
Estudo de Avaliação de Impacto e Resultados do Projeto Promoção do Empreendedorismo Imigrante  
CEDRU – Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional e Urbano 

 
 
 
 
 

 1 

  

Estudo de Avaliação de Impacto e Resultados  
do Projeto Promoção do Empreendedorismo  

Imigrante 

Autores: 

Sérgio Barroso (Coord.) 
Maria João Marques 

Susana Monteiro 
Inês Andrade 

Sónia Vieira 

 



Estudo de Avaliação de Impacto e Resultados do Projeto Promoção do Empreendedorismo Imigrante  
CEDRU – Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional e Urbano 

 
 
 
 
 

 2 

 

 

 
TÍTULO 

ESTUDO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO E RESULTADOS DO PROJETO PROMOÇÃO DO 

EMPREENDEDORISMO IMIGRANTE 

JUNHO 2014 
 

AUTORES 

Sérgio Barroso (Coordenador) 

Maria João Marques 

Susana Monteiro 

Inês Andrade 

Sónia Vieira 

 

 

 

CEDRU 

CEDRU - Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional e Urbano 

Rua Fernando Namora, 46 A, 1600-016 Lisboa, PORTUGAL 

Tel. +351 21 712 12 40 | Fax +351 21 712 12 50   |   E-mail: geral@cedru.com   |   Internet: www.cedru.com 

 

 

EDIÇÃO 

ACM, I.P. 

Alto Comissariado para as Migrações (ACM, IP) 

RUA ÁLVARO COUTINHO,  N.º14, 1150-025 LISBOA 

acm@acm.gov.pt   |   WWW.ACM.GOV.PT 

 

 

ISBN 

978-989-685-066-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acm.gov.pt/


Estudo de Avaliação de Impacto e Resultados do Projeto Promoção do Empreendedorismo Imigrante  
CEDRU – Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional e Urbano 

 
 
 
 
 

 3 

  

SIGLAS E ACRÓNIMOS 

 

ACIDI Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, I.P. 

ACM Alto Comissariado para as Migrações, I.P. 

AGUINENSO Associação Guineense de Solidariedade Social 

AJED Associação Jardins-Escola João de Deus 

AJPAS Associação de Intervenção Comunitária, Desenvolvimento Social e de Saúde 

ALCC Associação Lusófona, Cultura e Cidadania 

AMRT Associação Melhoramentos e Recreativo do Talude 

ANDC Associação Nacional de Direito ao Crédito 

BIS Banco de Inovação Social 

CAPELA Centro de Apoio à População Emigrante de Leste e Amigos 

CASES Cooperativa António Sérgio para a Economia Social. 

CE Comissão Europeia 

CEDRU Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional e Urbano, Lda. 

CLAII Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes 

CNAI Centro Nacional de Apoio ao Imigrante 

DOINA Associação de Romenos e Moldavos 

ELSBC  East London Small Business Centre  

EMBS  Ethnic Minority Business Service 

GEM Global Entrepreneurship Monitor 

IAPMEI Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação 

IEFP Instituto do Emprego e Formação Profissional 

IFDEP Instituto para o Fomento e Desenvolvimento do Empreendedorismo em Portugal 

INE Instituto Nacional de Estatística 

IPDJ Instituto Português do Desporto e Juventude 

IPSS Instituição Particular de Solidariedade Social  

ISCTE Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa 

IUL Instituto Universitário de Lisboa 

NAE Núcleo de Apoio ao Empreendedorismo 

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

OIM  Organização Internacional para as Migrações 

ONG Organização Não Governamental 

PAEES Programa de Apoio ao Empreendedorismo e Empresas Sociais 

PALOP Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

PCN Programa de Criação de Negócios 

PEI Promoção do Empreendedorismo Imigrante 



Estudo de Avaliação de Impacto e Resultados do Projeto Promoção do Empreendedorismo Imigrante  
CEDRU – Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional e Urbano 

 
 
 
 
 

 4 

PROSAUDESC Associação de Promotores de Saúde, Ambiente e Desenvolvimento Sócio-Cultural 

QA Questão de Avaliação 

QREN Quadro de Referência Estratégico Nacional 

RPGN Rede de Perceção e Gestão de Negócios do Programa Impulso Jovem 

SQ Subquestão de Avaliação 

TCP Trabalhador por Conta Própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Estudo de Avaliação de Impacto e Resultados do Projeto Promoção do Empreendedorismo Imigrante  
CEDRU – Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional e Urbano 

 
 
 
 
 

 5 

ÍNDICE 

1. Nota Introdutória ……………………………………………………. 10 

  

2. Metodologia de Avaliação …………………………………………. 13 

2.1. Objeto de avaliação …………………………………………………………. 13 

2.2. Modelo Metodológico: do ciclo de vida do projeto aos critérios 

de avaliação ……………………………………………………………………………. 14 

2.3. Questões de avaliação …………………………………………………….. 18 

2.4. Métodos de avaliação ………………………………………………………. 26 

2.4.1. Entrevistas semiestruturadas …………………………………………………… 26 

2.4.2. Focus group ………………………………………………………………………………. 28 

2.4.3. Inquérito aos participantes no PEI …………………………………………… 29 

2.4.4. Histórias de vida ……………………………………………………………………….. 30 

  

3. Resultados da Avaliação …………………………………………… 31 

3.1. Avaliação da pertinência do PEI ……………………………………….. 31 

3.1.1. Quais os desafios que são encontrados pelos imigrantes em-

preendedores na criação do seu próprio negócio? ………………….. 31 

3.1.2. Quais as dificuldades sentidas por imigrantes no desenvolvi-

mento do seu negócio? …………………………………………………………….. 40 

3.1.3. Qual o grau de adequação do PEI às necessidades dos imi-

grantes na criação do negócio? O PEI colmata ou atenua as 

dificuldades identificadas? ………………………………………………………… 44 

3.1.4. Quais são as mais-valias que o PEI apresenta como resposta à 

integração social, profissional e económica de imigrantes? 49 

3.2. Avaliação da coerência externa do PEI 50 

3.2.1. Quais as respostas de apoio ao imigrante empreendedor exis-

tentes e/ou aplicáveis no território nacional? E que resultados 

apresentam? ……………………………………………………………………………… 50 

3.2.2. Qual o papel do setor público, privado e da sociedade civil 

(institutos públicos, organismos da administração central, 

ONG, associações de imigrantes, etc.) no apoio aos empreen-

dedores imigrantes? ……………………………………………………….………… 

 

 

58 



Estudo de Avaliação de Impacto e Resultados do Projeto Promoção do Empreendedorismo Imigrante  
CEDRU – Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional e Urbano 

 
 
 
 
 

 6 

3.2.3. Que políticas públicas têm vindo a ser anunciadas no que res-

peita à empregabilidade, mais concretamente em torno da 

criação de negócios, nos últimos cinco anos? E que resultados 

apresentam? ……………………………………………………………………………… 63 

3.2.4. Análise comparativa com outras iniciativas na área da criação 

de negócio, promovidas pelo Estado ou por entidades da soci-

edade civil, nacionais e internacionais? …………………………………… 70 

3.3. Avaliação da Eficácia do PEI …………………………………………….. 73 

3.3.1. O PEI é encarado como potenciador de criação de emprego 

(por conta própria)? O PEI contribuiu para a criação de postos 

de trabalho de terceiros? …………………………………………………………. 73 

3.3.2. Qual o rácio de negócios criados e encerrados em território 

nacional e a nível europeu (União Europeia) e de negócios cri-

ados e encerrados no âmbito do PEI? ……………………………………… 82 

3.3.3. O PEI permitiu que os participantes aumentassem as suas 

competências? ………………………………………………………………………….. 83 

3.3.4. Tendo o PEI como objetivo garantir uma aproximação institu-

cional, a mesma foi verificada por parte do ACM? Esta apro-

ximação foi a esperada? Qual o relacionamento da coordena-

ção do projeto com os organismos referidos? …………………………. 90 

3.4. Avaliação da utilidade do PEI ……………………………………. 92 

3.4.1. O PEI enquadra-se como uma resposta às dificuldades de in-

tegração económica que os imigrantes se podem deparar em 

Portugal (e.g., desemprego, discriminação, segmentação do 

mercado de trabalho)? …………………………………………………………….. 92 

3.4.2. O PEI é ajustado ao perfil das pessoas que participam no pro-

jeto? ………………………………………………………………………………………….. 96 

3.5. Avaliação da sustentabilidade do PEI ………………………………… 102 

3.5.1. Qual o impacto do encerramento dos negócios na vida das 

pessoas que os promoveram, no âmbito do PEI? No que res-

peita à dimensão familiar, social, económico-financeira qual a 

situação do empreendedor pós-encerramento do negócio face 

à situação anterior à abertura do mesmo? ……………………………… 102 



Estudo de Avaliação de Impacto e Resultados do Projeto Promoção do Empreendedorismo Imigrante  
CEDRU – Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional e Urbano 

