios, mas também para Espanha e Portugal, facilitando assim uma comparação entre os países 
correspondentes. Por um lado, é de salientar que a atividade empreendedora nascente e nova (até 42 meses) 
é quase o dobro em Portugal relativamente a Espanha, excedendo também o valor da EUROACE. No entanto, 
este diferencial não se transmite aos territórios da Eurorregião, que mostram valores muito próximos. No caso 
espanhol, parece ser notável o aumento da presença de iniciativas de negócios nascentes e novos na 
Extremadura em comparação com a média nacional (7,4% vs. 5,5%), ao contrário do que acontece no caso 
de Portugal, cuja média nacional (10%) ultrapassa as suas regiões. Por fim, tanto a nível nacional como 
regional, o empreendedorismo dominante é o emergente com exceção do Alentejo. 

Em face do exposto, é possível extrair algumas conclusões. Em primeiro lugar, que a atividade empreendedora 
emergente e nova na Eurorregião EUROACE é mais intensa do que em Espanha, e com um peso menor que 
em Portugal. Embora, se considerarmos os dados dos três territórios que a compõem, se verifiquem valores 
próximos, sendo a diferença mais marcante no facto do Alentejo ser a única área onde os negócios novos 
superam os emergentes. Finalmente, apesar do maior potencial empreendedor da EUROACE vir do Alentejo, 
a região Centro de Portugal é a que incorpora o maior volume de empresas emergentes e novas, enquanto a 
Extremadura é a que reúne maior número de iniciativas consolidadas. 

Fecho ou abandono da atividade de qualquer tipo, incluindo o 
autoemprego nos últimos 12 meses?

Sim: 1,9% da população entre 18-64 anos 

Esta atividade abandonada continuou em 
operação gerida por outros? 

Sím: 31,9% Não sei: 0,1% Não: 68,0% 

Taxa real de encerramentos nas regiões em estudo 
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1,2% 
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Centro 
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Gráfico 1.1.3. Percentagem da população com idade entre 18-64 anos envolvida em negócios nascentes e em 
negócios novos nas regiões da EUROACE, Espanha e Portugal. 

1.2.  Motivação para empreender: oportunidade versus necessidade 

Outro aspeto estudado no âmbito do projeto GEM é a distinção entre as iniciativas por oportunidade e por 
necessidade. As primeiras são realizadas por pessoas que identificam ou descobrem uma oportunidade de 
negócio e querem explorá-la. As segundas são aquelas que envolvem as pessoas que, por não terem nenhuma 
opção melhor para trabalhar no mercado, empreendem uma iniciativa por necessidade (Acs, 2006). Além 
disso, para aqueles que não se encaixam em qualquer um destes dois tipos, o projeto GEM fornece uma 
terceira categoria denominada "outros motivos". 

As distinções acima definidas são necessárias porque nem todas as iniciativas empreendedoras contribuem 
da mesma forma para o crescimento económico. Embora as iniciativas motivadas principalmente pela 
oportunidade tenham maior qualidade e sucesso no mercado, não podemos ignorar as que surgem por 
necessidade, que têm como caraterísticas comuns: o autoemprego, a falta de planeamento e a de 
sobrevivência nos mercados. 

Como se pode ver, o Gráfico 1.2.1. mostra a distribuição da atividade empreendedora total em função da 
principal razão para empreender nas diferentes regiões EUROACE. 

Gráfico 1.2.1. Distribuição da atividade empreendedora total (TEA) de acordo com o principal motivo para 
empreender. 
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Considerando os resultados do ano anterior, verifica-se na Região Centro que as iniciativas motivadas pel 
aoportunidade superam as da necessidade (77,7% vs. 22,3%). No caso da Extremadura, aumentaram as 
percentagens dos emprendedores que declaram emprender por oportunidade face aos de necessidade (73,9% 
vs. 23,2%). Por outro lado na região do Alentejo, diminuiram as iniciativas motivadas pele oportunidade face 
ás iniciativas de necessidade (69,2% vs. 30,8%), estas últimas cresceram 21% face ao ano pasado. Por ultimo, 
na categoría denominada “outros motivos” somente se empreende na Extremadura, diminuindo a percentagem 
face ao ano anterior (2,9% vs. 3,45%). 

Como na edição anterior, pode ainda aprofundar-se o tipo de motivação para empreender, analisando as 
percentagens de cada um dos índices de motivação, mas na fase inicial. Assim, o Gráfico 1.2.2., confirmando 
a maior parte das tendências descritas anteriormente para a atividade empreendedora total, indica que a região 
Centro tem as maiores taxas de atividade empreendedora por oportunidade, especialmente quando se refere 
a "oportunidade pura" (4,4% vs. 1,6%). Seguem-se o Alentejo e Extremadura com 3,6% e 3,4%, 
respetivamente; embora a Extremadura supere o Alentejo no número de iniciativas apoiadas "em parte" pela 
oportunidade (2,1% vs. 1,3). 

A região do Alentejo é a que tem as maiores taxas de empreendedorismo motivado pela necessidade (2,2%) 
em comparação com os valores obtidos na região Centro e Extremadura, que são iguais (1,7%). 

Gráfico 1.2.2. Tipo de motivação para empreender na EUROACE. 

Finalmente, ao se  analisar os principais motivos que levam a empreender por oportunidade, encontramos 
diferenças entre as regiões de Portugal e a espanhola (ver Gráfico 1.2.3.).  

Gráfico 1.2.3. Motivação principal para empreender por oportunidade na EUROACE. 
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Enquanto no Alentejo e Centro, aumentar ou manter os seus rendimentos, foram prioridades nas razões 
invocadas pelas pessoas para empreender por oportunidade, representando 76,0% e 73,0%, respetivamente; 
na Extremadura, as motivações económicas não atingiram percentagens tão elevadas, e apenas 57,7% dos 
empresários apresentaram esse motivo. Aocontrário, o desejo de independência cobriu as aspirações de 
quase 40,0% dos entrevistados na Extremadura. A explicação destas diferenças talvez possa estar mais 
relacionada com a atual situação económica do que com diferenças culturais entre os dois países. 
 
Assim, enquanto o desejo de independência é importante para os habitantes da Extremadura na hora de 
começar um negócio por oportunidade (38,4%), o aumento do rendimento atual é o que domina o início das 
atividades de negócios no Alentejo (64,1%) e no Centro (68,0%). 
 
É ainda de destacar a relevância limitada de outras motivações para empreender por oportunidade nas 
diferentes regiões da EUROACE. 
 
1.3.  Perfil das pessoas envolvidas no processo empreendedor 
 
Outro dos aspetos-chave no processo empreendedor é o perfil das pessoas envolvidas em atividades 
empreendedoras. Neste sentido, o seu perfil é analisado na Eurorregião EUROACE de acordo com diferentes 
caraterísticas socioeconómicas, tais como sexo, idade, nível de escolaridade e nível de rendimento.  
 
Sexo do empreendedor 
 
A atividade empreendedora continua a ter um caráter fortemente masculino. O número de iniciativas dos 
homens é cerca do dobro do das mulheres, tanto no global, como em cada uma das regiões. A única região 
onde há um rácio mais baixo que 2 é a Extremadura, já que para cada mulher que inicia um negócio, existem 
1,74 empreendedores homens.  

 
Gráfico 1.3.1. Género.  

 
 
 
Idade do empreendedor 
 
A média de idade do empreendedor da Eurorregião EUROACE é de 38,7 anos. Esta idade média aumenta no 
caso das regiões do Alentejo (41,4 anos) e Extremadura (39,7 anos), diminuindo no Centro (37,8 anos). 
 
Ao analisar as idades dos empreendedores em toda a EUROACE, descobrimos que a faixa etária mais 
empreendedora é entre 35 e 44 anos, seguida pelo grupo dos 25 a 34 anos e dos 18 a 24 anos. Os empresários 
de 55 a 64 anos estão pouco representados, como já se tinha observado no ano passado. Em geral, podemos 
dizer que quase 60,0% dos empreendedores têm entre 25 e 44 anos, encontrando percentagens significativas 
(mais de 14,0%) entre os muito jovens e os de meia-idade. 
 
Do ponto de vista das regiões, existem diferenças na idade dos empreendedores. Assim, enquanto no Centro 
a faixa etária mais empreendedora é entre 35 e 44 anos, seguido pelo grupo entre 18 e 34 anos, sendo a faixa 
etária com mais de 45 anos a menos empreendedora; nas regiões do Alentejo e Extremadura o grupo mais 
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empreendedor é entre 25 e 34 anos, embora no caso da região de Extremadura a faixa entre 35 e 44 anos 
também tenha a percentagem maior. Seguido pelos 45 a 54 anos e 55 a 64 anos, sendo os mais jovens das 
duas regiões (18 a 24) os que menos empreenderam (8,8% vs. 4,7%). 

Gráfico 1.3.2. Idade. 

Nível de estudos do empreendedor 

Em termos gerais, na EUROACE, mais de três quartos das iniciativas implementadas são realizadas por 
empresários que têm pelo menos o ensino secundário. Cerca de um terço (31,7%) têm o ensino superior; 
14,9% o ensino primário e 9,0% pós-graduação. Há ainda uma percentagem que empreende sem ter qualquer 
tipo de estudos (7,4%). Enquanto na edição anterior deste estudo, esta percentagem estava exclusivamente 
localizada na Extremadura (5,2%), este ano as regiões portuguesas apresentam valores entre os 5,8 e 10,7%. 

Gráfico 1.3.3. Nível de Educação. 

Na análise detalhada das regiões encontramos algumas diferenças. No Alentejo, 68,3% dos empreendedores 
têm pelo menos o ensino secundário, no Centro a percentagem é de 81,3%, enquanto que na Extremadura 
atingiu os 75,6%. 

A região Centro é a que tem uma maior percentagem de empreendedores universitários (44,4%), seguida da 
Extremadura (36,1%) e Alentejo (33,7%). No entanto, esta última tem o maior número de pós-graduados 
(14,2%). Em toda a região EUROACE a percentagem de empreendedores universitários chega aos 41,0%. 

Nível de rendimento do empreendedor 

Outra das principais caraterísticas do perfil do empreendedor é o seu nível de rendimento, que se analisa 
segmentando em três escalões (baixo, médio e alto). Em termos gerais, podemos dizer que na Euroregião 
EUROACE, o número de pessoas que começam um negócio com diferentes níveis de rendimento é bastante 
semelhante em todas as três categorias, embora a maioria dos empreendedores (28,1%) tenha um nível de 
rendimento médio. Na região do Alentejo predomina o baixo rendimento (36,3%), na região Centro o 
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rendimento médio (31,1%) e na Extremadura o rendimento elevado (29,2%). Importa realçar a quantidade de 
empresários que omitiram mencionar o nível de rendimentos, sendo este valor cerca de 25,0% em toda a 
EUROACE, destacando-se o valor de 31,3% da região de Extremadura face às duas regiões portuguesas. 

 
Gráfico 1.3.4. Nível de Rendimento. 

 
 

Finalmente, para concluir esta secção e como conclusão, no Gráfico 1.3.5. apresenta-se o perfil do 
empreendedor médio na EUROACE e também se inclui o número de pessoas que vivem, em média, com o 
empreendedor no seu agregado familiar. 
 

Gráfico 1.3.5. Perfil do empreendedor da Eurorregião EUROACE. 

 

 
 

 
1.4. Financiamento da atividade empreendedora.	O investidor privado 
 
No âmbito do projeto GEM, o investidor privado num negócio alheio é um indivíduo que, em algum momento 
nos últimos três anos, destina recursos pessoais, a fim de que outras pessoas possam iniciar um negócio; 
excluindo a contribuição para a compra de ações, títulos ou fundos de investimento. 
 
O investidor privado é classificado com base no vínculo pessoal existente entre o investidor e o beneficiário do 
investimento. Deste modo, existem dois tipos: os informais, que são aqueles que fornecem o capital para as 
pessoas com quem têm relações próximas, como familiares e amigos; e os "business angels", que são aqueles 
que investem no negócio de pessoas estranhas, pelo que apresentam um perfil mais profissional. 
 
Como se observa na Tabela 1.4.1., na zona EUROACE, a média de investidores privados foi de 3,1%, 
praticamente idêntico ao da edição anterior deste relatório (3,0%). No entanto, enquanto o número sobe 
significativamente na região da Extremadura (3,3% vs. 5,0%), ele desce no Alentejo (3,4% vs. 2,7%) e mantém-
se idêntico no Centro. 
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Tabela 1.4.1. Proporções de investidores informais por região (em %). 
Investidor privado Alentejo Centro Extremadura EUROACE 

SIM 2,7 2,4 5,0 3,1 
 
Para estabelecer um perfil do investidor privado, distinguem-se três dimensões: as caraterísticas gerais do 
investidor, a sua atitude para com o empreendedorismo e as caraterísticas do seu investimento (incluindo os 
destinatários dos seus fundos e o montante envolvido). 
 
Principais caraterísticas 
 
Como se constata na Tabela 1.4.2., na EUROACE, 61,5% dos investidores privados são homens, embora no 
Centro a percentagem seja de 65,1% e no Alentejo há quase paridade de género nos investidores privados. A 
idade média é de aproximadamente 38,5 anos face aos 45 anos do estudo anterior. Este rejuvenescimento do 
investidor privado não se deve tanto às regiões portuguesas (a média de idade é reduzida em um ano), mas 
sim à variação da Extremadura, onde se passa de um investidor privado de 53 para 38 anos. 
 
Mais de 80% dos investidores têm um nível de formação académica, igual ou superior ao ensino secundário. 
Este facto destaca-se no Alentejo, com 92,5% (representa a maior melhoria nas três regiões quando 
comparado com o último estudo), enquanto Extremadura e Centro (82,0% vs. 74,3%) estão mais próximos da 
média EUROACE. 
 