 
 
 
 
 

 7 

3.5.2. No quadro de desenvolvimento de outros programas no âmbi-

to do empreendedorismo, como posicionar o PEI? Que vanta-

gens e desvantagens e/ou benefícios e custos o PEI apresenta 

face a outros projetos ou programas de apoio ao empreende-

dorismo? O PEI é uma resposta com potencial para ser repli-

cada e alargada a outros públicos (e.g., cidadãos não imigran-

tes, pessoas com deficiência, etc.) e outras realidades (e.g., 

outros países ou outros contextos culturais) ou deverá ser 

discutida a sua validade e manutenção? …………………………………. 109 

  

4. Conclusões e Recomendações …………………………………… 113 

4.1. Conclusões da avaliação ………………………………………………….. 113 

4.1.1. Avaliação da pertinência do PEI ………………………………………………. 113 

4.1.2. Avaliação da coerência externa do PEI ……………………………………. 120 

4.1.3. Avaliação da eficácia do PEI ……………………………………………………… 127 

4.1.4. Avaliação da utilidade do PEI …………………………………………………… 134 

4.1.5. Avaliação da sustentabilidade do PEI ………………………………………. 136 

4.2. Recomendações da avaliação …………………………………………… 140 

  

5. Anexos …………………………………………………………………… 148 

5.1. Histórias de vida …………………………………………………………….. 148 

5.2. Guiões de entrevista ……………………………………………………….. 163 

5.3. Guião de inquérito …………………………………………………………… 173 

5.4. Guião de focus group formadores ……………………………………… 184 

5.5. Guião de focus group regionais ………………………………………… 186 

5.6. Referências bibliográficas ………………………………………………… 188 

 

  



Estudo de Avaliação de Impacto e Resultados do Projeto Promoção do Empreendedorismo Imigrante  
CEDRU – Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional e Urbano 

 
 
 
 
 

 8 

ÍNDICE DE QUADROS 

QUADRO 1. Identificação das Questões e Subquestões de Avaliação . 19 

QUADRO 2. Entidades Entrevistadas …………………………………………………… 27 

QUADRO 3. Estrangeiros a Residir em Portugal, com Situação na Profissão 

Empregador, por Nacionalidade (%) ……………………………………………………………… 37 

QUADRO 4. Programas Nacionais de Apoio ao Empreendedorismo ……………. 53 

QUADRO 5. Exemplos de Boas Práticas de Apoio ao Empreendedorismo 

Imigrante em Países da EU ……………………………………………………………………………. 55 

QUADRO 6. Evolução do Autoemprego Gerado por Estrangeiros, com Ida-

des entre os 15 e os 64 Anos, Residentes em Portugal, em milhares (2007-

2013) ………………………………………………………………………………………………………………. 69 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1. Sequência Lógica das Intervenções Desenvolvidas no Quadro 

das Políticas Públicas ……………………………………………………………………………………… 15 

FIGURA 2. Ciclo de Vida das Intervenções e a Segmentação dos seus Obje-

tivos ………………………………………………………………………………………………………………… 16 

FIGURA 3. Ciclo de Vida, Critérios e Articulação dos Elementos a Conside-

rar nas Questões de Avaliação ………………………………………………………………………. 18 

FIGURA 4. Principais Contributos para a Criação dos Negócios pelos Partici-

pantes no PEI(%) …………………………………………………………………………………………… 76 

FIGURA 5. Obstáculos Enfrentados pelos Participantes no PEI na Criação 

dos seus Negócios (%) …………………………………………………………………………………… 77 

FIGURA 6. Número de Postos de Trabalho de Terceiros Criados, por Negó-

cio (%) ……………………………………………………………………………………………………………. 79 

FIGURA 7. Recurso à Contratação de Familiares pelos Participantes no PEI 

que Criaram Negócios (%) ……………………………………………………………………………. 80 

FIGURA 8. Recurso à Contratação de Coétnicos pelos Participantes no PEI 

que Criaram Negócios (%) ……………………………………………………………………………. 81 

FIGURA 9. Contributo do PEI para Conhecimentos dos Participantes (%) …. 83 

FIGURA 10. Expetativas Iniciais dos Participantes no PEI (%) ……………………. 85 



Estudo de Avaliação de Impacto e Resultados do Projeto Promoção do Empreendedorismo Imigrante  
CEDRU – Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional e Urbano 

 
 
 
 
 

 9 

FIGURA 11. Contributo do PEI para as Competências Empreendedoras dos 

Participantes (%) ……………………………………………………………………………………………. 87 

FIGURA 12. Contributo do PEI para a Integração Social e Económica dos 

Participantes (%) ……………………………………………………………………………………………. 90 

FIGURA 13. Situação Profissional Antes do Curso Apoio à Criação de Negó-

cio e em Março 2014 (%) ………………………………………………………………………………. 94 

FIGURA 14. Tipo de Atividade Empresarial dos Participantes que Criaram 

Negócio (%) ……………………………………………………………………………………………………. 95 

FIGURA 15. Evolução da Desistência dos Participantes no PEI, por subgru-

po (%) ……………………………………………………………………………………………………………. 100 

FIGURA 16. Sobrevivência das Empresas Criadas pelos Participantes no PEI 

(%) …………………………………………………………………………………………………………………. 103 

FIGURA 17. Dificuldades Sentidas na Gestão das Empresas pelos Partici-

pantes que Criaram Negócio (%) ………………………………………………………………….. 104 

FIGURA 18. Razões que Motivaram o Encerramento das Empresas pelos 

Participantes que Criaram Negócio (%) ………………………………………………………… 104 

FIGURA 19. Formalização das Empresas Criadas por Participantes do PEI 

(%) …………………………………………………………………………………………………………………. 107 

FIGURA 20. Efeitos do Encerramento das Empresas na Condição de Vida 

Individual e Familiar dos Empreendedores (%) ……………………………………………. 108 

FIGURA 21. Perspetivas de Expansão da Atividade pelos Participantes que 

Criaram Negócio (%) ……………………………………………………………………………………… 109 

FIGURA 22. Forma como os Participantes Tomaram Conhecimento do PEI 

(%) …………………………………………………………………………………………………………………. 110 

 

 

 

 



Estudo de Avaliação de Impacto e Resultados do Projeto Promoção do Empreendedorismo Imigrante  
CEDRU – Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional e Urbano 

 
 
 
 
 

 10 

1. Nota Introdutória 

1. O presente documento constitui o Relatório Final do “Estudo de Avaliação de Impacto e 

Resultados do Projeto Promoção do Empreendedorismo Imigrante (PEI)”. Este documento 

foi produzido pela equipa de avaliação do Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional 

e Urbano, Lda (CEDRU) para o Alto Comissariado para as Migrações, I.P. (ACM), em resul-

tado do concurso público para a aquisição de serviços para a realização de um estudo de 

avaliação no âmbito do PEI. 

2. De acordo com o Caderno de Encargos e com a metodologia apresentada em sede de 

Proposta, o Relatório Final contém a versão final da resposta às questões de avaliação, 

concretizando a metodologia de avaliação definida no Relatório Inicial.  

3. O presente estudo de avaliação tem como objeto o PEI, que tem vindo ser implementado 

pelo ACM desde 2009 nos distritos de Aveiro, Beja, Faro, Guarda, Lisboa, Porto e Setúbal, 

com o envolvimento de inúmeros parceiros locais, numa lógica de proximidade e de coope-

ração entre instituições.  

4. O PEI visa promover a criação de negócios dinamizados por imigrantes através da sua 

capacitação para a aquisição de competências empreendedoras, tendo como objetivos es-

pecíficos: 

 Desenvolver uma atitude empreendedora perante a vida, promovendo a autoestima 

e a confiança em si próprio;  

 Desenvolver competências pessoais, sociais e de gestão empresarial fundamentais à 

criação de um negócio;  

 Promover a criação de negócios de forma sustentada;  

 Facilitar a ligação entre os potenciais empreendedores e os programas de apoio ao 

empreendedorismo já existentes;  

 Promover a formalização de negócios dinamizados na economia informal. 

5. Para além do apoio de uma rede de entidades locais, o PEI tem sido concretizado em 

parceria com duas entidades formadoras (a Rumo, Cooperativa de Solidariedade Social, 

CRL e a Associação Cultural Moinho da Juventude) que sinalizam formadores capacitados 

nas temáticas chave (empreendedorismo, experiência de trabalho com públicos mais des-

favorecidos, facilidade de adaptar a linguagem conforme o grupo de formação, …), nos 

territórios onde o projeto tem vindo a ser dinamizado. A esta função charneira no processo 

de implementação do PEI deve, ainda, ser acrescentado um conjunto de funções de supor-
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te da responsabilidade destas entidades, designadamente processos de certificação forma-

tiva, procedimentos administrativo-burocráticos e processos de promoção da melhoria con-

tínua do PEI. 

6. Desde a sua criação o Projeto já mobilizou 1.441 participantes em 97 cursos, envolvendo 

22 parceiros responsáveis pela implementação local do projeto, 2 destes também respon-

sáveis pela formação (entidades formadoras). No global, o PEI permitiu a abertura de 77 

negócios. 

7. O presente estudo tem como objetivo avaliar os impactos alcançados pelo projeto respon-

dendo aos quatro objetivos específicos definidos no Caderno de Encargos, designadamen-

te: 

 Fazer uma caracterização genérica dos empresários imigrantes em Portugal, nome-

adamente clarificando os conceitos de base, enquadrando os participantes do PEI 

neste universo global; 

 Caracterizar o enquadramento político e legislativo da imigração em Portugal no pe-

ríodo em avaliação no que respeita à criação do próprio negócio por parte de imi-

grantes (limitações, constrangimentos e/ou oportunidades definidas pela Lei da 

Imigração na dinamização de um negócio) e o enquadramento das políticas de 

apoio ao empreendedorismo vigentes em território nacional; 

 Caracterizar o contexto institucional, identificando respostas do apoio ao imigrante 

empreendedor existentes e/ou aplicáveis no território nacional e apontando papel 

do setor público, privado e da sociedade civil (institutos públicos, organismos da 

administração central, ONG, associações de imigrantes, etc.) no apoio aos empre-

endedores imigrantes; 

 Caracterizar e monitorizar os dados do PEI, respondendo a um conjunto de ques-

tões de avaliação que na sua globalidade permitem aferir se o projeto atingiu os 

objetivos a que se propôs. 

8. Nos termos previstos no Relatório Inicial, este documento segue a estrutura prevista para 

o Relatório Final contemplando, para além desta nota introdutória, três pontos principais:  

 No primeiro é apresentada a metodologia global de avaliação que foi seguida, no-

meadamente os critérios, questões e subquestões de avaliação que o estruturam e 

os principais métodos que foram implementados; 

 No segundo, é apresentada a resposta a cada uma das questões de avaliação, es-

truturadas pelos cinco grandes critérios de avaliação: pertinência, coerência exter-

na, eficácia, eficiência, utilidade e sustentabilidade; 
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 No terceiro são apresentadas as conclusões e recomendações da avaliação. 

9. O documento é ainda complementado por um capítulo de anexos no qual se apresentam os 

guiões dos instrumentos de notação utilizados, designadamente os inquéritos, focus group 

e entrevistas, e a identificação das referências bibliográficas. 

10. Para a elaboração desde documento foi essencial a colaboração dos técnicos do ACM e dos 

técnicos e dirigentes das inúmeras entidades auscultadas. Foi igualmente fulcral a colabo-

ração de 346 participantes no PEI, que se disponibilizaram a responder a um inquérito. A 

todos a equipa de avaliação presta o seu agradecimento. 

11. As conclusões e recomendações da avaliação resultam do processo metodológico seguido 

pela equipa de avaliação, não vinculando a entidade promotora do estudo ou qualquer ou-

tra entidade que tenha colaborado na sua realização. 
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2. Metodologia de Avaliação 

2.1. Objeto de avaliação 

12. O estudo de avaliação tem por objeto o PEI, coordenado pelo ACM, mas implicando uma 

intervenção local, numa lógica de proximidade e de cooperação com entidades que traba-

lham junto do grupo-alvo do Projeto.  

13. Tendo como objetivo global promover a criação de negócios dinamizados por imigrantes 

através da sua capacitação para a aquisição de competências empreendedoras, o PEI visa 

de forma específica: 

 Desenvolver uma atitude empreendedora perante a vida, promovendo a autoestima 

e a confiança em si próprio;  

 Desenvolver competências pessoais, sociais e de gestão empresarial fundamentais à 

criação de um negócio; promover a criação de negócios de forma sustentada;  

 Facilitar a ligação entre os potenciais empreendedores e os programas de apoio ao 

empreendedorismo já existentes;  

 Promover a formalização de negócios dinamizados na economia informal. 

14. Criado em 2009, o PEI encontra-se atualmente na sua 5ª e última edição tendo promovido 

iniciativas nos distritos de Aveiro, Beja, Faro, Guarda, Lisboa, Porto e Setúbal. 

15. Para além do apoio de uma rede de entidades locais, o PEI é desenvolvido em parceria 

com duas entidades formadoras (a Rumo, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL e a 

Associação Cultural Moinho da Juventude) que sinalizam formadores para os territórios 

onde o Projeto é dinamizado e com experiência nesta área (empreendedorismo, experiên-

cia de trabalho com públicos mais desfavorecidos, facilidade de adaptar a linguagem con-

forme o grupo de formação, …). 

16. As principais atividades do PEI, destinadas aos seus beneficiários são o curso Apoio à 

Criação de Negócios e as reuniões de orientação/consultoria, destinadas ao empreendedor 

em momento posterior ao curso. 

17. Desde a sua criação o projeto já mobilizou 1.441 participantes, 22 parceiros responsáveis 

pela implementação local do projeto, 2 destes também responsáveis pela formação (enti-

dades formadoras), permitindo a abertura de 77 negócios. 
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2.2. Modelo metodológico: do ciclo de vida do projeto aos 

critérios de avaliação 

18. Existe uma multiplicidade de métodos e técnicas de avaliação que podem ser utilizados em 

função da natureza do instrumento de política a analisar e da sua área de influência (e.g., 

políticas setoriais, regionais ou transversais, com intervenções aos níveis supranacional, 

nacional, regional ou local), da natureza dos exercícios de avaliação a efetuar (por exemplo, 

ex ante, intercalar, ex post), das questões de avaliação a que se pretende responder e, 

finalmente, do tipo de informação disponível.  

19. A metodologia estabelecida para qualquer avaliação de intervenções desenvolvidas no 

quadro das políticas públicas deve, contudo, ter em consideração um conjunto de tópicos 

de análise, nomeadamente os ciclos de vida dos projetos e as questões fundamentais de 

avaliação, bem como as articulações entre conteúdos, dimensões e instrumentos. 

20. A sequência lógica das intervenções financiadas por fundos públicos segue, em geral, o 

esquema apresentado na figura seguinte, em que se articula o nível das políticas, ações e 

intervenções públicas com o contexto e população-alvo, setor, território, economia, socie-

dade, sobre os quais as intervenções se desenvolvem. 
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FIGURA 1. Sequência Lógica das Intervenções Desenvolvidas no 

Quadro das Políticas Públicas  

 

Fonte: Adaptado de Augusto Mateus & Associados  

 

21. A sequência lógica representada, para além de evidenciar a ligação entre os desafios – 

problemas – necessidades e a estratégia seguida pelo programa/projeto e entre os recur-

sos das intervenções e as realizações e subsequentes resultados e impactos, serve ainda 

como base para proceder à explicitação do relacionamento das realizações, resultados e 

impactos com as várias categorias de objetivos definidos (figura seguinte): 

 Objetivos operacionais são expressos em termos de realizações; 

 Objetivos específicos são expressos em termos de resultados; 

 Objetivos globais são expressos em termos de impactos. 

22. A avaliação de impacto e resultados do PEI abrange a globalidade dos objetivos, focando-

se as suas análises nas realizações, nos resultados e, também, na aferição do contributo 

das intervenções para a alavancagem da inclusão social e económica dos imigrantes em 

Portugal, ou seja, no impacto das intervenções. 
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FIGURA 2. Ciclo de Vida das Intervenções e a Segmentação dos 

seus Objetivos  

 

Fonte: Adaptado de Augusto Mateus & Associados  

 

23. As questões fundamentais a que os exercícios de avaliação devem responder dão corpo 

aos denominados critérios de avaliação. De acordo com os principais documentos de refe-

rência sobre metodologias de avaliação existem sete critérios que incidem sobre as várias 

etapas do ciclo de vida do projeto, designadamente: relevância, pertinência, coerência, 

eficiência, eficácia, utilidade e sustentabilidade.  

24. Cada um destes critérios de avaliação da implementação e dos impactos comporta o 

questionamento da estratégia, da operacionalização ou dos resultados alcançados, reesta-

belecendo as relações de casualidade que conduzem todo o processo de mudança que o 

Projeto pretende gerar. Considerando o Caderno de Encargos do Estudo de Avaliação de 

Impacto e Resultados do PEI, o exercício a realizar deverá procurar considerar cinco crité-

rios fundamentais: 



Estudo de Avaliação de Impacto e Resultados do Projeto Promoção do Empreendedorismo Imigrante  
CEDRU – Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional e Urbano 

 
 
 
 
 

 17 

 Pertinência - Em que medida são os objetivos do projeto pertinentes para as ne-

cessidades da “população-alvo”, considerando o diagnóstico de caracterização deste 

grupo? 

 Coerência - Estão garantidas condições de exequibilidade ou consistência da estra-

tégia adotada, nomeadamente ao nível das soluções de afetação, especialização e 

coordenação de meios e ao nível da hierarquia, complementaridade e articulação 

convergente dos objetivos prosseguidos? 