Tabela 1.4.2. Principais caraterísticas dos investidores informais (em %). 
  Alentejo Centro  Extremadura EUROACE
Sexo Homem 50,5 65,1 61,9 61,5 

Mulher 49,5 34,9 38,1 38,5 
Idade (Média) 39,2 39,1 37,4 38,5 

Nível de Educação Sem estudos 7,5 8,6 1,0 5,4 
 Primário 0,0 17,1 17,0 14,3 
 Secundários 50,3 41,0 38,7 41,6 
 Superior 35,4 33,3 39,6 36,1 
 Pós-Graduação 6,8 0,0 3,7 2,5 

Nível de Rendimento 

0€-20.000€ 13,8 24,5 10,4 17,2 
20.000€-40.000€ 34,8 23,7 32,4 28,9 
+ 40.000€ 29,4 17,5 38,5 27,8 
NS/NC 22,0 34,3 18,7 26,1 

Número de familiares (Média) 3,2 3,8 3,6 3,6 

Dedicação 
Profissional 

Trabalhador (Horário completo / parcial) 82,9 82,5 56,2 73,0 
Donas de casa 0,0 0,0 4,5 1,6 
Estudante 0,0 0,0 10,6 3,8 
Aposentado 0,0 8,6 7,0 6,7 
Não trabalha / outros 17,1 9,0 21,8 14,8 

 
Ao analisar o nível de rendimento, observa-se uma mudança significativa nos grupos de rendimento dos 
investidores privados, uma vez que anteriormente predominavam os níveis de rendimentos baixos e médios 
(63,73%), e neste estudo são os níveis elevados e médios que prevalecem (56,7%). É de salientar a relutância 
por parte dos entrevistados para fornecer informação sobre o seu nível de rendimento (26,1%), chegando a 
ser mais de um terço no caso do Alentejo (34,3%). 
 
O número de membros que compõem o seu agregado familiar é quase quatro membros, apesar de todos os 
dados serem homogéneos, os valores mais altos surgem no Centro e Extremadura. A dedicação profissional 
do investidor é de trabalhador a tempo completo/parcial, especialmente na região Centro e Alentejo, mas este 
valor é muito menor na Extremadura (56,2%). 
 
Traços de empreendedorismo 
 
Existe um perfil EUROACE em termos de perceção de valores e atitudes em relação ao espírito empresarial 
do investidor privado. Em termos gerais, essas pessoas conhecem empresários, acreditam que têm 
conhecimentos e competências para iniciar um negócio, e a possibilidade de fracasso não é motivo para travar 
o desenvolvimento de um negócio. No entanto, a maioria não são empresários, nem esperam sê-lo, nem têm 
empresas consolidadas, talvez porque percebem as boas oportunidades no curto prazo. Por outro lado, 
também é possível encontrar diferenças entre as regiões, já que os investidores privados nas regiões 
portuguesas esperam mais criar uma empresa (45,3% vs. 37,0%) do que na Extremadura (14,8%) e são mais 
empreendedores, especialmente no Centro (43,2%). A última diferença é encontrada nas empresas 
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consolidadas, onde no Centro não aparecem investidores privados para este tipo de empresas, em 
comparação com o Alentejo e Extremadura, com 21,3% e 16,2%, respetivamente. 

Tabela 1.4.3. Investidores informais e empreendedorismo (em %). 
Alentejo Centro  Extremadura EUROACE

Conhece alguém que tenha começado uma atividade nos 
últimos 2 anos SIM 50,2 72,0 68,8 67,1 

Visualiza boas oportunidades de negócios nos próximos 
seis meses SIM 21,1 19,3 26,5 22,5 

Acredita possuir conhecimentos e habilidades para 
começar um negócio SIM 85,5 75,4 73,1 76,1 

O medo do fracasso não é um obstáculo para iniciar um 
negócio SIM 34,9 40,8 35,9 37,9 

Espera comprometer-se com a criação de uma empresa 
nos próximos 3 anos SIM 45,3 37,0 14,8 29,3 

É empreendedor SIM 29,4 43,2 16,5 30,3 

Atualmente possui um negócio consolidado SIM 21,3 0,0 16,2 9,8 

Caraterísticas do investimento 

O beneficiário dos fundos fornecidos pelo investidor privado, é principalmente a família imediata, e amigos, 
vizinhos e conhecidos. No entanto, há diferenças regionais dentro da EUROACE. Assim, enquanto o Alentejo 
tem menos investidores privados que são da família direta do empreendedor ou de amigos, vizinhos e 
conhecidos, é a região que tem uma percentagem mais elevada de desconhecidos que apoiam o 
empreendedor, sendo também a região que mais investimento realiza por projeto. 

Tabela 1.4.4. Relacionamento do investidor privado com o beneficiário e o montante de investimento realizado. 
Alentejo Centro  Extremadura EUROACE

Relacionamento dos 
Investidores com o 
beneficiário (em %) 

Família imediata 58,3 64,3 67,8 64,9 
Outros familiares 0,0 0,0 6,8 2,8 
Companheiros de trabalho 8,1 8,3 5,1 6,9 
Amigos, vizinhos e conhecidos 8,7 27,4 16,7 20,2 
Desconhecido 16,9 0,0 2,5 3,5 
Outros 7,9 0,0 1,2 1,7 

Investimento realizado 
(euros) (mediana) 6.000€ 4.476€ 5.469€ 5.000€ 

1.5. O benchmarking internacional do empreendedorismo 

Um dos aspetos fundamentais do projeto GEM é que ele oferece a possibilidade de comparar os resultados 
obtidos na atividade empreendedora com outras regiões, países ou grupos de países. Desde 2008 o GEM 
permite efetuar comparações globais, distinguindo três grupos de países, de acordo com a classificação 
descrita por Porter et al. (2002) e que o Fórum Económico Mundial também adotou nos seus relatórios sobre 
a competitividade global. Os países que realizam o GEM são agrupados de acordo com o estádio de 
desenvolvimento económico em que se encontram, com base na distinção entre as economias sustentadas 
pelos fatores de produção (fator-driven), economias sustentadas com base na eficiência (eficiêncy-driven), 
economias baseadas na inovação (innovation-driven)3. Esta classificação baseia-se no nível do PIB per capita 
e na medida em que os países são impulsionados por um tipo ou outro de produtividade e de competitividade. 
À medida que os países se desenvolvem economicamente, passam de uma fase para  outra. 

Cada vez com mais frequência, a literatura académica assinala a atividade empreendedora como a principal 
fonte de crescimento económico (Sobel, 2008; Nissan et al., 2011). As várias análises dos relatórios GEM4 e 
de outros estudos (Carree et al., 2002; Wennekers et al., 2005), vinculam um ajustamento em forma de "U" 
entre a taxa de atividade empreendedora (TEA) em estádios iniciais e o desenvolvimento económico, 
representado pelo PIB per capita em paridade de poder de compra. O padrão é parcialmente explicado pelo 
estádio de desenvolvimento económico. 

3Para mais informação, consultar os relatórios GCR no seu website: http://www.weforum.org. 
4Os relatórios do GEM demonstraram a consistência e estabilidade do modelo. À medida que se amplia a amostra, o coeficiente de determinação 
aumentou até alcançar o valor de 51% em 2009. 
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Assim, conforme mostra o Gráfico 1.5.1., os países com baixos níveis de desenvolvimento, com menos 
serviços de infra-estrutura para a população, estão localizados à esquerda da curva, e têm taxas de 
empreendedorismo mais elevadas, impulsionadas em grande parte pela necessidade, já que um grande 
número de pessoas é forçado a criar suas próprias atividades económicas para sobreviver. Conforme vai 
aumentando a eficiência dos fatores de produção e se criam mais infra-estruturas de emprego público ou 
privado, a taxa de atividade empreendedora vai diminuindo e o PIB per capita vai aumentando. Assim, na 
maioria dos países desenvolvidos, as taxas de atividade empreendedora são menores, mas o facto de a 
oportunidade ter mais peso no desenvolvimento de novos negócios, a qualidade e impacto das iniciativas sobre 
a economia são muito maiores. O fim da curva mostra como em países com níveis de vida mais elevados, o 
número de iniciativas volta a crescer procurando oportunidades de maior qualidade, mais alcance e maior 
valor. 
 
Portugal, com menor PIB per capita, tem maiores taxas de empreendedorismo, encontrando-se mais à 
esquerda na curva, ainda que ambos os países, onde se insere a Eurorregião EUROACE, se encontrem entre 
as economias que impulsionam a sua competitividade e produtividade através da inovação, pelo que esta 
análise comparativa, somente estará centrada neste grupo de economias baseadas na inovação.  

 
Gráfico 1.5.1. Relação de dependência da TEA relativamente ao nível de desenvolvimento dos países GEM 2014.  

 
Fuente: Peña et al., (2015) 
 

Os gráficos 1.5.2 e 1.5.3 apresentam a posiçao comparativa da EUROACE face às economias baseadas na 
inovação, considerando os empreendedores potenciais, nascentes e novos, a taxa de atividade emprendedora, 
o número de empresários consolidados e a percentagem de abandonos de atividade. 
 
De um modo geral, a EUROACE encontra-se abaixo da média dos outros países baseados na inovação 
relativamente ao número de empreendedores potenciais, empresários (sejam nascentes ou novos) e 
abandonos de empresas. Relativamente ao número de empresários consolidados, situa-se acima da média. 
Considerando Portugal e Espanha, constata-se que apresentam uma percentagem acima da média nas 
empresas consolidadas. Todavia, Portugal supera a percentagem média dos países baseados na inovação, 
em termos dos empresários potenciais, nascentes e novos, TEA e abandonos, já Espanha aparece com 
valores abaixo da média em todos aqueles indicadores. 
 
Relativamente aos empreendedores potenciais, observa-se que o Centro e o Alentejo, seguem os valores de 
Portugal, e a Extremadura os valores de Espanha, constatando-se que as regiões portuguesas apresentam 
uma maior bolsa de futuros empresários comparativamente à Extremadura. No caso das empresas nascentes, 
as regiões Centro e Extremadura (com taxas em torno de 4,6%) parecem-se mais entre si, do que com os 
países a que pertencem. No caso do Alentejo (3,1%) aproxima-se mais dos valores de Espanha (3,3%) que 
aos de Portugal (5,8%). Em relação às empresas nascentes, uma vez mais, Centro e Extremadura apresentam 
o mesmo valor (3%), enquanto o Alentejo apresenta um valor superior (4%). Neste sentido a EUROACE (3,3%) 
apresenta um valor intermédio entre o registo portugués (4,4%) e o registo espanhol (2,2%). 
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Gráfico 1.5.2. Posicionamento internacional da Eurorregião EUROACE entre as economias com base na 
inovação, em função da percentagem de empresários potenciais, nascentes e novos. 

Gráfico 1.5.3. Posicionamento internacional da Eurorregião EUROACE entre as economias baseadas na 
inovação, em função da percentagem de empreendedores na fase inicial (TEA), consolidados e abandonos. 

Um conceito refletido nos dados é a homogeneidade do empreendedorismo total na Eurorregião EUROACE, 
medido pela TEA (soma de iniciativas novas e nascentes). Os dados das diferentes regiões flutuam entre  7,1% 
e 7,8% e apresentam uma caraterística algo diferenciada em relação a Espanha (5,5%) e Portugal (10,0%). 
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2. VALORES, PERCEÇÕES E ATITUDES EMPREENDEDORAS

Este capítulo, numa primeira secção, analisa algumas variáveis de perceção que, na perspetiva da população 
adulta (compreendida entre os 18 e os 64 anos de idade) da Eurorregião EUROACE, nomeadamente, das 
regiões do Alentejo e do Centro, em Portugal, e da Extremadura, em Espanha, condicionam a sua atividade 
empreendedora. Essas variáveis são: a perceção de oportunidades para a criação de empresas num horizonte 
temporal de seis meses; o conhecimento, competências e experiência necessários para criar e desenvolver 
uma nova empresa; o medo de fracassar; e o conhecimento de alguém que tivesse lançado um novo negócio 
nos últimos dois anos (modelos de referência). 

Numa segunda secção é realizado um benchmarking internacional das perceções dessa população, 
veiculadas através das quatro variáveis referidas, considerando o grupo de países (economias) baseados na 
inovação. 

2.1. A perceção da população sobre os seus valores e aptidões para empreender 

Uma das variáveis que impulsionam o processo de criação de empresas é a perceção, por parte da sociedade, 
de boas oportunidades de negócio. O gráfico seguinte apresenta, para esta variável, os resultados dos 
questionários realizados à população, compreendida entre os 18 e os 64 anos de idade, nas regiões e países 
em análise. 

Gráfico 2.1.1. Percentagem da população adulta que perceciona boas oportunidades para a criação de empresas 
(num horizonte temporal de seis meses). 

Embora as três regiões apresentem valores relativamente semelhantes, a região Centro é aquela cuja 
população revela maior otimismo em termos de perceção de boas oportunidades de negócio (21,1%), 
seguindo-se-lhe a Extremadura (19,4%) e a região Alentejo (17,8%). 

De referir que qualquer das regiões apresenta valores abaixo da média de cada um dos respetivos países, 
constatando-se, no entanto, que a região Centro (21,1%) está mais próxima do valor médio de Portugal (22,9%) 
do que o Alentejo (17,85) e do que a região da Extremadura (19,4%) relativamente ao valor médio de Espanha 
(22,6%). Estes resultados sugerem que a população de cada uma das três regiões revela maior pessimismo 
na perceção de boas oportunidades de negócio relativamente à sociedade espanhola e portuguesa no seu 
conjunto. Esta situação é confirmada pelo facto das sociedades portuguesa (22,9%) e espanhola (22,6%) 
serem mais otimistas na perceção de boas oportunidades do que a região EUROACE (20,3%). 

No que respeita à segunda variável estudada- conhecimento, competências e experiência necessários para 
criar e desenvolver uma nova empresa - o gráfico seguinte é revelador também de alguma 
heterogeneidade.Como se pode constatar, a percentagem de população que admite estar preparada para criar 
uma empresa é mais elevada na Extremadura (53,7%) do que nas regiões portuguesas do Centro (45,3%) e 
do Alentejo (44,1%), estando estas duas muito próximas. Comparando os valores da população Extremenha 
(53,7%) com a de Espanha (48,1%), verifica-se que há percentualmente mais pessoas na Extremadura do que 
em Espanha a considerar possuir os necessários conhecimentos, competências e experiência para 
empreender. Comparando esta variável entre Portugal e as duas regiões portuguesas estudadas, observa-se 
o inverso relativamente à situação espanhola, ou seja, tanto a população alentejana (44,1%) como a população
do Centro (45,3%) ficam ligeiramente abaixo da média nacional portuguesa (46,6%) em termos de 
competências e conhecimentos requeridos. De salientar que, nesta variável, as perceções da sociedade 
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portuguesa (46,6%) e da sociedade espanhola (48,1%) são próximas, ainda que com ligeira superioridade 
para Espanha. 
 