 Eficácia - Até que ponto contribuiu o projeto para alcançar os seus objetivos espe-

cíficos e globais? Qual a dimensão das sinergias e efeitos internos e externos do 

programa em termos de “valor acrescentado”? 

 Utilidade - O projeto teve impacto nos grupos ou populações-alvo, em relação às 

suas necessidades e problemas? Como se compara a “situação de chegada” da “po-

pulação-alvo” com a “situação de partida”? 

 Sustentabilidade - É possível identificar e quantificar as grandes mudanças e efei-

tos estruturais “produzidos” pelo projeto? Em que medida se pode esperar que as 

alterações (ou benefícios) perdurem após a conclusão da intervenção? O projeto 

configura uma experiência institucional de aprendizagem coletiva com influência fu-

tura? 
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FIGURA 3. Ciclo de Vida, Critérios e Articulação dos Elementos a 

Considerar nas Questões de Avaliação 

 

Fonte: Adaptado de Augusto Mateus & Associados  

 

2.3. Questões de avaliação 

25. As questões de avaliação têm uma função central em qualquer exercício avaliativo, na 

medida em que permitem clarificar o propósito e a amplitude do exercício a desenvolver e 

precisar os aspetos do desempenho que se pretendem analisar.  

26. Tendo por referência o objetivo principal do presente estudo, foram definidos em sede de 

Caderno de Encargos quatro objetivos principais que agregam questões de avaliação:  

 Fazer uma caracterização genérica dos empresários imigrantes em Portugal, nome-

adamente clarificando conceitos de base, enquadrando os participantes do PEI neste 

universo global; 

 Caracterizar o enquadramento político e legislativo da imigração em Portugal no pe-

ríodo em avaliação no que respeita à criação do próprio negócio por parte de imi-

grantes (limitações, constrangimentos e/ou oportunidades definidas pela lei da imi-
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gração para na dinamização de um negócio) e o enquadramento das políticas de 

apoio ao empreendedorismo vigentes em território nacional; 

 Caracterizar o contexto institucional, identificando respostas de apoio ao imigrante 

empreendedor existentes e/ou aplicáveis no território nacional e apontando o papel 

do setor público, privado e da sociedade civil (institutos públicos, organismos da 

administração central, ONG, associações de imigrantes, etc.) no apoio aos empre-

endedores imigrantes; 

 Caracterizar e monitorizar os dados do PEI, considerando, entre outras que se con-

siderem pertinentes, as seguintes questões de modo a aferir se o PEI responde aos 

objetivos a que se propôs. 

27. Cada um destes objetivos foi organizado em função dos critérios de avaliação apresenta-

dos no ponto anterior, tendo como objetivo fazer a adequação entre a avaliação e o ciclo 

de vida do PEI, que é definido pelo encadeado lógico que conduz à mudança que se pre-

tende alcançar.  

28. Por outro lado, em sede de proposta foi feita a revisão e ampliação das questões de 

avaliação apresentadas em Caderno de Encargos, tendo-se ainda definido as respetivas 

subquestões. O quadro seguinte apresenta o entendimento da Equipa de Avaliação relati-

vamente à avaliação e às questões e subquestões que serão respondidas para cumprir os 

objetivos definidos.   

 

QUADRO 1. Identificação das Questões e Subquestões de Avaliação 

Referência no 

Caderno de 

Encargos 

Domínio 
Questão de Avalia-

ção 
Subquestão de Avaliação 

Caracterizar os 

empresários 

imigrantes em 

Portugal 

Pertinência 

QA1.Quais os desafi-

os que são encontra-

dos pelos imigrantes 

empreendedores na 

criação do seu próprio 

negócio? 

 SQ11. Quais os limites e constran-

gimentos ao empreendedorismo imi-

grante, na fase de criação do negó-

cio, decorrentes do contexto econó-

mico e social nacional? 

 SQ12. Quais os limites e constran-

gimentos ao empreendedorismo imi-

grante, na fase de criação do negó-

cio, decorrentes da condição de imi-

grante? 

 SQ13. Quais os limites e constran-
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Referência no 

Caderno de 

Encargos 

Domínio 
Questão de Avalia-

ção 
Subquestão de Avaliação 

gimentos específicos de subgrupos 

da população imigrante empreende-

dora, na criação do negócio? 

 SQ14. Quais as vantagens do em-

preendedorismo imigrante? 

QA2. Quais as dificul-

dades sentidas por 

imigrantes no desen-

volvimento do seu 

negócio? 

 SQ21. Quais as tendências que mar-

cam as iniciativas empresariais dos 

imigrantes em Portugal e na UE? 

 SQ22. Quais as dificuldades sentidas 

pelos empreendedores imigrantes no 

desenvolvimento do seu próprio ne-

gócio? 

 SQ23. Quais as determinantes de 

sucesso no desenvolvimento dos ne-

gócios de empreendedores imigran-

tes? 

QA3.Qual o grau de 

adequação do PEI às 

necessidades dos 

imigrantes na criação 

de negócio? O PEI 

colmata ou atenua as 

dificuldades identifi-

cadas? 

 SQ31. Os objetivos do PEI contem-

plam devidamente as necessidades e 

dificuldades dos imigrantes empre-

endedores na criação do seu próprio 

negócio? 

 SQ32. Os recursos financeiros do 

PEI garantem a necessária formação 

e preparação dos imigrantes empre-

endedores para as dificuldades e de-

safios de criação de um negócio pró-

prio? 

 SQ33. Os recursos humanos e a 

estrutura de desenvolvimento do PEI 

apresentaram-se adequados para 

responder às necessidades e dificul-

dades dos imigrantes empreendedo-

res na criação do seu próprio negó-

cio? 

 SQ34. As atividades destinadas aos 

imigrantes empreendedores partici-

pantes no PEI possibilitaram abran-
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Referência no 

Caderno de 

Encargos 

Domínio 
Questão de Avalia-

ção 
Subquestão de Avaliação 

ger as necessidades e dificuldades 

que estes sentem na criação dos 

seus próprios negócios? 

QA4. Quais são as 

mais-valias que PEI 

apresenta como res-

posta à integração 

social, profissional e 

económica de imi-

grantes? 

 SQ41. O que o PEI fez de diferenci-

ador para contribuir para a inclusão 

social, profissional e económica dos 

imigrantes empreendedores? 

Caracterizar o 

enquadramento 

político e legisla-

tivo da imigração 

em Portugal 

Coerência 

Externa 

QA5. Quais as res-

postas de apoio ao 

imigrante empreen-

dedor existentes e/ou 

aplicáveis no território 

nacional? E que resul-

tados apresentam? 

 SQ51. Qual o histórico de respostas 

e sua estrutura (Programas, Proje-

tos, Iniciativas, Medidas, Ações) cri-

adas para apoiar o empreendedoris-

mo imigrante, em Portugal ou no es-

trangeiro mas aplicáveis em Portu-

gal? 

 SQ52. As respostas criadas para 

apoiar o empreendedorismo imigran-

te apresentam elevada complemen-

taridade ou registam alguma redun-

dância na natureza dos seus objeti-

vos e formas de intervenção? 

Caracterizar o 

contexto institu-

cional 

 

QA6. Qual o papel do 

setor público, privado 

e da sociedade civil 

(institutos públicos, 

organismos da admi-

nistração central, 

ONGs, associações de 

imigrantes, etc.) no 

apoio aos empreen-

dedores imigrantes? 

 SQ61. O Estado tem assumido um 

papel predominantemente regulador 

das respostas ao empreendedorismo 

imigrante ou a sua intervenção apre-

senta-se bastante mais ampla, as-

sumindo simultaneamente um ele-

vado potencial dinamizador e inova-

dor? 

 SQ62. O papel que o Setor Privado 

tem assumido no apoio ao empreen-

dedorismo imigrante estende-se pa-

ra além de objetivos meramente lu-

crativos? 

 SQ63. O Terceiro Setor tem sido 
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Referência no 

Caderno de 

Encargos 

Domínio 
Questão de Avalia-

ção 
Subquestão de Avaliação 

capaz de apoiar o empreendedoris-

mo imigrante em áreas de vazio e 

com recurso a abordagens inovado-

ras? 

 SQ64. De que forma o contexto 

institucional e os vários atores têm 

incentivado, desencorajado ou não 

apresentado nenhuma influência na 

performance empreendedora dos 

imigrantes 

QA7. Que políticas 

públicas têm vindo a 

ser anunciadas no que 

respeita à empregabi-

lidade, mais concre-

tamente em torno da 

criação de negócios, 

nos últimos cinco 

anos? E que resulta-

dos apresentam? 

 SQ71. Qual o histórico de políticas 

públicas em matéria de promoção da 

empregabilidade e do empreendedo-

rismo imigrante, que marcou os úl-

timos cinco anos? 