Gráfico 2.1.2. Competências e conhecimentos para criar uma empresa (% da população). 

 
 
Quanto à terceira variável em estudo, mais concretamente a que se relaciona com o medo do fracasso como 
fator impeditivo do negócio, o gráfico que se segue permite constatar os respetivos posicionamentos regionais 
e nacionais. 
 

Gráfico 2.1.3. Perceção do medo do fracasso como obstáculo para iniciar um negócio (% da população). 

 
A percentagem de pessoas que opinam que o medo de fracasso é um importante travão à iniciativa 
empreendedora é maior nas duas regiões portuguesas do que na região da Extremadura (47,3%). Tanto o 
Alentejo (50,9%) como a região Centro (51,8%), com valores semelhantes, estão um pouco acima da 
Extremadura (47,3%). Por sua vez, se compararmos as regiões com o respetivo país, verificamos que o medo 
do fracasso nas regiões portuguesas do Alentejo (50,9%) e do Centro (51,8%) é superior ao medo do fracasso 
em Portugal (47,9); ocorrendo o mesmo entre a Extremadura (47,3%) e Espanha (46,5%), embora neste caso 
a diferença não seja tão significativa. Em termos de países, a diferença entre Portugal (47,9%) e Espanha 
(46,5%) não é significativa. 
 
Gráfico 2.1.4. Conhecimento de empreendedores que tenham criado novas empresas nos últimos dois anos (% da 

população). 
 

 
 
Por último, no que concerne à quarta variável, nomeadamente o conhecimento de alguém que tenha iniciado 
um negócio nos últimos dois anos, o gráfico 2.1.4 retrata as situações regionais e nacionais. 
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Os resultados evidenciam que uma maior percentagem de população da Extremadura (43,3%), 
comparativamente com a população do Alentejo (25,6%) e do Centro (26,7%), revelou conhecer alguém que 
criou um novo negócio nos últimos dois anos. De salientar que no Alentejo essa percentagem é inferior à do 
Centro e que ambas ficam aquém da média portuguesa (28,6%), sugerindo a existência de um ligeiro défice 
de dinâmica empreendedora nas duas regiões em relação a Portugal. Inversamente, os resultados da 
Extremadura (43,3%) sugerem que a sua dinâmica empreendedora é significativamente superior à de Espanha 
(35,7%). Importa ainda referir que, em termos nacionais, os referenciais empreendedores de Espanha (35,7%), 
consubstanciados nas respostas afirmativas sobre o conhecimento de alguém que criou um novo negócio nos 
últimos dois anos, são substancialmente superiores aos de Portugal (28,6%). 

Para terminar, e para além do que já foi referido, uma leitura dos perfis nacionais dos valores, perceções e 
atitudes empreendedoras, consubstanciados nas quatro variáveis analisadas, sugere que os espanhóis 
(35,7%) conhecem, comparativamente aos portugueses (28,6%), mais empresários que iniciaram o seu 
negócio nos últimos dois anos, o que faz induzir uma maior dinâmica empreendedora atual e num passado 
recente; revelam um nível de otimismo idêntico (22,6% vs. 22,9%) relativamente a oportunidades num futuro 
imediato, pressupondo, por isso, expetativas empreendedoras idênticas; possuem mais conhecimento, 
competências e experiência para empreender (48,1% vs. 46,6%); e revelam menos medo de fracassar (46,5% 
vs. 47,9%).   

No que diz respeito aos perfis regionais, a Extremadura (43,3%) tem uma dinâmica empreendedora, atual e 
num passado recente, substancialmente mais forte do que o Alentejo (25,6%) e o Centro (26,7%). A 
Extremadura surge um pouco mais otimista (19,4%) quanto a oportunidades futuras relativamente à região 
Alentejo (17,8%), mas ligeiramente abaixo da região Centro (21,1%). Quanto às perceções da Extremadura 
em termos de conhecimento, competências e experiência necessários, a situação é significativamente melhor 
do que a das regiões portuguesas (53,7% vs. 44,1% no Alentejo e 45,3% no Centro), o que aparenta estar em 
sintonia com o facto do medo de fracassar ser menor na Extremadura (47,3%) do que no Alentejo (50,9%) e 
no Centro (51,8%). 

2.2. Benchmarking internacional sobre as perceções, valores e aptidões para empreender 

Nesta secção são analisadas as perceções de oportunidades, o conhecimento, competências e experiência 
necessários para empreender, o medo de fracassar e os modelos de referência da população adulta (18 a 64 
anos de idade) nas regiões EUROACE em comparação com o grupo dos países (economias) baseados na 
inovação. 

No gráfico seguinte, podem observar-se os dados relativamente às perceções de oportunidades e ao 
conhecimento, competências e experiência necessários para empreender. 

A percentagem da população adulta (18 a 64 anos de idade) que percecionou oportunidades de negócio 
apresenta valores idênticos nas três regiões da EUROACE: 17,8% no Alentejo, 21,1% no Centro e 19,4% na 
Extremadura. Estes valores são inferiores aos dos respetivos países, sendo a diferença mais significativa entre 
a região Alentejo e a média portuguesa (22,9%), a situar-se nos 5 pontos percentuais, enquanto a diferença 
da região Centro (21,1%) é inferior a 2 pontos percentuais; no caso espanhol, a diferença da Extremadura 
(19,4%) para Espanha (22,6%) fica ligeiramente abaixo dos 3 pontos percentuais. 

Quando se analisa o posicionamento internacional da EUROACE (20,3%), verifica-se que a taxa de perceção 
de oportunidades é muito inferior à média dos países das economias baseadas na inovação (38,9%). Acima 
do diferencial para a média desses países, que é de aproximadamente 19 pontos percentuais, identificam-se 
ainda quinze países, entre os quais, a Suécia, a Noruega, o Qatar, a Dinamarca, Trinidad e Tobago, o Canadá 
e os Estados Unidos, nos quais mais de 50% da população adulta percecionou novas oportunidades de 
negócio. Na Estónia, Austrália, Holanda, Áustria, Suíça, Luxemburgo, Finlândia e Reino Unido essa 
percentagem é superior a 40%. No grupo das economias baseadas na inovação apenas 4 países apresentam 
taxas de perceção de oportunidades inferiores às da Eurorregião EUROACE: a Grécia, a Eslovénia, Singapura 
e o Japão. Estes são também os únicos que apresentam valores inferiores aos registados em Portugal e 
Espanha. 

É também interessante analisar o posicionamento da Eurorregião EUROACE em relação a alguns países da 
União Europeia, nomeadamente a Grécia e a Irlanda, que também têm em curso processos de ajustamento 
das suas economias, e a Alemanha, pelo facto de ser a maior economia da União Europeia. Na Grécia a 
percentagem da população adulta que percecionou novas oportunidades de negócio foi 19,9%, um valor 
ligeiramente abaixo do das regiões EUROACE. Nos casos da Irlanda e da Alemanha, os valores desse 
indicador são manifestamente superiores: 33,4% e 37,6%, respetivamente. 
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No que diz respeito ao conhecimento, competências e experiência necessárias para empreender, na 
Extremadura 53,7% da população adulta admite ter conhecimento, competências e experiência para iniciar um 
novo negócio. Esta percentagem é inferior no caso das regiões portuguesas,  nomeadamente 45,3% no Centro 
e 44,1% no Alentejo. Os valores deste indicador para as regiões portuguesas são inferiores à média de 
Portugal (46,6%). No caso de Espanha (48,1%), o valor para a Extremadura é superior em cerca de 6 pontos 
percentuais. 

Gráfico 2.2.1. Posicionamento internacional da Eurorregião EUROACE (em comparação com outras economias 
baseadas na inovação), em função da perceção de oportunidades e do conhecimento e competências necessários 

para empreender.  

No que se refere ao reconhecimento de conhecimento e competências para empreender, o posicionamento 
internacional das regiões da EUROACE em relação aos países que baseiam a sua economia na inovação, 
está acima da média desses países (42,0%). No caso da Extremadura (53,7%), a sua posição apenas é 
superada por Trindade e Tobago (75,2%), Catar (60,9%) e Eslováquia (54,4%). A percentagem da população 
adulta que nas regiões do Alentejo (44,1%) e do Centro (45,3%) reconhece ter conhecimentos e competências 
para o empreendedorismo está próxima de países como a Grécia (45,5%), o Reino Unido (46,4%) e a Austrália 
(46,8%), com valores ligeiramente acima dos que são registados nas regiões portuguesas. 

De referir ainda que países com um elevado grau de desenvolvimento económico, como é o caso da Alemanha 
(36,4%), da França (35,4%) ou da Finlândia (34,9%), entre outros, registam valores inferiores aos registados 
nas regiões da EUROACE em termos da taxa de autorreconhecimento de competências para empreender. 

No gráfico seguinte apresentam-se os dados relativos ao medo de fracassar e aos modelos de referência. 

17,8

19,4

20,3

21,1

22,6

22,9

38,9

0 20 40 60 80

Japão

Singapura

Eslovénia

Alentejo

Extremadura

Grécia

EUROACE

Centro

Espanha

Portugal

Eslováquia

Porto Rico

Itália

França

Irlanda

Taiwan

Bélgica

Alemanha

Média

Reino Unido

Finlândia

Luxemburgo

Suíça

Áustria

Holanda

Austrália

Estónia

Estados Unidos

Canadá

Trindade e Tobago

Dinamarca

Catar

Noruega

Suécia

Perceção de oportunidades

42,0

44,1

45,3

46,6

48,1

53,7

0 20 40 60 80

Japão

Singapura

Taiwan

Bélgica

Noruega

Itália

Finlândia

Dinamarca

França

Alemanha

Suécia

Luxemburgo

Suíça

Média

Estónia

Alentejo

Holanda

Centro

Grécia

Reino Unido

Portugal

Austrália

Irlanda

EUROACE

Espanha

Eslovénia

Áustria

Porto Rico

Canadá

Estados Unidos

Extremadura

Eslováquia

Catar

Trindade e Tobago

Conhecimentos e competências 
para empreender



Global Entrepreneurship Monitor Relatório Executivo 2014/15. EUROACE

32 Fundação Xavier de Salas

A percentagem da população adulta que no Alentejo admitiu que o medo de fracassar era um impedimento ao 

lançamento de um novo negócio (50,9%) apresenta valores idênticos aos da região Centro (51,8%) e é superior 

à percentagem verificada na Extremadura (47,3%). No Alentejo e no Centro o medo de fracassar num novo 

negócio apresenta valores superiores à média de Portugal (47,9%), situação idêntica à que ocorre entre a 

Extremadura (47,3%) e a média de Espanha (46,5%), embora neste caso a diferença seja mais pequena. 

No que diz respeito ao posicionamento internacional, no quadro dos países que baseiam a sua economia na 

inovação, nas regiões EUROACE a perceção da população adulta face ao fracasso (50,8%) posicionou-se 

acima da média desses países (42,1%), estando inclusivamente acima de quase todos os países que 

compõem o painel de benchmarking (apenas Itália e Grécia estão acima). Os seis países que registaram as 

menores taxas de perceção ao medo do fracasso foram Trinidad e Tobago (22,2%), Qatar (26,6%), Porto Rico 

(32,6%), Estados Unidos (32,8%), Noruega (33,1%) e Suíça (34,0%). 

A Grécia apresenta a taxa de perceção do fracasso mais elevada entre os países do painel de benchmarking 

(70,6%), seguida de Itália (57,1%). Entre os países com uma taxa superior à média do painel (42,1%) e próxima 

de 50%, temos a Estónia (49,7%), a Bélgica (49,8%) e o Luxemburgo (50,7%). De salientar que as taxas de 

perceção do fracasso das regiões portuguesas do Alentejo (50,9%) e do Centro (51,8%) apenas são superadas 

pela Itália (57,1%) e pela Grécia (70,6%). 

Gráfico 2.2.2. Posicionamento internacional da Eurorregião EUROACE (em comparação com outras economias 

baseadas na inovação), em função das perceções relativas ao medo de fracassar e aos modelos de referência. 

Em relação aos modelos de referência, a percentagem da população adulta no Alentejo (25,6%) que admitiu 

conhecer alguém que tivesse lançado um novo negócio nos últimos 2 anos é ligeiramente inferior à do Centro 

(26,7%) e manifestamente inferior ao valor da Extremadura (43,3%), bem como aos valores médios de Portugal 

(28,6%) e de Espanha (35,7%). Como se pode verificar no gráfico, as regiões EUROACE têm situações 

diferentes face ao respetivo país. Enquanto as regiões portuguesas ficam abaixo do valor do país, no caso da 

região espanhola ocorre o inverso. 
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Em termos do posicionamento internacional face aos países que baseiam a sua economia na inovação, a taxa 
de perceção de modelos de referência no Alentejo (25,6%) e no Centro (26,7%) é inferior à média (31,6%) em 
mais de 4 pontos percentuais. A Extremadura (43,3%) apresenta o valor mais elevado das economias da 
inovação para este indicador, acima da Finlândia (43,1%), da Eslováquia (42,6%), da Estónia (42,0%), de 
Trinidad e Tobago (41,9%) e da Eslovénia (40,5%), os únicos países com valores superiores a 40%. É de 
destacar também que, no grupo dos países que baseiam a sua economia na inovação, há 6 países que 
apresentam uma taxa de perceção de modelos de referência inferior às regiões EUROACE portuguesas 
(Alentejo, 25,6% e Centro, 26,7%): Itália (24,2%), Alemanha (24,0%), Porto Rico (20,3%), Bélgica (19,5%), 
Singapura (18,5%) e Japão (15,6%), grupo de países este que ocupa as últimas posições.  
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3. ASPIRAÇÕES DA ATIVIDADE EMPREENDEDORA

O projeto GEM aborda o grau de envolvimento em atividades empreendedoras dentro de um país, identificando 
diferentes tipos e fases de empreendedorismo (Shane, 2009). O modelo GEM mostra como a atividade 
empreendedora é afetada pelas condições do meio envolvente nacional ou regional através de três 
componentes: as atitudes empreendedoras, as atividades empreendedoras e as aspirações empreendedoras 
da população.  

As aspirações empreendedoras mostram a natureza qualitativa do empreendedorismo e têm um impacto sobre 
os resultados obtidos. Assim, os empreendedores diferem entre si nas suas aspirações, ao introduzir novos 
produtos, serviços ou processos de produção no mercado, no modo como abordam os mercados externos, no 
desenvolvimento de uma organização ou no modo de financiar o crescimento do seu negócio com capitais 
alheios. A Inovação em produtos e processos, a internacionalização e a orientação para o elevado crescimento 
são indicadores visíveis de uma empresa de grandes aspirações. Além disso, a aspiração empreendedora 
evidencia a ambição, favorece uma aprendizagem mais rápida e injeta energia para novas iniciativas 
empresariais, permitindo a obtenção de mais apoio por parte dos seus stakeholders. 

3.1. Aspetos gerais do negócio 

O Gráfico 3.1.1. reflete a distribuição dos empresários na fase inicial e consolidada por setor de atividade5 nas 
regiões da EUROACE. Em todas as regiões o setor que regista maior percentagem de atividade 
empreendedora é o setor orientado ao consumo, acentuando-se mais na fase inicial em que os negócios 
dedicados a este setor ultrapassam os 50% em toda a região EUROACE.  

A indústria extrativa está mais presente nos negócios consolidados do que nos negócios em fase inicial na 
região do Alentejo (8,4% vs. 19,2%), mas tal não sucede na região Centro (10,4% vs. 2,8%) nem na 
Extremadura, apresentando estas duas últimas regiões valores muito idênticos. No setor dos serviços sucede 
o inverso, pois os negócios em fase inicial na região Centro têm menos peso comparativamente aos negócios
consolidados (7,7% vs. 22%), ao contrário das regiões do Alentejo (19,3% vs. 13,8%) e da Extremadura (20,7% 
vs. 20,2%). Os novos negócios tendem a evidenciar uma menor expressão no setor transformador em todas 
as regiões. 

Gráfico 3.1.1. Distribuição dos empreendedores na fase inicial (TEA) e consolidados na Região EUROACE por 
setor de atividade dos seus projetos de negócio. 

O Gráfico 3.1.2. reflete a composição dos negócios segundo o número de sócios envolvidos em projetos de 
negócios. Podemos ver que, na fase inicial, há em geral um maior número de sócios nos negócios 
consolidados. Ao longo do tempo o número de sócios tende a reduzir-se, aumentando o número de iniciativas 
que têm apenas um sócio (49,6% vs. 72,2%). Em todas as regiões observa-se essa mesma tendência. 

5Extrativo: Agricultura, silvicultura, pesca e extratção de matérias brutas. 
Transformação: Manufatura, transporte, construção, comércio por grosso e comunicações. 
Serviços: Serviços de intermediação financeira, consultoria, imobiliário e serviços profissionais. 
Consumo: retalho, restauração, hotelaria, lazer, educação, saúde e serviços sociais.

Extrativo Transform. Serviços Consumo Extrativo Transform. Serviços Consumo
Alentejo 8,4 28 19,3 44,1 19,2 31,7 13,8 35,4
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Extremadura 13,1 13,1 20,7 53,1 13,2 21,9 20,2 44,6
EUROACE 10,5 23,5 13,2 52,8 9,4 28,7 20,5 41,4
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Gráfico 3.1.2. Distribuição dos empreendedores na fase inicial (TEA) e consolidados na EUROACE segundo o 
número de sócios nos seus projetos de negócio.  

O Gráfico 3.1.3. mostra a distribuição dos empreendedores pela dimensão do emprego atual nos seus projetos 
de negócios de acordo com as fases analisadas. O facto mais notável é que metade dos empreendedores 
(50,9%) não sabe, ou não refere, o número de empregados que necesita o seu negócio na fase inicial. Ao 
longo do tempo, quando têm mais de três anos e meio, optam por não ter empregados (40,2%) ou empregar 
cinco ou menos (49,8%). De salientar que é nas regiões do Alentejo e Centro que são implementados os 
projetos com um maior número de postos de trabalho, que incluem mais de seis trabalhadores (8,1% vs. 5,2%), 
ao passo que na Extremadura o registo é de apenas 1,2%. No entanto, nas iniciativas consolidadas, enquanto 
as regiões do Alentejo e da Extremadura perdem inclusive percentagem nos negócios com mais de seis 
empregados, a região Centro regista um aumento, especialmente nos negócios com mais de 20 trabalhadores. 

Gráfico 3.1.3. Distribuição dos empreendedores na fase inicial (TEA) e consolidados na EUROACE por dimensão 
do emprego dos seus projetos de negócio. 

O dado insólito dos emprendedores, na fase inicial, não saberem ou não responderem à pergunta relativa ao 
número de empregados (56,8% na região Centro, 43,5% na Extremadura e 41,7% no Alentejo), pode dever-
se à dificuldade em compreender ou identificar o que se está a considerar no escalão sem nenhum empregado, 
que pode incluir os empresários em nome individual, sem empregados, mesmo que tenham criado o seu 
próprio emprego, embora também possa interesar aos empresários não revelar o número de empregados da 
empresa, já que podem estar a recorrer a contratos a tempo parcial ou a trabalhadores sem contrato. 

Considerando os negócios em fase inicial, pode constatar-se que, na região do Alentejo, os empreendedores 
têm maior expressão no escalão 1-5 empregados (30,5%), seguidos do escalão de empreendedores sem 
empregados (19,7%). O mesmo se constata na região Centro, em que 27,4% se encontram no escalão 1-5 
empregados e 10,6% no escalão sem empregados. Estes valores sugerem que os negócios na fase inicial têm 
mais empregados nas regiões portuguesas, e em geral na EUROACE, em comparação com a região da 
Extremadura, onde predomina o autoemprego. 
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3.2. Expetativas de Crescimento 

A análise dos individuos implicados em atividades empreendedoras e com expetativas essenciais para o 
crescimento do emprego foi objeto de invetsigação em vários estudos (Autio & Acs, 2010; Terjesen & Szerb, 
2008). A importância da criação de empregos por parte das novas empresas vem sendo destacada pela 
Comissão Europeia (2012), já que 85% dos novos empregos liquidos6 criados na União Europeia entre 2002 
e 2010 tiveram lugar nas pequenas e médias empresas com menos de cinco anos de vida. 

No Gráfico 3.2.1. é possível entender as expetativas dos empreendedores em relação ao emprego esperado 
dos seus negócios dentro de cinco anos. Na região do Alentejo, a maioria dos empreendedores que estão 
numa fase inicial (53,0%) esperam criar entre um e cinco postos de trabalho num prazo de cinco anos, ao 
passo que entre os empresários em fase consolidada esta percentagem atinge os 40,2%. Nesta região não se 
observam empreendedores consolidados com a intenção de ter mais de 6 trabalhadores no futuro. 

Gráfico 3.2.1. Distribuição dos empreendedores na fase inicial (TEA) e consolidados na EUROACE por dimensão 
do emprego esperado a cinco anos 

Na região Centro, nos negócios em fase inicial, há uma maior expetativa no escalão 1-5 empregados (35,4%), 
enquanto os restantes estão distribuídos nas dimensões sem empregados (7,6%), 6-19 empregados (17,7%) 
e mais de 20 empregados (5,4%). Nos negócios consolidados, a expetativa reside principalmente na dimensão 
sem empregados (33,4%) e 1-5 empregados (30,6%).  

Na região da Extremadura constata-se que, nos novos negócios, 43% dos empreendedores esperam ter  entre 
1-5 empregados, enquanto 32,3% consideram não ter empregados. Nenhum desses empreendedores espera 
ter mais de 20 empregados no futuro. Em relação aos negócios consolidados sucede o mesmo com as 
expetativas de criação de emprego, sendo as dimensões 1-5 empregados (36,4%) e nenhum empregado 
(35,0%) as que ocupam a maioria das respostas. 

3.3. Orientação inovadora 

O GEM identifica três tipos principais de orientação empresarial: empresários com expetativas de crescimento, 
empreendedores com orientação inovadora e empreendedores com orientação internacional. A literatura 
(Sternberg, 2009; Malecki 2009) assinala que as regiões influenciam o meio envolvente no desenvolvimento 
de atividades empreendedoras considerando que: 1) diferem substancialmente no grau de potenciais 
empreendedores; 2) as redes sociais e profissionais muitas vezes têm efeitos regionais; 3) há um alto grau de 
localização regional da indústria; 4) as áreas urbanas têm vantagens específicas para a iniciativa empresarial; 
e 5) parece haver diferenças significativas e persistentes nas culturas regionais que são relevantes para a 
iniciativa empresarial. 

6 Os novos empregos criados, menos os empregos perdidos, num determinado periodo) 
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Nesta seção pretende-se avaliar alguns aspetos relacionados com a orientação inovadora dos negócios da 
Euroregião EUROACE. Neste contexto, estudaram-se três fatores associados com esta abordagem: 1) o grau 
de novidade dos novos produtos e serviços; 2) o grau de concorrência e 3) o envelhecimento das tecnologias 
utilizadas nos negócios. 

Gráfico 3.3.1. Distribuição dos empreendedores na fase inicial (TEA) e consolidados na EUROACE por grau de 
novidade dos seus produtos e serviços. 

O Gráfico 3.3.1. reflete a distribuição dos empreendedores de acordo com o grau de novidade dos produtos e 
serviços vendidos. Tendo em conta os valores apresentados deve destacar-se que em ambas as fases do 
negócio os produtos e serviços não-inovadores se destacam nas três regiões da EUROACE. É na Extremadura 
que tais produtos e serviços contam com uma menor incidência (59,9% das novas empresas e 80,7% dos 
negócios consolidados). É importante referir que as empresas na fase inicial do negócio parecem ser mais 
inovadoras em todas as regiões, sendo que algumas são mesmo consideradas completamente inovadoras 
(8,4% no Alentejo, 12,6% no Centro  e 19% na Extremadura). 

As empresas consolidadas têm a mais alta percentagem de produtos e serviços algo inovadores na 
Extremadura (14,4%), comparativamente a 10,5% no Alentejo e 8% na região Centro. No caso do Alentejo 
nenhuma das empresas consolidadas mencionou ser completamente inovadora, em comparação com 2,5% 
do Centro e 4,9% da Extremadura. 

O Gráfico 3.3.2. apresenta a distribuição dos empreendedores de acordo com a sua perceção da concorrência 
no mercado. De modo surpreendentemente, os empreendedores da Extremadura, ainda que sejam os mais 
inovadores em ambas as fases do negócio, são os que sentem mais a concorrência do mercado: 52,7% na 
fase inicial do negócio e 70,8% na fase consolidada. 

Gráfico 3.3.2. Distribuição dos empreendedores na fase inicial (TEA) e consolidados na EUROACE segundo a 
concorrência percebida no mercado. 
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Na região Centro, os empresários na fase inicial do seu negócio são os que menos sentem a concorrência 
(33,0%), sendo que na fase de consolidação dos negócios esta perceção é mais sentida pelos empresários 
do Alentejo (40,6%). No caso dos negócios consolidados é a região Centro que acusa mais o efeito da 
concorrência, pois nenhuma empresa refere não ter qualquer tipo de concorrência. 

Em geral, os novos negócios tendem a percecionar uma menor concorrência do que os negócios consolidados, 
o que pode explicar-se pela sua maior orientação para produtos e serviços inovadores.

No Gráfico 3.3.3. apresenta-se a distribuição dos empreendedores de acordo com a antiguidade tecnológica 
utilizada nos seus negócios. Em geral, as empresas consolidadas dependem mais das tecnologías mais 
antigas (com mais de cinco anos) e utilizam menos tecnologías de última geração do que as empresas mais 
jovens. As empresas consolidadas da região Centro são as que menos apostam em tecnologías de última 
geração (0%) ao passo que as novas empresas são as que mais utilizam (17,6%) 

Gráfico 3.3.3. Distribuição dos empreendedores na fase inicial (TEA) e consolidados na EUROACE por 
antiguidade das tecnologías utilizadas. 

3.4. Orientação internacional 

A orientação internacional é uma dimensão da atividade emprendedora que cada vez mais está relacionada 
com o crescimento económico dos países nos mais diversos estudos académicos (Thurik, 1999; Audretsch, 
2002; Audretsch & Thurik, 2002; Verheul & Van Mil, 2011, etc.). 

A globalização dos mercados tem permitido que as empresas possam vender noutros países. A 
internacionalização converteu-se num objetivo importante para as empresas, uma vez que reflete a sua 
capacidade de atuar em meios diferentes com diferentes níveis competitivos, exigências diferentes de recursos 
e diferentes instituições (Zahra & George, 2002). Assim, o sucesso da internacionalização pode ajudar a obter 
beneficios, economías de escala, maiores rendimentos e melhorias na posição competitiva das empresas 
(Autio et al., 2000; Sapienza at al., 2006). Portanto, a entrada em mercados externos comporta desafíos ao 
nível da identificação e desenvolvimento de oportunidades. A orientação emprendedora é um atributo 
fundamental para sobreviver aos obstáculos do processo de internacionalização (Jones & Covielo, 2005). 

O Gráfico 3.4.1. reflete a distribuição dos empreendedores de acordo com a orientação internacional dos seus 
negócios medida pela percentagem de exportações do volume de vendas. No conjunto da EUROACE quase 
60% das novas empresas exportam e 50,3% dão continuidade a este processo uma vez consolidadas a este 
nível. Porém, a análise por regiões revela uma disparidade entre a região de Extremadura e as regiões 
portuguesas, revelando uma maior inclinação para a orientação internacional por parte dos empreendedores 
destas duas últimas regiões. Na Extremadura apenas um quarto (25,5%) das empresas na sua fase inicial 
exportam, e quase um quinto (19,3%) continuam a fazê-lo quando têm consolidado o seu negócio. Nas regiões 
Centro e Alentejo não acontece do mesmo modo. Aproximadamente 70% das empresas portuguesas do 
Alentejo e Centro que se encontram na sua fase inicial exportam, sendo que esta percentagem baixa nas 
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empresas consolidadas, situando-se em 62,4% no Alentejo e em 54,4% no Centro. Valores muito superiores 
aos resultados apurados para a região da Extremadura. 

Gráfico 3.4.1. Distribuição dos empreendedores na fase inicial (TEA) e consolidados na EUROACE segundo a 
orientação internacional. 

3.5. Benchmarking internacional das aspirações da atividade empreendedora 

Desde que Schumpeter (1934) defendeu que os empresários se encontram no centro do sistema económico 
ao converterem-se em “agentes de destruição criativa”, introduzindo continuas mudanças no meio económico 
que provocam um desafio constante às empresas já estabelecidas no mercado, muitos investigadores foram 
centrando os seus esforços no estudo da atividade emprendedora. Assim, vários investigadores defendem que 
os beneficios económicos gerados pelos empreendedores incluem a inovação (Acs & Audretsch, 1988), a 
criação de emprego (Parker, 2009) e a produtividade (van Praag, 2007), até tornar mais fácil a transferência 
de conhecimento e tecnologia entre empresas e universidades (Acs et al., 2014).  