 SQ72. Como se insere o PEI nessa 

evolução das políticas públicas na 

área da empregabilidade e do em-

preendedorismo imigrante em Portu-

gal? 

 SQ73. De que modo essas políticas 

públicas influenciaram a performance 

empreendedora dos imigrantes, em 

Portugal? 

QA8. Análise compa-

rativa com outras 

iniciativas na área da 

criação de negócios, 

promovidas pelo Es-

tado ou por entidades 

da Sociedade Civil, 

nacionais e internaci-

onais? 

 SQ81. Quais os principais aspetos 

diferenciadores do PEI face a outras 

iniciativas de apoio à criação de ne-

gócios por imigrantes promovidas 

pelo Estado ou por entidades do Ter-

ceiro Setor, nacionais e internacio-

nais? 

 SQ82. Quais as principais diferenças 

nos resultados alcançados PEI por 

comparação a outras iniciativas de 

apoio à criação de negócios? 

Caracterizar e 

monitorizar os 
Eficácia 

QA9. O PEI é encara-

do como potenciador 

 SQ91. Quais as expectativas iniciais 

e após o término do PEI que os imi-
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Referência no 

Caderno de 

Encargos 

Domínio 
Questão de Avalia-

ção 
Subquestão de Avaliação 

dados do PEI de criação de empre-

go (por conta pró-

pria)? O PEI contribu-

iu para a criação de 

postos de trabalho de 

terceiros? 

grantes e suas famílias apresenta-

vam quanto à criação de um negócio 

próprio? 

 SQ92. Quais os principais contribu-

tos do PEI na resposta às dificulda-

des de integração económica que os 

imigrantes se deparam em Portugal? 

 SQ93. Os imigrantes empreendedo-

res que participaram no PEI teriam 

criado os seus próprios negócios, ca-

so não tivessem frequentado o pro-

jeto? 

QA10. Qual o rácio de 

negócios criados e 

encerrados em territó-

rio nacional e a nível 

europeu (União Euro-

peia) e de negócios 

criados e encerrados 

no âmbito do PEI? 

 SQ101. Como tem evoluído o desen-

volvimento empresarial das comuni-

dades imigrantes em Portugal e na 

União Europeia, nos últimos anos? 

Portugal encontra-se em linha com 

as tendências comunitárias? 

 SQ102. Qual a taxa de sucesso em-

preendedora potenciada pelo PEI? 

 SQ103. O PEI poderá melhorar a sua 

performance em termos de resulta-

dos? 

QA11. O PEI permitiu 

que os participantes 

aumentassem as suas 

competências? 

 SQ111. O que o PEI fez para aumen-

tar as competências pessoais, sociais 

e de gestão empresarial dos imigran-

tes que participaram do projeto? 

 SQ112. De que forma os imigrantes 

que participaram no PEI estão a apli-

car as competências pessoais, sociais 

e de gestão empresarial adquiridas? 

QA12. O PEI facilita a 

ligação entre os po-

tenciais empreende-

dores e os programas 

de apoio ao empreen-

dedorismo já existen-

 SQ121. De que forma o projeto 

promoveu a ligação entre os partici-

pantes com outros empreendedores 

e respostas de apoio ao empreende-

dorismo existentes ou aplicáveis em 

Portugal?  
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Referência no 

Caderno de 

Encargos 

Domínio 
Questão de Avalia-

ção 
Subquestão de Avaliação 

tes? A participação no 

PEI permitiu que os 

empreendedores se 

aproximassem de 

outras entidades en-

volvidas no processo 

de criação de negó-

cio? De que forma? 

 SQ122. De que forma os participan-

tes, que adquiriram informa-

ção/conhecimento com outros em-

preendedores e respostas de apoio 

ao empreendedorismo, através do 

PEI, têm perpetuado essa ligação 

após o término da sua participação 

no projeto? 

QA13. Tendo o PEI 

como objetivo garan-

tir uma aproximação 

institucional, a mesma 

foi verificada por par-

te do ACM? Esta apro-

ximação foi a espera-

da? Qual o relaciona-

mento da coordena-

ção do projeto com os 

organismos referidos? 

 SQ131. De que forma o PEI contri-

buiu para aproximar o ACM das enti-

dades formadoras e das entidades 

locais parceiras? 

 SQ132. De que forma essa aproxi-

mação institucional tem contribuído 

para o sucesso do PEI? 

 SQ133. Que outros resultados cola-

terais ao PEI resultam dessa aproxi-

mação institucional? 

 

Utilidade 

QA14. O PEI enqua-

dra-se como uma 

resposta às dificulda-

des de integração 

económica que os 

imigrantes se podem 

deparar em Portugal 

(e.g., desemprego, 

discriminação, seg-

mentação do mercado 

de trabalho)? 

 SQ141. O PEI contribuiu para a me-

lhoria da integração económica dos 

imigrantes que participaram no pro-

jeto? 

 SQ142. Em que medida os imigran-

tes que participaram no PEI foram 

bem-sucedidos na resolução de situ-

ações de desemprego e, nomeada-

mente, na criação do próprio empre-

go? 

QA15. O PEI é ajus-

tado ao perfil das 

pessoas que partici-

pam no projeto? 

 SQ151. Qual é o perfil das pessoas 

que participam no PEI? 

 SQ152. Os serviços prestados pelo 

PEI, nomeadamente na vertente de 

capacitação e acompanhamento de 

potenciais empreendedores imigran-

tes, vão ao encontro ao perfil do pú-
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Referência no 

Caderno de 

Encargos 

Domínio 
Questão de Avalia-

ção 
Subquestão de Avaliação 

blico-alvo do PEI? 

Sustentabi-

lidade 

QA16. Qual o impacto 

do encerramento dos 

negócios na vida das 

pessoas que os pro-

moveram, no âmbito 

do PEI? No que res-

peita à dimensão fa-

miliar, social, econó-

mico-financeira qual a 

situação do empreen-

dedor pós-

encerramento do ne-

gócio face à situação 

anterior à abertura do 

mesmo? 

 SQ161. Quais os fatores que condu-

ziram ao encerramento dos negó-

cios? Estão relacionados com lacunas 

na capacitação dos promotores (e 

portanto com insuficiências do pro-

grama), ou com razões conjunturais 

comuns a atividades semelhantes 

(quebra da procura interna, dificul-

dades de financiamento, etc.)? 

 SQ162. Em termos familiares, soci-

ais e económico-financeiros, o encer-

ramento dos negócios agravou signi-

ficativamente as condições de vida 

dos empreendedores? 

 SQ163. A experiência negativa des-

tes promotores inibiu as suas ambi-

ções de empreendedorismo, ou antes 

contribuiu para enriquecer a sua ex-

periência de gestão e serviu de base 

para novos investimentos? 

QA17. No quadro de 

desenvolvimento de 

outros programas no 

âmbito do empreen-

dedorismo, como po-

sicionar o PEI? Que 

vantagens e desvan-

tagens e/ou benefícios 

e custos o PEI apre-

senta face a outros 

projetos ou progra-

mas de apoio ao em-

preendedorismo? O 

PEI é uma resposta 

com potencial para 

ser replicada e alar-

 SQ171. O apoio do PEI é mais van-

tajoso para o seu público-alvo com-

parativamente com outros progra-

mas existentes no âmbito da promo-

ção do empreendedorismo? 

 SQ172. Qual é potencial de replica-

ção e alargamento do PEI a outros 

públicos e realidades? 
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Referência no 

Caderno de 

Encargos 

Domínio 
Questão de Avalia-

ção 
Subquestão de Avaliação 

gada a outros públicos 

(e.g., cidadãos não 

imigrantes, pessoas 

com deficiência, etc.) 

e outras realidades 

(e.g., outros países ou 

outros contextos cul-

turais) ou deverá ser 

discutida a sua vali-

dade e manutenção? 

Fonte: CEDRU (2014) 

 

2.4. Métodos de avaliação 

2.4.1. Entrevistas semiestruturadas 

29. Atendendo às características da avaliação, as entrevistas são particularmente adequadas 

para obter elementos de análise. Existindo uma grande diversidade de tipos de entrevista, 

foram realizadas entrevistas individuais semiestruturadas (cf Anexo). Assim, as entrevistas 

orientaram-se por um conjunto de perguntas, estruturadas num guião previamente forne-

cido aos entrevistados.  