O Gráfico 3.5.1. revela o posicionamento internacional da EUROACE em função da distribuição sectorial, ao 
compará-la com outras economías baseadas na inovação. Analisa-se a percentagem de empreendedores 
numa fase inicial (TEA) nas indústrias extrativas, transformadoras, serviços para empresas e serviços 
orientados ao consumidor. 

Ao comparar as iniciativas criadas no setor extrativo com as dos outros países desenvolvidos, observa-se a 
importância do setor para as regiões EUROACE, que se situa nos primeiros lugares do ranking. A Extremadura 
está no topo da tabela com 13,1% de iniciativas, ao passo que o Centro (10,4%) e o Alentejo (8,4%) ocupam 
o quinto e oitavo lugares, respetivamente, superando a média dos países baseados na inovação, assim como
a de Portugal e Espanha, onde o peso das iniciativas postas em prática no setor extrativo é cerca de metade 
das da Eurogião EUROACE. 

No setor transformador, a EUROACE, tal como Portugal, encontra-se numa posição intermédia no número de 
iniciativas aí levadas a cabo, superando a média do resto dos países do grupo analisado. Além disso, verifica-
se que o Alentejo (28,0) e o Centro (26,2%) apresentam valores superiores, que os aproximam do topo da 
tabela. Por outro lado, o número de empresas novas postas em funcionamento neste setor em Espanha e na 
Extremadura leva-as a ocupar os últimos lugares do ranking, juntamente com o Luxemburgo e a Bélgica.  

Relativamente ao setor dos serviços, Espanha tem valores semelhantes à média, ao passo que Portugal e 
todas as regiões da EUROACE se encontram em posições que os aproximam da cauda do ranking, salientando 
que o Centro fica mesmo em último lugar, somente com 7,7% de iniciativas criadas neste setor. 

No caso do setor dos serviços orientados para o consumo, a situação muda substancialmente, pois na região 
EUROACE criaram-se 52,8% de novos negócios neste setor, situando-se entre os primeiros países da tabela. 
Mais concretamente, o Centro ocupa a segunda posição e a Extremadura a quarta, enquanto o Alentejo, mais 
afastado, se situa junto à média do resto dos países. Espanha e Portugal situam-se acima da média, mas com 
valores inferiores à Euroregião. 
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Gráfico 3.5.1. Posicionamento internacional da EUROACE (em comparação com outras economias baseadas na 
inovação), em função da % dos empreendedores na fase inicial (TEA) com empresas nas indústrias extrativa, 

transformadora, serviços às empresas e serviços ao consumidor. 

“O Gráfico 3.5.2. apresenta o posicionamento internacional dos empreendedores dos diferentes países tendo 
em conta a sua orientação inovadora, a sua orientação internacional e as suas expetativas de crescimento e 
emprego nos próximos cinco anos. Assim, verifica-se que, no caso da orientação inovadora, Portugal se situa 
num lugar muito abaixo do valor médio dos outros países, apresentando-se Espanha no meio da tabela. Na 
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EUROACE, que tem valores abaixo da média, destaca-se positivamente a Extremadura, encontrando-se nos 
primeiros lugares do ranking, e negativamente o Alentejo, que se situa em último lugar.” 

Procurou-se observar  a orientação internacional das novas empresas através da análise das que exportam 
mais de 25% da sua produção. Verifica-se que Espanha e a Extremadura se situam entre as regiões em cujos 
empreendedores exportam menos. Portugal e o Alentejo sitam-se acima do valor médio, ao passo que o Centro 
ocupa uma posição ligeiramente inferior, ainda que com um nível de exportações que duplica o valor da 
Extremadura (ver Gráfico 3.5.2.). 

Gráfico 3.5.2. Posicionamento internacional da Região EUROACE (em comparação com outras economias 
baseadas na inovação), dependendo da percentagem de empreendedores na fase inicial (TEA) com empresas 

que oferecem um novo produto para todos os clientes, exportam mais de 25% de seus produtos / serviços e têm 
expetativa de ter mais de 5 trabalhadores em cinco anos. 

Em relação às expetativas de crescimento do número de trabalhadores, pode-se observar que Portugal 
encontra-se ligeiramente acima da média dos países das economias da inovação, enquanto Espanha está 
abaixo da média desses países. No contexto da EUROACE, a região Alentejo é a que mais se aproxima do 
valor médio das economias basedas na inovação. O Centro e a Extremadura são as duas regiões EUROACE 
que têm menores expetativas de crescimento do número de trabaalhadores, situado-se nos nos últimos lugares 
da tabela. 
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4. AMBIENTE EMPREENDEDOR NA REGIÃO EUROACE

As condições do ambiente para empreender é uma variável muito importante e que deve ser considerada na 
análise da atividade empreendedora. Neste capítulo são apresentadas as opiniões dos especialistas 
consultados sobre as condições do ambiente para a criação de empresas nas regiões do Alentejo e do Centro, 
em Portugal, e da Extremadura, em Espanha. Os inquéritos realizados aos especialistas das diferentes regiões 
apresentam a perceção das variáveis referentes às condições específicas regionais que podem incidir no 
ambiente empresarial e, consequentemente, na atividade empreendedora. 

Os inquéritos pessoais a especialistas residentes nas regiões analisadas devem ser interpretados como 
resultados de uma opinião e avaliação daqueles especialistas, relacionados com diferentes condições do 
ambiente. Por isso, devem ser interpretados como resultando de médias de tendências da avaliação destes 
especialistas, e não como valores numéricos exatos. Para se obterem os resultados apresentados, foi 
calculado o Alfa de Cronbach para cada um dos blocos de questões, baseado num constructo, o que garante 
a fiabilidade dos valores obtidos no inquérito. A análise da fiabilidade e coerência dos resultados revela que 
as respostas dos especialistas refletem de forma correta as condições do ambiente, apesar da subjetividade 
natural das respostas. 

No relatório são comparados os valores das diferentes condições que têm influência no ambiente 
empreendedor de cada uma das regiões objeto do estudo, disponibilizando um contraste do ambiente médio 
da EUROACE. 

4.1. Avaliação das condições do ambiente de negócios para empreender 

Neste ponto são apresentados os resultados da avaliação global dos especialistas sobre as condições 
específicas do ambiente que podem influenciar a atividade empreendedora nas diferentes regiões, o que 
permite ter uma visão geral do contexto em que se empreende na Eurorregião EUROACE (ver Gráfico 4.1.1.). 

Gráfico 4.1.1. Avaliação média dos especialistas sobre as variáveis do ambiente de negócios EUROACE. 
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De acordo com os resultados dos inquéritos aos especialistas, as condições para empreender na Eurorregião 
EUROACE não são favoráveis pois, numa avaliação média entre 1 e 5, só um terço das condições analisadas 
superam a média de 3, que podemos considerar como aceitável. As condições que superam este valor de 
referência são: o acesso a infraestruturas físicas, o interesse pela inovação, o apoio à mulher empreendedora, 
o apoio às empresas de alto crescimento e a motivação para empreender. Quanto às condições do ambiente 
que apresentam uma avaliação pior e que necessitam de uma melhoria significativa, temos: as políticas 
governamentais, as capacidades empreendedoras, o financiamento, a educação e formação empreendedora. 
 
A Tabela 4.1.1. apresenta os valores médios para cada uma das regiões e também para a Eurorregião 
EUROACE, estabelecendo um ranking das condições do ambiente em cada zona. Podemos verificar que o 
ambiente nas regiões EUROACE é bastante homogéneo no que se refere ao empreendedorismo. As regiões 
Centro e Extremadura são as que apresentam as melhores condições do ambiente empreendedor, com 
valores superiores ao valor considerado como aceitável. No entanto, o Alentejo é a região que apresenta as 
condições médias do ambiente empreendedor mais desfavoráveis. As cinco primeiras condições do ranking 
são praticamente coincidentes nas três regiões, ainda que variem em termos de posição do ranking. O acesso 
a infraestruturas físicas ou o interesse pela inovação são as condições com melhor avaliação nas três regiões. 
O apoio às mulheres empreendedoras, o apoio às empresas de alto crescimento e a motivação para 
empreender são condições que também registam uma boa avaliação nas três regiões. 
 
De uma maneira geral, o ambiente português e o da Extremadura convergem bastante, sendo as diferenças 
nas avaliações das condições do ambiente menores que as obtidas no estudo de Hernández et al. (2014). A 
avaliação dos especialistas portugueses e da Extremadura em relação às cinco primeiras condições é muito 
semelhante, tanto nos seus aspetos positivos como negativos. 
 

Tabela 4.1.1. Comparação das avaliações médias das variáveis na região EUROACE. 
 EUROACE Alentejo Centro Extremadura 

Media Ranking Media Ranking Media Ranking Media Ranking
O acesso a infraestrutura física 3,6 1 3,5 1 3,6 2 3,8 1 
Interesse pela inovação 3,4 2 3,4 2 3,7 1 3,3 3 
Apoio às mulheres empreendedoras 3,3 3 3,0 5 3,3 4 3,5 2 
Atenção dada a negócios de forte crescimento 3,2 4 3,1 4 3,3 3 3,2 4 
Motivação para empreender 3,2 5 3,3 3 3,2 5 3,0 6 
Programas governamentais 2,9 6 2,7 7 2,9 7 3,2 5 
Direitos de Propriedade Intelectual 2,8 7 2,8 6 2,9 9 2,7 9 
Infraestruturas de comércio e serviços 2,8 8 2,7 8 2,9 8 2,7 7 
Oportunidades para criar um negócio 2,8 9 2,6 9 3,1 6 2,6 13 
Transferência de I & D 2,6 10 2,5 11 2,7 11 2,6 11 
Abertura do mercado 2,5 11 2,5 10 2,6 12 2,6 12 
Normas culturais e sociais 2,5 12 2,4 13 2,4 15 2,7 8 
Educação e formação para empreender 2,5 13 2,4 12 2,5 13 2,4 14 
Financiamento 2,4 14 2,2 15 2,7 10 2,1 16 
Capacidade e conhecimento para criar um negócio 2,3 15 2,2 14 2,5 14 2,3 15 
Políticas governamentais 2,3 16 2,1 16 2,1 16 2,6 10 

 
Para concluir esta apreciação global, apresentamos complementarmente, no Gráfico 4.1.2, a avaliação média 
atribuída pelos especialistas às principais condições do ambiente para empreender nas três regiões 
analisadas, sendo possível observar de uma maneira mais direta e clara as diferenças entre as regiões. 
 
Da análise do Gráfico 4.1.2 é possível verificar que o Centro se destaca claramente em relação a dez das 
condições do ambiente avaliadas, sobretudo no interesse pela inovação, nas oportunidades para criar um 
negócio, na capacidade e conhecimento parar criar um negócio, na atenção dada a negócios de forte 
crescimento, nos direitos de propriedade intelectual, nas infraestruturas de comércio e serviços ou no 
financiamento. Na Extremadura destacam-se seis condições, em concreto as políticas e os programas 
governamentais, as infraestruturas físicas, a abertura do mercado, o apoio às mulheres empreendedoras e as 
normas culturais e sociais. Por fim, o Alentejo tem uma avaliação melhor apenas na motivação para 
empreender. 
 
Em conclusão, podemos afirmar que a região Centro tem um ambiente mais favorável para a criação de novas 
empresas do que as outras regiões da EUROACE, ainda que a maioria das condições tenha um valor abaixo 
do aceitável, pelo que a margem para melhorar ainda é grande, tal como no Alentejo e na Extremadura. 
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Gráfico 4.1.2. Avaliação média dos especialistas das principais condições do ambiente para empreender nas três 
regiões da EUROACE. 

 
 
4.2. Análise dos obstáculos, apoios e recomendações para a atividade empreendedora na região EUROACE 
 
Nos inquéritos realizados aos especialistas são colocadas diversas perguntas abertas para conhecer os fatores 
que estão a dificultar ou a favorecer a atividade empreendedora, além de se solicitarem também 
recomendações de melhorias. 
 
Desta forma, obtemos informação sobre os principais fatores que dificultam a atividade empreendedora na 
Eurorregião EUROACE. Assim, foram identificados, por ordem de importância, os seguintes fatores: as 
políticas governamentais, o acesso às infraestruturas físicas, o apoio financeiro, o acesso à informação, a 
capacidade empreendedora e as normas culturais e sociais. Segundo os especialistas, os fatores que menos 
dificultam o empreendedorismo são os processos de internacionalização e os custos, acesso e regulação do 
trabalho. 
 
Ao analisar os fatores que dificultam o empreendedorismo no âmbito regional, verificamos que existem 
diferenças entre as três regiões e, inclusivamente, entre as regiões portuguesas. Enquanto 52,8% dos 
especialistas do Alentejo e 55,6% do Centro consideram como principal obstáculo as políticas governamentais, 
o principal obstáculo na Extremadura, referido por 73,5% dos especialistas, é o acesso às infraestruturas 
físicas, fator que está em sexto lugar nas regiões portuguesas (13,9% no Alentejo e 16,7% no Centro). Entre 
os fatores que mais dificultam o empreendedorismo, na região Alentejo também se destacam as normas 
culturais e sociais, a falta de apoio financeiro e o clima económico. Na região Centro destacam-se igualmente 
o apoio financeiro e as normas culturais e sociais, mas em terceiro lugar destacam-se os programas 
governamentais. Na Extremadura, destacam-se ainda como fatores que dificultam o empreendedorismo o 
acesso à informação, as barreiras à abertura dos mercados e o apoio financeiro. 
 
Entre os fatores que estão a favorecer a atividade empreendedora na Eurorregião EUROACE, os especialistas 
destacaram em primeiro lugar o acesso às infraestruturas físicas, em segundo lugar a educação e a formação 
e em terceiro lugar os programas governamentais de apoio ao empreendedorismo. Quanto aos fatores que 
menos favorecem a atividade empreendedora na eurorregião, foram destacados a corrupção, os processos de 
internacionalização e os custos, acesso e regulação do trabalho. 
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A análise dos fatores que favorecem a atividade empreendedora em cada uma das três regiões revela algumas 
diferenças. No Alentejo destacam-se os programas governamentais, a educação e formação e o acesso às 
infraestruturas físicas. No Centro destacam-se a transferência de I&D, a educação e formação e a capacidade 
empreendedora. E na Extremadura, temos o acesso às infraestruturas físicas, o acesso à informação e as 
barreiras à abertura dos mercados (Ver Tabela 4.2.1.). 

Tabela 4.2.1. Classificação dos fatores que impedem e favorecem o empreendedorismo na região EUROACE. 

FATORES QUE IMPEDEM 
EUROACE Alentejo Centro Extremadura 

% Tabela Ranking % Tabela Ranking % Tabela Ranking % Tabela Ranking 

Políticas gobernamentais 37,1% 1 52,8% 1 55,6% 1 2,9% 9 

O acesso a infraestrutura física 34,7% 2 13,9% 6 16,7% 6 73,5% 1 

Apoio financeiro 27,3% 3 27,8% 3 30,6% 2 23,5% 4 

Acesso à informação 23,3% 4 5,6% 9 5,6% 10 58,8% 2 

Empreendedorismo 19,7% 5 25,0% 4 19,4% 5 14,7% 5 

Normas sociais e culturais 19,5% 6 33,3% 2 22,2% 4 2,9% 9 

Clima económico 16,0% 7 27,8% 3 5,6% 10 14,7% 5 

Composição percebida da população 16,0% 8 25,0% 4 11,1% 8 11,8% 6 

A abertura dos mercados, barreiras 15,4% 9 8,3% 8 8,3% 9 29,4% 3 

Contexto político, social e institucional 13,1% 10 16,7% 5 13,9% 7 8,8% 7 

Programas governamentais 12,0% 11 8,3% 8 27,8% 3 0,0% 

Educação e formação 8,4% 12 8,3% 8 11,1% 8 5,9% 8 

Infraestrutura comercial e profissional 7,5% 13 11,1% 7 8,3% 9 2,9% 9 

Crise económica 4,7% 14 2,8% 10 5,6% 10 5,9% 8 

Desempenho de empresas 4,7% 15 0,0% 8,3% 9 5,9% 8 

Estado do mercado de trabalho 3,8% 16 5,6% 9 2,8% 11 2,9% 9 

Corrupção 2,9% 17 0,0% 0,0% 8,8% 7 

Transferência de I & D 2,8% 18 2,8% 10 5,6% 10 0,0% 

Os custos, o acesso e a regulação do trabalho 1,9% 19 2,8% 10 0,0% 2,9% 9 

Internacionalização 1,0% 20 0,0% 0,0% 2,9% 9 

FATORES QUE FAVORECEM 
EUROACE Alentejo Centro Extremadura 

% Tabela Ranking % Tabela Ranking % Tabela Ranking % Tabela Ranking 

O acesso a infraestrutura física 30,9% 1 36,1% 3 11,1% 8 45,5% 1 

Educação e formação 29,0% 2 38,9% 2 38,9% 2 9,1% 8 

Programas governamentais 24,1% 3 47,2% 1 25,0% 4 0,0% 

Empreendedorismo 20,0% 4 11,1% 6 27,8% 3 21,2% 5 

Transferência de I & D 18,5% 5 11,1% 6 44,4% 1 0,0% 

A abertura dos mercados, barreiras 18,5% 6 13,9% 5 8,3% 9 33,3% 3 

Estado do mercado de trabalho 15,9% 7 22,2% 4 19,4% 5 6,1% 9 

Acesso à informação 15,8% 8 5,6% 7 5,6% 10 36,4% 2 

Infraestrutura comercial e profissional 15,0% 9 13,9% 5 25,0% 4 6,1% 9 

O apoio financeiro 13,7% 10 0,0% 13,9% 7 27,3% 4 

Clima económico 12,5% 11 22,2% 4 0,0% 15,2% 6 

Contexto político, social e institucional 12,4% 12 11,1% 6 13,9% 7 12,1% 7 

Normas sociais e culturais 10,3% 13 11,1% 6 16,7% 6 3,0% 10 

As políticas do governo 5,6% 14 5,6% 7 8,3% 9 3,0% 10 

Composição percebida da população 4,0% 15 0,0% 0,0% 12,1% 7 

Crise económica 4,0% 16 2,8% 8 0,0% 9,1% 8 

Desempenho de empresas 4,0% 17 0,0% 2,8% 11 9,1% 8 

Corrupção 3,0% 18 0,0% 0,0% 9,1% 8 

Internacionalização 2,9% 19 2,8% 8 2,8% 11 3,0% 20 

Os custos, o acesso e a regulação do trabalho 1,9% 20 2,8% 8 0,0% 3,0% 14 
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Por outro lado, as recomendações dos especialistas da Euorregião EUROACE para melhorar a atividade 

empreendedora apontam para as políticas e programas governamentais que favoreçam o aparecimento de 

novas empresas, a possibilidade de dispor de mais apoio financeiro para a criação de empresas e a educação 

e formação empreendedora em todos os níveis de ensino. 

Na análise por regiões, observamos que existe consenso entre os especialistas das diversas regiões quanto 

aos aspetos que devem ser melhorados para favorecer a atividade empreendedora em cada uma das regiões. 

Assim, destacam em primeiro lugar a importância das políticas governamentais para conseguir um crescimento 

significativo da atividade empreendedora. Quanto às outras recomendações, há alteração em termos de ordem 

entre as regiões, mas todas destacam a importância do apoio financeiro aos empresários, a educação e 

formação empreendedora em todos os níveis de ensino, os programas governamentais que favoreçam o 

empreendedorismo e a transferência de I&D que deve existir entre as universidades ou centros de investigação 

e as empresas. Com menos importância, destaca-se o fomento da capacidade empreendedora e a melhoria 

das infraestruturas físicas, comerciais e profissionais. 

Tabela 4.2.2. Comparação das recomendações para melhorar a atividade empreendedora na região EUROACE 

EUROACE Alentejo Centro Extremadura 
%Tabla Ranking % Tabla Ranking %Tabla Ranking % Tabla Ranking 

Políticas gobernamentais 64,3% 1 58,3% 1 61,1% 1 73,5% 1 

O apoio financeiro 33,4% 2 27,8% 3 19,4% 5 52,9% 2 

Educação e formação 32,3% 3 36,1% 2 16,7% 6 44,1% 3 

Programas governamentais 27,3% 4 22,2% 5 36,1% 2 23,5% 4 

Transferência de I & D 16,8% 5 11,1% 7 33,3% 3 5,9% 6 

Empreendedorismo 15,0% 6 13,9% 6 22,2% 4 8,8% 5 

Infraestrutura comercial e profissional 13,9% 7 25,0% 4 13,9% 7 2,9% 7 

O acesso a infraestrutura física 13,1% 8 13,9% 6 16,7% 6 8,8% 5 

Contexto político, social e institucional 10,3% 9 5,6% 9 16,7% 6 8,8% 5 

Acesso à informação 10,2% 10 22,2% 5 8,3% 9 0,0%

A abertura dos mercados, barreiras 6,5% 11 8,3% 8 8,3% 9 2,9% 7 

Internacionalização 4,6% 12 2,8% 10 11,1% 8 0,0%

Normas sociais e culturais 4,6% 13 8,3% 8 5,6% 10 0,0%

Os custos, o acesso e a regulação do trabalho 2,9% 14 0,0% 0,0% 8,8% 5 

Corrupção 1,0% 15 0,0% 0,0% 2,9% 7 

Clima económico 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Composição percebida da população 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Crise económica 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Desempenho de empresas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Estado do mercado de trabalho 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

4.3. Análise do "efeito fronteira". Obstáculos, apoios e recomendações 

Com este ponto queremos aprofundar o chamado “efeito fronteira”, ou seja, um fenómeno de localização das 

atividades económicas que normalmente acontece em territórios contíguos, quando as novas empresas 

escolhem a sua localização, ou as que já estão estabelecidas equacionam a ampliação das suas instalações 

ou a reorganização dos seus processos produtivos. As empresas procuram situações estratégicas que lhes 

proporcionem vantagens competitivas decorrentes da sua localização, seja pelo custo, acesso ou formação da 

mão-de-obra, pela disponibilidade de espaço para as instalações ou o seu custo, pelo acesso às infraestruturas 

físicas ou comerciais, pela situação fiscal, etc. 

Neste caso, só quisemos fazer uma primeira abordagem a este fenómeno na Eurorregião EUROACE, 

perguntando aos especialistas inquiridos, através de uma pergunta aberta, sobre os três principais fatores que 

em sua opinião dificultam ou favorecem a atividade empreendedora realizada apenas pela existência de 

fronteira entre as regiões portuguesas do Alentejo e Centro e a região espanhola da Extremadura. Também 

pedimos que indicassem três medidas para melhorar a atividade empreendedora transfronteiriça. 
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Os principais fatores que dificultam a atividade empreendedora transfronteiriça são o contexto político, social 
e institucional, as características da população, as políticas governamentais, o apoio financeiro, os custos, 
acesso e regulação do trabalho, as barreiras à abertura dos mercados e o acesso às infraestruturas físicas, 
comerciais e profissionais. 

Tabela 4.3.1. Fatores que dificultam e favorecem a atividade empreendedora transfronteiriça na região EUROACE 

DIFICULTAM 
EUROACE Alentejo Centro Extremadura 

% Tabela Ranking % Tabela Ranking % Tabela Ranking %
Tabela Ranking

Contexto político, social e institucional 33,8% 1 28,6% 2 14,7% 6 5,7% 8 

Composição percebida da população 30,1% 2 3,6% 9 8,8% 8 8,6% 7 

Políticas gobernamentais 20,0% 3 57,1% 1 52,9% 1 20,0% 5 

O apoio financeiro 18,4% 4 17,9% 5 5,9% 9 25,7% 3 

Os custos, o acesso e a regulação do trabalho 17,7% 5 3,6% 9 11,8% 7 17,1% 6 

A abertura dos mercados, barreiras 16,8% 6 21,4% 4 26,5% 4 8,6% 7 

O acesso a infraestrutura física 15,9% 7 7,1% 8 20,6% 5 20,0% 5 

Infraestrutura comercial e profissional 14,1% 8 7,1% 8 2,9% 10 2,9% 9 

Empreendedorismo 13,4% 9 14,3% 6 2,9% 10 5,7% 8 

Clima económico 11,6% 10 14,3% 6 8,8% 8 5,7% 8 

Normas sociais e culturais 11,2% 11 25,0% 3 38,2% 2 48,6% 1 

Programas governamentais 11,0% 12 7,1% 8 11,8% 7 2,9% 9 

Corrupção 10,5% 13 0,0% 0,0% 2,9% 9 

Crise económica 7,0% 14 3,6% 9 2,9% 10 34,3% 2 

Desempenho de empresas 6,0% 15 3,6% 9 2,9% 10 0,0%

Internacionalização 5,5% 16 10,7% 7 32,4% 3 17,1% 6 

Transferência de I & D 4,9% 17 0,0% 5,9% 9 0,0%

Acesso à informação 4,8% 18 14,3% 6 5,9% 9 20,0% 5 

Educação e formação 4,5% 19 10,7% 7 2,9% 10 22,9% 4 

Estado do mercado de trabalho 2,0% 20 0,0% 0,0% 0,0%

FAVORECEM 
EUROACE Alentejo Centro Extremadura 

% Tabela Ranking % Tabela Ranking % Tabela Ranking %
Tabela Ranking

O acesso a infraestrutura física 37,2% 1 51,9% 1 26,5% 2 33,3% 2 

Infraestrutura comercial e profissional 33,3% 2 22,2% 3 2,9% 8 9,1% 7 

Composição percebida da população 23,0% 3 3,7% 8 0,0% 0,0%

Clima económico 17,9% 4 14,8% 5 2,9% 8 12,1% 6 

Os custos, o acesso e a regulação do trabalho 16,2% 5 3,7% 8 8,8% 7 3,0% 9 

Transferência de I & D 16,0% 6 0,0% 11,8% 6 18,2% 5 

Programas governamentais 14,6% 7 11,1% 6 17,6% 4 30,3% 3 

Normas sociais e culturais 14,1% 8 18,5% 4 41,2% 1 24,2% 5 

Corrupção 13,2% 9 18,5% 4 0,0% 0,0%

Desempenho de empresas 11,2% 10 18,5% 4 0,0% 0,0%

Empreendedorismo 10,9% 11 29,6% 2 14,7% 5 9,1% 7 

Estado do mercado de trabalho 10,0% 12 0,0% 2,9% 8 3,0% 9 
O apoio financeiro 6,7% 13 11,1% 6 8,8% 7 12,1% 6 
Internacionalização 5,2% 14 3,7% 8 14,7% 5 30,3% 3 

A abertura dos mercados, barreiras 5,2% 15 3,7% 8 41,2% 1 36,4% 1 

Contexto político, social e institucional 5,0% 16 0,0% 17,6% 4 21,2% 4 

Crise económica 4,9% 17 14,8% 5 0,0% 9,1% 7 

Acesso à informação 4,5% 18 7,4% 7 2,9% 8 0,0%

Educação e formação 3,7% 19 11,1% 6 20,6% 3 12,1% 6 

Políticas gobernamentais 3,7% 20 11,1% 6 8,8% 7 6,1% 8 
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Ao analisar em detalhe os fatores referidos pelos especialistas das três regiões, encontramos diferenças entre 
as regiões portuguesas e espanhola da Eurorregião EUROACE, e inclusivamente entre as regiões 
portuguesas. O Alentejo define como principais obstáculos, aspetos como as políticas do governo português, 
o contexto político social e institucional e as normas sociais e culturais. O Centro coincide quanto às políticas
governamentais, mas menciona em segundo e terceiro lugar as normais sociais e culturais e a 
internacionalização das empresas, respetivamente.  

Quanto à Extremadura, destacam-se a falta de cultura empreendedora, as normas sociais e culturais, a crise 
económica e a falta de acesso a apoio financeiro como os aspetos que mais dificultam a atividade 
empreendedora transfronteiriça. 

Quanto aos fatores que estão a favorecer a atividade empreendedora transfronteiriça na EUROACE, entre os 
mais citados estão o acesso às infraestruturas físicas, comerciais e profissionais, as caraterísticas da 
população, o clima económico, os custos, o acesso e a regulação do trabalho e a transferência de I&D. 