30. As entrevistas visaram também obter informação qualitativa sobre o posicionamento e 

conhecimento de alguns atores estratégicos sobre outras temáticas do Projeto, nomeada-

mente sobre o enquadramento político e legislativo e o enquadramento das políticas de 

apoio ao empreendedorismo. 
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QUADRO 2. Entidades Entrevistadas 

Tipologia Entidades 

Responsável 

Institucional do 

PEI 

ACM – Alto Comissariado para as Migrações 

José Ferreira (Tree Institute, Associação para o Desenvolvimento Eco-

nómico, Social e Humano) - consultor do ACM para a conceção e im-

plementação do PEI 

Parceiros Locais 

e Entidades 

Formadoras  

AGUINENSO – Associação Guineense de Solidariedade Social (António 

Veiga) 

AJEJD – Associação Jardins-Escola João de Deus (Marian Levy) 

AJPAS – Associação de Intervenção Comunitária, Desenvolvimento So-

cial e de Saúde (Nuno Antão) 

Associação Melhoramentos e Recreativo do Talude (Isabel Lourenço) 

Associação Cultural Moinho da Juventude (Carlos Manuel Pereira Relha) 

Associação Juvenil e Cultural Batoto Yetu Portugal (Marta Mories) 

CAPELA – Centro de Apoio à População Emigrante de Leste e Amigos 

(Iryna Ivanyuk) 

Cáritas Diocesana da Guarda (Isabel Rabaça e Cátia Lopes) 

Centro Nacional de Apoio ao Imigrante do Porto (Elena Golovatcheva) 

Centro Nacional de Apoio ao Imigrante de Lisboa (Paula Ferreira) 

Centro Social e Paroquial de Vera Cruz (Emília Carvalho) 

Fundação Santa Rafaela Maria (Carlota Morais / Dana Drenta) 

Grupo Aeromodelismo “Os Caças” – Escola E.B.2.3 Visconde Juromenha 

(Carlos Gracio) 

KHAPAZ – Associação Cultural (Sheilla Amado) 

Município de Torres Vedras (Elsa de Carvalho Neto da Silva) 

Município do Seixal (Maria Helena Palacino / Catarina Faias) 

PROSAUDESC - Associação de Promotores de saúde, ambiente e desen-

volvimento sociocultural (Maria Virgínia Neto) 

Rumo, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL (Augusto Sousa) 

Santa Casa da Misericórdia de Almada (Maria de Assis Almeida / Cláudia 

Gama) 

Seiva - Associação ao Serviço da Vida (Carla Rodrigues) 

Associações de 

Imigrantes  

ALCC – Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania (Nilvete Oliveira) 

Associação Cabo-Verdiana (Mário de Carvalho) 

Casa do Brasil de Lisboa (Fabrício Soares) 

DOINA – Associação de Romenos e Moldavos (Elisabete Necker) 

Outras Entida-

des Relevantes 

IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inova-

ção (Celina Gil) 

ANDC – Associação Nacional de Direito ao Crédito (José Centeio) 

Fonte: CEDRU (2014) 
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31. Esta metodologia teve como principais objetivos: 

 Aceder a informação não suscetível de ser recolhida com recurso a outros métodos; 

 Aceder ao conhecimento e à experiência de um conjunto de atores responsáveis pe-

la gestão e implementação do PEI; 

 Identificar possíveis problemáticas e fatores-críticos; 

 Compreender aprofundadamente as opiniões de atores-chave e o entendimento que 

estes têm sobre diversos aspetos cruciais à avaliação. 

32. No que trata às Associações de Imigrantes, a extensão considerável de possíveis associa-

ções a entrevistar, exigiram que a avaliação definisse um conjunto restrito de entidades.  

 

2.4.2. Focus group  

33. A metodologia focus group tem sido amplamente aplicada enquanto instrumento de pes-

quisa de informação de nível qualitativo. As vantagens da sua aplicação ultrapassam o ca-

ráter de recurso alternativo, uma vez que ao abrir a reflexão a um painel de atores incre-

menta-se a visibilidade externa da gestão pública, bem como a credibilidade dos processos 

de avaliação. 

34. A utilização deste método teve como objetivo fundamental dispor de uma fonte de infor-

mação que complementa-se a informação quantitativa e qualitativa obtida com os restan-

tes instrumentos metodológicos. Atendendo ao seu momento de realização, teve ainda 

como objetivo a validação das conclusões preliminares alcançadas com os primeiros resul-

tados dos trabalhos de avaliação. 

35. Neste âmbito a avaliação contemplou quatro focus group: (i) um com os formadores 

envolvidos no Projeto e que ainda estão no ativo, realizado a 8 de abril; (ii) e outros três 

com base regional – Norte (Porto, Aveiro e Guarda), Lisboa (Lisboa, Setúbal, Beja e Faro) 

– realizados nos dias 5, 6 e 8 de maio. Os segundos focus group tiveram como objetivo 

validar as conclusões da avaliação em termos da eficácia, utilidade e sustentabilidade do 

PEI.  

36. No primeiro focus group participaram os formadores Ana Rita Rodrigues, Rute Pires, José 

Júlio Amaral Sousa, Miguel Lourenço e João Martinho. Nos focus group regionais participa-

ram 25 representantes de 12 entidades mais identificadas com o PEI e que maior contribu-

to poderiam dar para a concretização dos objetivos destas sessões, designadamente: 
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 ACM; 

 Entidades formadoras (Rumo, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL e Associa-

ção Cultural Moinho da Juventude); 

 Entidades locais parceiras (em função da sua região); 

 Entidade consultora do PEI. 

 

2.4.3. Inquérito aos participantes no PEI 
 

37. No âmbito da presente avaliação, foi realizado um inquérito telefónico a 346 participantes 

no PEI. O número de inquiridos foi definido a partir do universo de participantes (1441) e 

obedecendo a uma margem de erro aceitável de 5% e a uma amostra com um nível de 

confiança de 95%. A amostra foi estratificada por região (NUTS II) e assegurou a repre-

sentatividade de indivíduos que criaram negócio após a sua participação no projeto.  

38. A utilização de inquéritos revela-se pertinente quando é necessário recolher informação de 

natureza qualitativa e quantitativa comparável (por via de um sistema de notação aplicável 

a cada questão) junto de um número elevado de inquiridos.  

39. Este método de avaliação teve um papel decisivo para o processo tendo como principais 

objetivos fornecer informação que permitisse avaliar a pertinência, eficácia e utilidade do 

PEI. A sua implementação contemplou as seguintes fases, para além da conceção do ques-

tionário: 

 Seleção da amostra de participantes a inquirir – A partir da base de dados disponi-

bilizada pelo ACM e atendendo aos critérios de amostragem e de estratificação (re-

gional e participantes que criaram negócios), foi elaborada uma lista de participan-

tes a inquirir. Considerando a diversidade de comunidades imigrantes residentes em 

Portugal, optou-se por agrupar os cidadãos oriundos dos PALOP (Cabo Verde, São 

Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Moçambique e Angola), de outros países de África, 

Brasil, de outros países da América Latina e Caraíbas, da China, do subcontinente 

indiano (Índia, Paquistão e Bangladesh), da Europa de Leste (incluindo países bálti-

cos e caucasianos), da UE (exceto Portugal) e de Portugal. Uma vez identificados os 

grupos de países de origem e identificadas as regiões de intervenção do PEI, criou-

se uma base amostral de 346 inquéritos a partir do registo de participantes no pro-

jeto (2009-2013), disponibilizado pelo ACM. Optou-se por um processo de amostra-

gem estratificado segundo o grupo de origem e região de intervenção do projeto 

(Aveiro, Beja, Faro, Guarda, Lisboa, Porto, Setúbal), tendo os indivíduos de cada 



Estudo de Avaliação de Impacto e Resultados do Projeto Promoção do Empreendedorismo Imigrante  
CEDRU – Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional e Urbano 

 
 
 
 
 

 30 

estrato sido selecionados de um modo aleatório. Para a realização de 346 inquéri-

tos, foi necessário alargar a base amostral inicial para 608 participantes, tendo em 

conta que muitos dos contactos, sobretudo dos participantes de 2009 e 2010, já 

não estão ativos; 

 Teste do inquérito – Antes de realizar de forma sistemática o processo de inquiri-

ção, foram realizados três inquéritos testes com alguns participantes para avaliar a 

sua clareza e adequação, o que permitiu efetuar ainda a pequenas correções (ques-

tionários, base de dados, programação de ações e encadeamento lógico das ques-

tões); 

 Realização de entrevistas telefónicas – A partir da amostra definida foram efetuados 

contactos telefónicos e realizadas as entrevistas, entre 15 de março e 4 de abril. 

Sempre que os participantes selecionados mudaram de contacto ou manifestaram 

indisponibilidade em colaborar foi selecionado um outro participante que cumprisse 

critérios idênticos de representatividade;  

 Acompanhamento e monitorização – A resposta aos inquéritos foi feita imediata-

mente em base dados o que permitiu monitorizar a inquirição e validar a fiabilidade 

e qualidade do processo de recolha; 

 Análise, integração e cruzamento de dados – Após o encerramento do período de 

inquirição e inquiridos o número de participantes pretendido (346), procedeu-se à 

exportação dos dados recolhidos pela aplicação online, os quais foram validados e 

tratados estatisticamente. 