Como já foi referido anteriormente, também encontramos diferenças entre as zonas portuguesas e a espanhola 
da Eurorregião EUROACE, bem como nas zonas portuguesas entre si. Na região Centro, os especialistas 
referem como principais fatores que favorecem o empreendedorismo as normas sociais e culturais, o acesso 
às infraestruturas físicas e a educação e formação empreendedora. Por outro lado, na região Alentejo, os 
especialistas destacam o acesso às infraestruturas físicas, a capacidade empreendedora e as infraestruturas 
comerciais e profissionais. Na Extremadura, os especialistas referem as barreiras à abertura dos mercados, o 
acesso às infraestruturas físicas, os programas governamentais e a internacionalização das empresas. 

É de assinalar que as regiões do Centro e da Extremadura coincidem bastante nas avaliações dos fatores que 
apoiam a atividade empreendedora em cada uma das regiões. As barreiras à abertura dos mercados, o acesso 
às infraestruturas físicas, os programas governamentais, a internacionalização das empresas, a educação e 
formação, bem como o contexto político, social e institucional são os fatores chave para o desenvolvimento do 
empreendedorismo nestas regiões. 

Por último, os especialistas fizeram diversas recomendações para melhorar a atividade empreendedora nas 
regiões transfronteiriças portuguesas do Alentejo e do Centro e da Extremadura espanhola. 

Tabela 4.3.2. As recomendações para melhorar a atividade empreendedora transfronteiriça na região EUROACE. 
EUROACE Alentejo Centro Extremadura 

%  Tabela Ranking % Tabela Ranking % Tabela Ranking %Tabela Ranking
Políticas gobernamentais 51,2% 1 51,9% 1 40,0% 1 61,8% 1 
Programas governamentais 41,0% 2 44,4% 2 31,4% 4 47,1% 2 
Internacionalização 19,8% 3 7,4% 7 37,1% 2 14,7% 6 
A abertura dos mercados, barreiras 19,6% 4 18,5% 4 34,3% 3 5,9% 8 
Transferência de I & D 17,9% 5 7,4% 7 22,9% 5 23,5% 4 
O acesso a infraestrutura física 17,2% 6 11,1% 6 20,0% 6 20,6% 5 
Educação e formação 16,6% 7 14,8% 5 5,7% 9 29,4% 3 
O apoio financeiro 13,4% 8 11,1% 6 14,3% 7 14,7% 6 
Empreendedorismo 13,1% 9 7,4% 7 20,0% 6 11,8% 7 
Infraestrutura comercial e profissional 11,2% 10 22,2% 3 11,4% 7 0,0% 
Acesso à informação 11,0% 11 18,5% 4 8,6% 8 5,9% 8 
Contexto político, social e institucional 9,2% 12 7,4% 7 14,3% 7 5,9% 8

Normas sociais e culturais 6,3% 13 7,4% 7 5,7% 9 5,9% 8

Os custos, o acesso e a regulação do trabalho 1,9% 14 0,0% 2,9% 10 2,9% 9 
Clima económico 1,2% 15 3,7% 8 0,0% 0,0% 
Composição percebida da população 1,2% 16 3,7% 8 0,0% 0,0% 
Corrupção 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Crise económica 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Desempenho de empresas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Estado do mercado de trabalho 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Estas recomendações para a Eurorregião EUROACE, no essencial, estão relacionadas com as políticas e 
programas governamentais, a internacionalização das empresas, as barreiras à abertura dos mercados, a 
transferência de I&D, o acesso às infraestruturas físicas e a educação e formação para o empreendedorismo. 

A opinião dos especialistas, relativamente às suas próprias regiões, revela algumas diferenças, o que se 
explica pelo facto de cada zona ter caraterísticas próprias que promovem ou dificultam o empreendedorismo. 
Por isso, é fundamental analisar as recomendações dos especialistas para melhorar as condições dos seus 
ambientes, pois os mesmos estão familiarizados com as necessidades das áreas onde atuam. 

Neste sentido, os especialistas das três regiões estão de acordo que os aspetos mais importantes para 
melhorar os seus ambientes empreendedores se relacionam com as políticas e programas governamentais, 
embora a região Centro atribua menos importância governamentais este aspeto. 

Em relação a outros aspetos, as opiniões são divergentes. Assim, no Alentejo são destacados também as 
infraestruturas comerciais e físicas, as barreias à abertura de mercados, o acesso à informação e a educação 
e formação para o empreendedorismo. Na região Centro, destacam-se a internacionalização, as barreiras à 
abertura de mercados e a transferência de I&D. 

Na Extremadura, para além das políticas e programas governamentais, para promover a atividade 
empreendedora são destacados, por esta ordem, a educação e formação para o empreendedorismo e a 
transferência de I&D. São referidos também como aspetos a melhorar para promover a atividade 
empreendedora, o acesso às infraestruturas físicas, a internacionalização das empresas e o apoio financeiro. 

4.4. Benchmarking Internacional sobre as condições do ambiente empreendedor. 

A comparação entre as regiões EUROACE dentro do contexto dos países europeus permite uma perspetiva 
distinta da realidade. Assim, neste ponto comparamos a opinião dos 108 especialistas da EUROACE com a 
opinião dos 595 especialistas inquiridos nos 16 países europeus das economias baseadas na inovação. Os 
resultados (ver Gráfico 4.4.1.) são evidentes: a Eurorregião EUROACE encontra-se, na maioria das condições 
do ambiente empreendedor, abaixo da avaliação realizada pelos especialistas dos países europeus. Só em 
três aspetos as avaliações são iguais às dos países europeus, nomeadamente os programas governamentais, 
a transferência de I&D e a educação e formação empreendedora. As diferenças mais significativas verificam-
se nas políticas governamentais, no acesso às infraestruturas físicas, comerciais e profissionais, nas barreiras 
à abertura dos mercados e no apoio financeiro. 

Em relação à análise comparativa entre as regiões que constituem a EUROACE e os outros países europeus 
das economias baseadas na inovação (ver Gráfico 4.4.2.), é de destacar como positivo nestas regiões o facto 
de existirem algumas condições do ambiente que têm avaliações melhores, embora ainda não tenham 
alcançado níveis aceitáveis nos seus ecossistemas empreendedores.. Assim, o Centro supera os outros 
países europeus das economias baseadas na inovação na transferência de I&D e iguala no apoio financeiro e 
na educação e formação empreendedora. Na Extremadura destacam-se os programas governamentais e as 
normas sociais e culturais, registando-se avaliações idênticas à média dos países europeus em relação às 
políticas governamentais e à educação e formação empreendedora, tal como sucede no Alentejo em relação 
a este último aspeto. 

Em conclusão, podemos afirmar que o ecossistema empreendedor da Eurorregião EUROACE, no seu 
conjunto, ainda tem que melhorar para se aproximar da média dos países com economias baseadas na 
inovação, em particular no que respeita à melhoria do acesso às infraestruturas físicas, comerciais e 
profissionais, nas barreiras à abertura dos mercados, no apoio financeiro às empresas e nas políticas 
governamentais. Não obstante, algumas das condições do seu ambiente superam a média europeia em 
algumas regiões, como é o caso da transferência de I&D no Centro ou os programas do governo regional e as 
normas sociais e culturais na Extremadura. 
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Gráfico 4.4.1. Avaliação média dos especialistas das principais condições do ambiente para empreender na região 
EUROACE e nas outras economias europeias baseadas na inovação. 

Gráfico 4.4.2. Avaliação média dos especialistas das principais condições do ambiente para empreender nas três 
regiões e nas outras economias europeias baseadas na inovação. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A situação da atividade empreendedora na Eurorregião EUROACE é condicionada pelo cenário dos países 
onde se situa, ou seja, Portugal e Espanha. Contudo, é de assinalar que o contexto de cada uma das regiões 
que formam a EUROACE particulariza uma série de singularidades próprias, que afetam de maneira diferente 
os valores, as perceções, as atitudes, as atividades e as ambições empreendedoras. 

A atividade empreendedora no conjunto dos países que fazem parte do Projeto GEM tem vindo a crescer nos 
últimos anos, situando-se em 2014 em 13,3%. Na Europa, e apesar de algumas oscilações, a tendência 
também tem sido de subida, com uma taxa de atividade de 7,8% no último ano. Por um lado, Portugal tem 
seguido o caminho europeu, com subidas dos índices nos últimos quatro anos, e atingiu o valor de 10% em 
2014. Espanha, por outro lado, e apesar de em 2011 ter iniciado um processo de recuperação da atividade 
empreendedora, ainda não conseguiu voltar a atingir as taxas alcançadas nos anos anteriores à crise, com 
valores a oscilar em torno de 5,5%. Mesmo a intenção dos espanhóis para iniciar um negócio, que vinha a 
crescer desde 2009, registou um recuo nos últimos anos de 33,3%. 

Os principais indicadores macroeconómicos têm registado valores positivos nos dois países, mas enquanto 
em Espanha o crescimento das iniciativas empreendedoras continua estagnado e a intenção empreendedora 
registou uma redução de quatro pontos nos dois últimos anos (12% versus 8%), em Portugal o número de 
empreendedores cresceu 21,2% em 2014 e é agora de 18,4% o registo dos que têm a intenção de iniciar um 
negócio nos próximos três anos, o que representa um crescimento de 15,2%. 

É com este enquadramento que cada uma das regiões que formam a EUROACE deve ser analisada, pois, e 
ainda que mantenha as suas particularidades, é afetada pelo respetivo contexto. A TEA da Eurorregião situou-
se em 7,6%, o que equivale a um valor intermédio entre os dois países. As três regiões que constituem a 
EUROACE registaram taxas bastante similares. Enquanto o Alentejo (7,1%) e o Centro (7,8%) se revelaram 
menos empreendedores que a média de Portugal (10%), a Extremadura (7,4%) registou uma taxa superior à 
média espanhola (5,5%) em um terço. 

Assim, a situação da EUROACE mudou em relação à situação descrita por Hernández et al. (2014). Foram 
registados mais 17,1% de empreendedores, tanto nascentes (mais 7,8%) como novos (mais 32%); observou-
se também mais 10,3% de potenciais empreendedores que manifestaram intenção de iniciar um negócio nos 
próximos três anos, sobretudo nas regiões do Alentejo (mais 26%) e Centro (mais 6,5%), enquanto na 
Extremadura se registou uma diminuição de 7,7%. Não obstante, o número de abandonos da atividade 
empresarial cresceu na Eurorregião de forma considerável (68%), motivo pelo qual, certamente, a 
percentagem de empresas consolidadas também desceu 12,2%. 

Este impulso empreendedor na EUROACE, que se traduz num maior número de empreendedores e no 
crescimento da intenção empreendedora, deve estar relacionado com o aparecimento de novas oportunidades 
de negócio provocadas pela crise, mas também com a perceção de maiores oportunidades de criação de 
empresas por parte da população (que aumentou 46,3%), e também com um maior conhecimento de outros 
empresários (que aumentou 13,4%) que podem ter um efeito exemplificador sobre o resto da sociedade. Se a 
isto somarmos que um quarto das iniciativas são por necessidade e que metade da população continua a 
acreditar nas suas competências e conhecimentos para criar uma empresa sem ter medo do fracasso, 
completamos a explicação para este crescimento da atividade empreendedora na EUROACE. 

Também é significativo que em 72% dos casos em que se empreende para aproveitar uma oportunidade de 
negócio, o motivo seja a manutenção ou aumento os rendimentos, o que evidencia a componente de 
necessidade como motivação para empreender. Sobretudo quando, na zona portuguesa da EUROACE, a mais 
afetada por este aspeto, o principal obstáculo para a atividade empreendedora está relacionado com as 
políticas governamentais. Isto revela, como destacam os especialistas das três regiões, que é imprescindível 
reforçar as políticas e programas governamentais que apoiem os empreendedores, sobretudo no apoio 
financeiro (a segunda recomendação dos especialistas), para que aumentem as possibilidades de 
permanência no mercado. Recorde-se que a taxa de abandono atingiu os 2,2% na EUROACE, sendo o Centro 
e a Extremadura as mais afetadas, com 2,4% e 2,6%, respetivamente. 

O apoio financeiro ao empreendedor foi referido como o terceiro obstáculo para a atividade empreendedora 
na EUROACE. Se acrescentarmos que a contribuição dos investidores privados para o negócio diminuiu, 
comparativamente ao estudo de Hernández et al. (2014), de 9.300€ para 6.000€, a necessidade de 
financiamento para iniciar e desenvolver a empresa é indiscutível. Não obstante, os empreendedores 
continuam a encontrar apoio financeiro junto dos investidores informais, que são, normalmente, os familiares 
diretos, os amigos, os vizinhos ou os conhecidos. 
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O empreendedor típico da EUROACE é um homem, com cerca de 38,5 anos, com um nível de rendimento 
acima dos 20.000€, que trabalha a tempo inteiro ou parcial e que tem estudos de nível secundário ou superior. 
A maioria destas pessoas não se move no mundo empresarial, apesar de conhecerem empresários; têm 
confiança nas suas competências e conhecimentos para criar uma empresa e não consideram o medo do 
fracasso como um obstáculo para iniciar um negócio. No entanto, apenas 10% são donos de uma empresa 
consolidada, e um pouco menos de um terço são empreendedores ou esperam sê-lo nos próximos anos. A 
ajuda financeira que conseguem é obtida junto de homens com a mesma idade (38,7%), com estudos de nível 
secundário, que dispõem de níveis de rendimento médio e criaram o seu negócio, principalmente na região 
Centro de Portugal. 
 
Como referimos, tanto nos empreendedores, como nos investidores, predominam os homens, e da mesma 
forma nas três regiões. No caso dos empreendedores, por cada mulher empreendedora há dois homens, 
enquanto nos investidores a presença da mulher representa cerca de 40% (valor que se aproxima dos 50% 
na região Alentejo). Isto sugere que, apesar do apoio às mulheres para a criação de negócios ter uma avaliação 
positiva (3,3) por parte dos especialistas em todas a regiões da EUROACE, parece não haver correspondência 
com os dados das iniciativas empreendedoras no feminino. Talvez seja necessário aguardar mais algum tempo 
e esperar que este apoio financeiro às mulheres empreendedoras produza resultados, mas talvez seja de 
considerar também a utilidade deste apoio. O único estudo na EUROACE sobre este tema, realizado por 
Hernández et al. (2013) para o período de 2003-2011 na região da Extremadura, refere que devemos 
concentrar os esforços nos seguintes domínios: 1) educação e promoção da descoberta de oportunidades de 
negócio; 2) promoção de redes de conhecimento de empresários; 3) promoção de competências e 
capacidades para gerir o medo do fracasso como obstáculo para empreender por parte da mulher; 4) 
adaptação de programas de empreendedorismo e desenvolvimento de empresas direcionadas para as 
necessidades particulares das mulheres na sociedade. 
 
Por outro lado, é essencial destacar que 41% das iniciativas empreendedoras concretizadas na EUROACE 
foram realizadas por empreendedores com estudos de nível superior ou de pós-graduação, e que foram 
motivadas na sua grande maioria (84,8%) para prosseguir uma oportunidade de negócio. Este dado pode ser 
prometedor, já que o maior nível de estudos pode ter um efeito positivo sobre a qualidade, a longevidade e o 
sucesso da empresa. Porém, foi a necessidade que motivou mais de um terço (34,1%) das iniciativas dos 
empreendedores com estudos de nível secundário e quase um quarto (24,0%) dos que têm um baixo nível de 
estudos ou que não têm estudos, o que nos leva a crer que estas atividades terão maior probabilidade de 
insucesso. 
 
Por isso, é compreensível que os especialistas das diferentes regiões destaquem a educação e a formação 
empreendedora como o segundo fator que está a favorecer o empreendedorismo na EUROACE e seja o 
terceiro entre as suas recomendações de melhoria. Tudo isto revela o valor que tem a educação da população 
no desenvolvimento de um território, pelo que é aconselhável aprofundar, nos diferentes níveis educativos, o 
ensino de diversas competências que ajudem os estudantes a formar-se como pessoas empreendedoras. 
 
Os valores, atitudes e perceções empreendedoras da população da Eurorregião EUROACE também 
interferem nas iniciativas empresariais que aí se desenvolvem. De uma maneira geral, quando comparamos 
os nossos dados com os de Hernández et al. (2014), verificamos que há dois valores que aumentaram: a 
perceção de boas oportunidades nos próximos 6 meses, que subiu 46,3%, situando-se em 20,3% da 
população, e o conhecimento de empresários, que cresceu 13,4%, atingindo 30,9% da população adulta. Os 
outros dois valores – competências e conhecimentos para empreender e medo do fracasso – permanecem 
estáveis. 
 
Estes valores culturais da EUROACE têm as suas peculiaridades nas regiões que a constituem, existindo 
alguns contrastes entre a região espanhola e as regiões portuguesas. Assim, na Extremadura, a sociedade 
admite conhecer mais empresários do que as populações do Alentejo e Centro, acredita ter mais competências 
e conhecimentos para empreender e manifesta ter menos medo do fracasso. Na população da região Centro 
são identificadas melhores oportunidades de negócio para os próximos 6 meses do que no Alentejo e na 
Extremadura. Estes dados apresentam uma perspetiva diferente quando os comparamos com os dos países 
europeus cujas economias são baseadas na inovação. Na EUROACE temos uma percentagem de modelos 
de referência empreendedora similar à da média destes países (30,9% vs. 31,5%) e a confiança nas 
competências e conhecimentos para empreender é superior à da média dos países europeus cujas economias 
são baseadas na inovação (47,4% vs. 42,0%). No entanto, há diferenças significativas na perceção de 
oportunidades (20,3% vs. 38,9%) e no medo de fracassar nos negócios (50,8% vs. 42,1%). Na verdade, estes 
dois últimos aspetos psicossociais são os que devem ser desenvolvidos através de políticas e programas 
governamentais, que devem favorecer a mudança das normas sociais e culturais, promovendo e educando a 
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sociedade para a descoberta de oportunidades de negócio e tentando torná-la mais apta para enfrentar o medo 
do fracasso. 

Metade dos empreendedores na EUROACE inicia a sua atividade isoladamente, em setores orientados para 
o consumidor (52,8%) ou no setor transformador (23,5%), empregam o próprio empreendedor ou menos de
cinco trabalhadores (25,6%), e esperam criar entre um e cinco postos de trabalho no prazo de cinco anos 
(43,3%). A maioria destes negócios não são inovadores (65,0%), esperam alguma ou muita concorrência 
(85,5%), utilizam tecnologias que já existem há mais de um ano no mercado (83,0%) e quase 60% exporta 
(em particular os que pertencem às regiões do Alentejo e do Centro, onde 70,4% e 70,1% dos empreendedores 
exportam, ao passo que na Extremadura apenas 25,18% o fazem). 

Em síntese, em média, as iniciativas empreendedoras realizadas na EUROACE não geram emprego, não são 
inovadoras e utilizam tecnologias antiquadas, embora as regiões portuguesas revelem uma forte orientação 
exportadora. Os especialistas das três regiões avaliam positivamente o interesse que existe pela inovação por 
parte de empresas e consumidores na Eurorregião (3,4), em particular no Centro (3,7), mas a situação descrita 
mostra que é necessário que as empresas utilizem tecnologias mais modernas e sejam mais inovadoras. 

O documento de trabalho “EUROACE 2020. Uma Estratégia para a Eurorregião Alentejo-Centro-Extremadura” 
(Albergaria et al., 2010), inclui entre os pontos fortes da análise SWOT o facto da Eurorregião dispor de uma 
boa rede de universidades e centros tecnológicos, com capacidade de formação, investigação e transferência 
de tecnologia; embora a ligação entre o sistema científico e tecnológico e o tecido empresarial seja ainda fraca, 
pelo que é preciso estabelecer e reforçar os meios adequados para que existam mais recursos humanos e 
financeiros dedicados à I&D, especialmente nas empresas. No entanto, a situação da EUROACE não é pior 
que a dos restantes países europeus cujas economias estão baseadas na inovação, pois a avaliação é a 
mesma (2,6), muito semelhante à da União Europeia (2,57), superior à de Espanha (2,4) e inferior à de Portugal 
(2,8). No seio da Eurorregião, o Centro apresenta o valor mais alto (2,7), face ao Alentejo (2,5) e à Extremadura 
(2,6). Mesmo assim, os valores ainda não atingiram uma situação aceitável, pelo que as recomendações dos 
especialistas portugueses e espanhóis enfatizam a necessidade de trabalhar mais esta condição, 
inclusivamente na região Centro, onde referem que o apoio mais importante que a atividade empreendedora 
tem nessa região é a transferência de I&D. 

Por outro lado, é de destacar a importância que o setor extrativo (agropecuário, caça, pesca e mineração) tem 
para a EUROACE. Embora só 10,5% dos empreendedores tenha iniciado atividade neste setor, esta 
percentagem é muito significativa no grupo das economias desenvolvidas, pois corresponde ao dobro da média 
destes países (5,1%), destacando-se aqui a Extremadura, que este ano está na frente dos países cujas 
economias são baseadas na inovação, com 13,1% dos empreendedores a escolherem este setor de atividade. 
Assim, e como referem as recomendações estratégicas da EUROACE 2020, é necessário continuar a 
aprofundar as estratégias de desenvolvimento rural que potenciem os investimentos no meio rural e os planos 
de promoção do empreendedorismo neste âmbito. 

Este estudo procura aprofundar o fenómeno designado “efeito fronteira”, que ocorre em territórios contíguos 
quando as empresas procuram localizar as suas atividades económicas. A obtenção de vantagens 
competitivas devido à localização faz com que a escolha recaia sobre um determinado território. Estas 
vantagens competitivas podem conseguir-se pelos custos, pelo acesso a infraestruturas físicas, comerciais e 
profissionais, situações fiscais, etc. 

O que parece prejudicar mais a atividade empreendedora transfronteiriça na EUROACE é o contexto político, 
social e institucional, as caraterísticas da população, as políticas governamentais, o apoio financeiro, os custos, 
o acesso e regulação do trabalho, as barreiras à abertura dos mercados, bem como o acesso às infraestruturas
físicas, comerciais e profissionais. Por conseguinte, é necessário trabalhar para eliminar estas desvantagens, 
que constituem os designados custos de contexto. Para isso, é preciso homogeneizar o contexto político, social 
e institucional entre os dois países, com políticas e programas governamentais que favoreçam a abertura real 
dos mercados para que as empresas possam internacionalizar-se, aceder a infraestruturas físicas, comerciais 
e profissionais, com garantia de um custo adequado e com apoio financeiro. 

Para concluir, devemos afirmar que o ecossistema empreendedor da Eurorregião EUROACE, no seu conjunto, 
ainda tem que melhorar para chegar à média dos países europeus cujas economias são baseadas na 
inovação, em particular no que se refere à melhoria das infraestruturas físicas, comerciais e profissionais para 
as empresas, às barreiras à abertura de mercados, ao apoio financeiro às novas empresas e às políticas 
governamentais, embora seja verdade que algumas das condições do ambiente empreendedor são superiores 
à média daqueles países em duas regiões – a transferência de I&D no Centro e os programas de apoio do 
governo regional e as normas sociais e culturais na Extremadura.  
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GLOSSÁRIO DE TERMOS 

A taxa de empreendedores nascentes corresponde à percentagem de população adulta (entre18 e 64 anos) 
em cada região, proprietários ou co-proprietários fundadores de empresas novas, com uma vida inferior a 3 
meses, ou seja, cujo período de pagamento de salários não exceda os 3 meses. 

A taxa de empreendedores novos corresponde à percentagem de população adulta (entre18 e 64 anos) em 
cada região, proprietários ou co-proprietários fundadores de empresas, cuja atividade empreendedora 
pressuponha o pagamento de salários por um período entre 3 e 42 meses. 

A TEA (Total Entrepreneurial Activity) ou taxa de empreendedores em fase inicial (nascentes e novos) 
corresponde à percentagem da população adulta (entre 18 e 64 anos) em cada região, proprietários ou co-
proprietários fundadores de empesas novas ou que tenham permanecido no mercado por um período 
compreendido entre 0 e 42 meses (3,5 anos). Este indicador agrupa os dois conceitos anteriores, pelo que 
para realizar o seu cálculo final são eliminadas duplicações que possam ocorrer em relação às pessoas adultas 
que estejam implicadas ao mesmo tempo nas duas tipologias de empresas (emergentes e novas). 

A taxa de empresários consolidados representa a percentagem da população adulta (entre 18 e 64 anos) 
em cada região, fundadores de empresas, cuja atividade tenha pressuposto o pagamento de salários por um 
período superior a 42 meses. 

O abandono da atividade reflete a percentagem da população adulta (entre 18 e 64 anos) em cada região 
que declararam ter encerrado ou trespassado o negócio nos últimos 12 meses. 

Os empreendedores por oportunidade são aquelas pessoas que criam uma empresa motivadas pela 
identificação, desenvolvimento e exploração de uma oportunidade única de negócio. 

Os empreendedores por necessidade são aquelas pessoas que criam uma empresa motivadas pela 
ausência de uma alternativa laboral melhor ou pela falta de emprego. 

O investidor privado é aquela pessoa que investiu noutros negócios nos últimos 3 anos, sendo alheia a estes 
negócios, e portanto com os quais não mantém nenhum vínculo contratual ou institucional (excluem-se os 
investimentos em bolsa, fundos de investimento, …). 

EUROACE: Eurorregião europeia composta pelas regiões portuguesas do Alentejo e Centro e a região 
espanhola da Extremadura. O termo EUROACE resulta da união do prefixo euro e as iniciais, por ordem 
alfabética, de Alentejo, Centro e Extremadura. 
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ANEXO I. FICHA TÉCNICA DA INVESTIGACÃO. Inquéritos à População 
Adulta. 

Universo (1) 2.546.789 habitantes residentes na região EUROACE. 
692.188 Extremadura, 447.341 Alentejo e 1.407.260 região Centro 

Amostra 3.001 indivíduos maiores de 18 anos e menores que 65 anos. 
Seleção da amostra Amostragem multietapa: seleção aleatória de cidades e municípios nas 2 

províncias Extremenhas e nas regiões portuguesas do Alentejo e do Centro. 
Numa segunda etapa, obtêm-se, aleatoriamente, números de telefone 
correspondentes ao município. Finalmente, é selecionado o indivíduo entre 
os 18 e os 65 anos.. 

Metodologia Inquérito por telefone, pelo sistema CATI (Computer Assistance Telephone 
Interview). 

Erro da amostra (+/-) (2) +/- 1,8% 
95% Nível de confiança 

Período de realização  Junho 2014 - Fevereiro 2015 

Instituto Opinómetre e Spi (Sociedade Portuguesa de Inovação). 
Instituto Opinómetre e Spi (Sociedade Portuguesa de Inovação). 

dos inquéritos  
Trabalho de campo 
Codificação e criação de 
base de dados 
Análises estatísticas e 
tratamento de dados 

Equipa GEM Consortium (Boston) e Equipa GEM Extremadura. 
Programa estatístico SPSS V.19.0 

(1) Fonte: Eurostat 2014; (2) O cálculo do erro da amostra foi feito para populações infinitas. 
(2) Hipóteses: P=Q=50% ou de máxima indeterminação. 

ANEXO II. FICHA TÉCNICA DA INVESTIGACÃO. Inquéritos à Especialistas. 
Amostra 
Seleção da amostra 

108 Especialistas. 36 região estudada. 
Amostra de conveniência qualitativa. Seis especialistas de cada uma das 9 
as condições ambientais relacionadas com o empreendedorismo nas 
regiões. 
E-mail 
Junho 2014 - Fevereiro 2015 

Equipa GEM Alentejo, GEM Centro e GEM Extremadura. 
Equipa GEM Alentejo, GEM Centro e GEM Extremadura. 

Metodologia 
Período de realização  
dos inquéritos  
Trabalho de campo 
Codificação e criação de 
base de dados 
Análises estatísticas e 
tratamento de dados 

Equipa GEM Extremadura.  
Programa estatístico SPSS V.19.0 

Os dados que se utilizaram na elaboração deste relatório são provenientes do Projeto Global Entrepreneurship Monitor (GEM). 
Os nomes dos membros de todas as equipas nacionais e regionais estão publicados no Relatório Global Entrepreneurship 

Monitor 2014, que pode ser obtido em www.gemconsortium.org, na web de GEM Espanha, www.gem-spain.com, na web de 
GEM Extremadura, www.gemextremadura.es, assim como na Fundación Xavier de Salas (www.fundacionxavierdesalas.com). 

Embora os dados utilizados na elaboração deste relatório tenham sido compilados pelo Consórcio GEM, a sua análise e 
interpretação é da exclusiva responsabilidade dos autores. 
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