 

2.4.4. Histórias de vida 

40. Com a finalidade de obter informação explicativa dos resultados quantitativos obtidos com 

o inquérito aos beneficiários do PEI, foram realizadas dez histórias de vida de participantes 

no PEI, selecionados a partir dos resultados do inquérito e de indicação de entidades par-

ceiras. Procurou-se com esta metodologia entrevistar indivíduos com experiências contras-

tadas e residentes em diferentes contextos, assegurando a representatividade em matéria 

de género, grupo etário e naturalidade. 
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3. Resultados da Avaliação 

3.1. Avaliação da pertinência do PEI 

3.1.1. Quais os desafios que são encontrados pelos imigrantes empreende-

dores na criação do seu próprio negócio? 

As iniciativas empresariais de imigrantes são condicionadas por fatores contextuais de or-

dem legal, socioeconómica e cultural. Grande parte das dificuldades é partilhada com ou-

tros subgrupos populacionais, designadamente os que pertencem a estratos sociais mais 

baixos. 

41. Os limites e constrangimentos ao empreendedorismo imigrante são múltiplos, manifestan-

do-se aos níveis macro, meso ou micro, e assumindo impactos diferenciados em função 

das suas características e das suas comunidades de origem. 

42. Ao nível macro destacam-se, desde logo, as dificuldades de índole legal e institucional, 

decorrentes dos estatutos legais da imigração. Esta situação era particularmente evidente 

em Portugal até à aprovação da Lei nº 23/2007, de 4 de julho. Este diploma é globalmente 

reconhecido pelo seu mérito para a superação de grande parte das limitações anteriormen-

te verificadas ao desenvolvimento da atividade por conta própria de imigrantes em Portu-

gal. Sublinha-se que muitas das limitações apontadas à referida Lei encontraram supera-

ção na sua primeira alteração legislativa (Lei n.º 29/2012)1.  

43. Em termos socioeconómicos, o enquadramento nacional tende a constranger a atividade 

empresarial dos imigrantes na fase de criação do negócio, nomeadamente em domínios 

como:  

 Acesso ao crédito – devido à dificuldade em satisfazer todos os requisitos exigidos 

pelo sistema bancário (os problemas, a este nível, são a dificuldade de oferecer ga-

rantias reais e pessoais para o crédito, a pouca rentabilidade dos montantes que 

são solicitados e a própria dificuldade em abrir contas);  

 Desconhecimento das leis e do mundo dos negócios em Portugal – devido à fraca 

integração sociocultural ou a uma distância efetiva da informação (alguns exemplos 

                                                        
1

 As alterações introduzidas incidem principalmente sobre os seguintes aspetos: (i) a criação de um mecanismo que permitirá a nacionais de países 

terceiros (i.e., uma pessoa que não seja cidadão da UE) obter a autorização de residência em Portugal, em caso de realização de determinados investi-

mentos; (ii) a introdução de um novo tipo de autorização de residência, denominado «Cartão azul UE»; (iii) o alargamento do estatuto de residente de 

longa duração aos beneficiários de proteção internacional; (iv) a harmonização das normas e procedimentos relativos ao regres so de cidadãos nacionais 

de países terceiros em situação irregular; (v) o reforço das sanções penais relativas ao emprego de imigrantes ilegais; (vi) a execução de medidas estra-

tégicas para a integração dos imigrantes na sociedade portuguesa.
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são o desconhecimento de obrigações fiscais e de requisitos para setores específi-

cos);  

 Dificuldade de acesso à informação – relacionada com a débil integração social e 

ausência de canais de informação eficientes;  

 Desconhecimento da língua portuguesa – que dificulta o acesso à informação e às 

instituições;  

 Dificuldades no reconhecimento de qualificações – o que limita frequentemente as 

atividades empresariais a áreas onde a posse de competências formais certificadas 

não é essencial. 

44. Uma última nota para a insuficiência da promoção do espírito empreendedor no sistema 

educativo e formativo Português. Segundo o estudo GEM Portugal 2012, as condições con-

sideradas menos adequadas na estrutura empreendedora em Portugal foram precisamente 

a educação e formação, sobretudo no ensino básico e secundário. 

45. De sublinhar que muitas destas dificuldades socioeconómicas não afetam exclusivamente 

as comunidades imigrantes, sendo frequentemente sentidas por nacionais de estratos soci-

ais mais baixos e com maiores dificuldades de inclusão social e económica.  

46. Aliás, tendo por base o referido estudo sobre o empreendedorismo, as normas culturais e 

sociais constituem as condições estruturais mais desfavoráveis ao empreendedorismo, ou 

seja, pese embora o esforço desenvolvido nos anos mais recentes a cultura predominante 

ainda está pouco orientada para o empreendedorismo sendo de reforçar os estímulos ao 

êxito individual e de minimizar o peso da burocracia e da carga fiscal, na medida em que 

estes fatores constituem obstáculos à atividade empreendedora em Portugal. 

47. Os limites e constrangimentos ao empreendedorismo imigrante apresentados estão em 

linha com as perspetivas dos depoimentos recolhidos no âmbito da avaliação, designada-

mente dos parceiros locais do PEI. 

48. A maioria dos entrevistados é perentória em sublinhar que as comunidades imigrantes 

continuam a sentir dificuldades acrescidas associadas ao contexto socioeconómico da soci-

edade de acolhimento, quando comparadas com as comunidades autóctones. Destas difi-

culdades, os entrevistados destacam:  

 O sistema de regras sociais e legais complexo (mecanismos de regulação), pouco 

estável e de difícil compreensão por parte dos imigrantes; 

 O sistema bancário com requisitos desafiantes e de difícil resposta por parte dos 

imigrantes, designadamente em matéria de acesso ao crédito;  
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 O exigente sistema tributário, com taxas e impostos avultados;  

 O enquadramento institucional complexo, com uma proliferação de serviços os 

quais estão pouco habilitados a lidar com clientes imigrantes (pese embora o esfor-

ço formativo já desenvolvido junto de técnicos e dirigentes de serviços públicos, uti-

lizando para o efeito o referencial “Cidadania e Diversidade Cultural nas Práticas 

Profissionais”);  

 As dificuldades de acesso a espaços para a implantação dos negócios (custos eleva-

dos atendendo aos baixos rendimentos de muitos imigrantes);  

 As dificuldades de comunicação, decorrentes, não raras vezes, de um parco domínio 

da língua portuguesa. 

49. Os participantes no PEI, quando questionados sobre estas matérias, referiram os constran-

gimentos de contexto como um dos principais fatores de adesão ao projeto. De facto, 

30,6% dos inquiridos referiram o “Acesso à informação” e 22,5% o “Conhecer melhor as 

leis e o mundo dos negócios em Portugal” como motivações para integrar o projeto. 

50. Ainda assim, e tendo por base a informação cedida pelos formadores auscultados, importa 

sublinhar que na sua perspetiva as dificuldades contextuais serão, em regra, passíveis de 

ser ultrapassadas desde que os indivíduos tenham efetivamente competências empreende-

doras que os habilitem a superá-las. Nesta matéria é ainda de ressalvar a importância de 

projetos como o PEI, eles próprios promotores dessas competências e propiciadores de um 

maior conhecimento do sistema de regras do país de acolhimento. 

 

A condição de imigrante coloca desafios acrescidos ao desenvolvimento de iniciativas em-

presariais, pela maior exposição a processos de exclusão financeira e informacional, assim 

como por dificuldades no reconhecimento de qualificações formais e de relacionamento 

com a administração pública da sociedade de acolhimento. 

51. A maioria das barreiras com que se deparam os imigrantes na criação do seu próprio 

negócio decorre, antes de mais, da sua situação de vulnerabilidade social, tal como a po-

pulação autóctone em situação de pobreza e exclusão social. 

52. Não obstante, é possível sinalizar alguns aspetos especificamente associados à condição de 

imigrante. 

53. Desde logo, o facto de os imigrantes constituírem um grupo em risco de ser financeira-

mente excluído decorrente, em larga medida, da não existência de raízes e do pouco histó-

rico de confiança bancária, oferecendo, por conseguinte, garantias reduzidas às instituições 
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financeiras a operar em Portugal. Ou seja, existe um risco potencial de exclusão financeira 

(Malheiros e Padilla, 2010). 

54. Um outro aspeto relevante prende-se com as dificuldades acrescidas de acesso a informa-

ção sobre fontes de financiamento, mas também sobre oportunidades de capacitação e, 

ainda, sobre a dinâmica do sistema burocrático e institucional da sociedade de acolhimento. 

Esta falta de informação (exclusão informacional) pode estar relacionada com a débil inte-

gração social e ausência de canais de informação eficientes, o que dificulta o acesso à in-

formação e às instituições (Malheiros e Padilla, 2010). 

55. Neste contexto importa salientar o papel dos serviços públicos no processo de desenvolvi-

mento de uma atividade económica por imigrantes. Se é certo que os Centros Nacionais de 

Apoio a Imigrantes (CNAI) e a rede de CLAII visam solucionar diversos obstáculos e difi-

culdades (segundo um conceito de one-stop-shop), também é verdade que para a abertura 

de um negócio existe a necessidade incontornável de contacto entre o imigrante e outros 

serviços públicos da sociedade de acolhimento. É, assim, fundamental refletir sobre a devi-

da capacitação dos serviços não integrados nos centros de apoio a imigrantes para o con-

tacto com esta população, tanto mais quando se sabe que a administração pública portu-

guesa é tendencialmente monocultural. 

56. A condicionante legal, que até 2007 restringia a possibilidade de atividade empresarial aos 

detentores de autorização de permanência ou de vistos de trabalho do tipo III, foi supera-

da com a Lei nº23/2007, de 4 de julho, que simplificou o sistema de admissão e residência 

dos estrangeiros em Portugal e facilitou a concessão de visto de residência para o exercício 

de atividade profissional independente ou para imigrantes empreendedores. Não obstante 

a relevância daquela Lei, e reconhecendo que a situação não era ainda totalmente favorá-

vel, foi publicada a 9 de Agosto de 2012, a Lei n.º 29/2012 que introduziu novos melhora-

mentos no regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros 

do território nacional e que permitiu introduzir alterações  

57. Uma última nota para as dificuldades sentidas pelos imigrantes nos processos de reconhe-

cimento de habilitações formais e que limita o acesso a atividades empreendedoras que 

exigem competências formalmente reconhecidas (e.g., engenharia, medicina). 

58. A importância dos limites e constrangimentos identificados é corroborada por diversas 

iniciativas de política pública constantes do II Plano para a Integração dos Imigrantes 

(2010-2013), designadamente na terceira área de intervenção “Emprego, formação profis-

sional e dinâmicas empresariais”, que visam contribuir para a superação dos mesmos. Nes-

te quadro destacam-se iniciativas de política pública como: i) o Programa de Mentores (vo-

luntários especializados que acompanham os imigrantes (e outros destinatários) no pro-
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cesso de criação do negócio); ii) a agilização do processo de reconhecimento de qualifica-

ções; iii) a sensibilização e capacitação para a dimensão da interculturalidade e do diálogo 

inter-religioso no acolhimento e apoio à integração dos imigrantes e no atendimento dos 

serviços públicos. 

59. Os limites e constrangimentos ao empreendedorismo imigrante são confirmados pelo 

discurso de muitos entrevistados, que referem as dificuldades: i) na relação com as insti-

tuições financeiras; ii) na obtenção de vistos (apesar de melhoria muito significativa senti-

da nesta matéria); iii) no domínio da língua portuguesa (o que agrava as dificuldades de 

comunicação, negociação e exposição de ideias); iv) no domínio dos códigos culturais e 

comunicacionais (nomeadamente dos que estão em Portugal há menos tempo); vi) nas 

redes de suporte, que são mais frágeis (redes familiares e redes sociais).  

60. Alguns entrevistados sugerem, ainda, a existência de estereótipos que poderão estar 

associados à condição de imigrante e que limitam, por exemplo, o acesso a espaços (alu-

gados) para a implantação dos seus negócios. 

 

Os níveis de empreendedorismo variam entre as comunidades imigrantes, o que evidencia 

que não existem condições semelhantes para a iniciativa empresarial. As diferenças resul-

tam da conjugação de diversas variáveis, como os níveis de qualificação dos imigrantes e 

os graus de desenvolvimento dos países de origem. 

61.  Segundo Oliveira (2014) os estrangeiros tendem a optar cada vez mais por se inserir no 

mercado de trabalho português como empregadores: entre 1981 e 2011 não apenas se 

reforçou o número absoluto de empregadores estrangeiros – de 1.811 para 23.697 –, co-

mo também o peso relativo de empregadores no total de ativos estrangeiros aumentou – 

de 5,1% para 12,1%. 

62. No entanto, a propensão para o empreendedorismo não é homogénea entre a comunidade 

imigrante, existindo uma maior propensão para a iniciativa empresarial entre comunidades 

como a chinesa, inglesa, alemã e brasileira. 

63. De facto, os chineses apresentam as taxas de empreendedorismo mais elevadas em 

Portugal – 22,2% em 1981 e 42% em 2011. Em oposição, são os ucranianos e, de forma 

geral, os africanos, aqueles que apresentam a menor percentagem de empregadores no 

total da sua população ativa. 

64. Segundo Malheiros e Padilla (2010) os imigrantes oriundos dos PALOP tendem a inserir-se 

em atividades económicas ligadas à indústria, construção e transportes numa situação 

maioritariamente de trabalho por conta de outrem. A propensão para atividades empreen-
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dedoras tende a reduzir-se quando se tratam de imigrantes oriundos de países em vias de 

desenvolvimento ou mesmo subdesenvolvidos, o que pode colocar os sujeitos em situação 

de desvantagem comparativa quanto aos níveis de escolaridade, experiência profissional, 

disponibilidade de capital financeiro, entre outros.  

65. O não domínio da língua portuguesa constitui outro fator explicativo para taxas de empre-

endedorismo mais elevadas (como é o caso da comunidade chinesa), na medida em que a 

base de comunicação é mais fácil com os coétnicos. O não domínio da língua pode ainda 

resultar na fraca inserção no mercado de trabalho, estando desta forma disponíveis para 

constituir a base da mão-de-obra do empreendedorismo. 

66. A perspetiva dos entrevistados corrobora estas conclusões. De facto, estes consideram, na 

sua maioria, que níveis de escolaridade mais elevados e países de proveniência mais de-

senvolvidos constituem fatores diferenciadores (positivos) para uma maior predisposição 

para o empreendedorismo. Consideram, igualmente, relevante o facto de os estrangeiros 

oriundos da Ásia não terem procurado, de forma expressiva, o apoio do PEI – apenas 9 

num total de 1.441 participantes –, o que denota a existência de uma rede de interajuda 

bastante consolidada. 
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QUADRO 3. Taxas de empreendedorismo em Portugal segundo a 

Nacionalidade entre 1981 e 2011 (%) 

País de Nacionalidade 1981 1991 2001 2011 

Taxa de 

variação de 

empregado-

res 

2001/2011 

Taxa de 

variação 

de ati-

vos 

2001/2

011 

Total Europa 12 13,3 9,9 12,4 104,9 64,1 

Alemanha 16,1 13,8 17,7 21,6 14,3 -6,5 

Espanha 15 18,4 11,6 16 33,6 -3,5 

França 7 5,4 10,2 14,6 21,9 -14,6 

Reino Unido 16,2 19,5 23 27,9 60,2 31,9 

Roménia   4,4 8,2 934,6 462,1 

Moldávia   2,6 8,7 1784 93,2 

Ucrânia   1,5 7,1 206,4 92 

Total África 1,1 3,4 6,7 6,9 -31,7 -33,8 

Angola 1,2 3,4 6,6 8,1 -38,1 -49,3 

Cabo Verde 0,7 3 6,4 6 -31 -25,8 

Guiné-Bissau 1,9 2,9 6,2 5,9 -39,3 -35,3 

Moçambique 3 5,9 9,1 9,4 -36,2 -38,9 

S. Tomé e Príncipe 0,2 2,6 6 5,4 -25,9 -14,9 

Total América 5,1 8,8 13,6 11,8 104,7 135,6 

Brasil 4,8 9,5 13,5 11,5 133,5 174,4 

EUA 8,5 8,3 12,3 15,4 9,2 -12,9 

Venezuela 3,9 7,7 13,8 14,3 -37,5 -39,5 

Total Ásia 9,8 21,3 19,1 28,3 360,1 210,3 

China 22,2 24,1 36 42,2 426,5 349,5 

Índia 7,9 17,6 7,6 10,6 108,1 50 

Bangladesh   10,5 22 370,8 124 

Paquistão 17 30,7 6,3 14,2 138,6 6,3 

Oceânia 1,8 9,4 14,2 14,7 16,7 12,5 

Total Estrangeiros 5,1 7,7 10,2 12,1 15,2 -2,5 

Portugal 3,1 6,2 9,8 10,5 -6,9 -13 

Total 3,2 6,2 9,8 10,5 -5,9 -12,6 

Fonte: Oliveira (2014) “Empregadores estrangeiros em Portugal: o que os Censos nos aju-

dam a compreender” 
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67. Em sentido oposto, sublinham a menor pro-atividade dos estrangeiros oriundos dos PALOP, 

aliada a níveis de escolaridade mais baixos, a culturas e sistemas de regras de origem mui-

to diferentes dos padrões europeus, não raras vezes residentes em territórios urbanos 

também eles alvo de processos de exclusão socioespacial, o que limita as possibilidades 

empreendedoras destes indivíduos. 

68. A análise da base de dados dos participantes PEI que criaram negócio, quando desagrega-

da por nível de escolaridade, permite confirmar esta perspetiva. Dos 77 imigrantes que 

criaram negócios, 31,2% tinham concluído o ensino secundário; 20,8% tinham concluído 

uma licenciatura; e 10,4% apresentavam uma frequência universitária, perfazendo 62,4% 

do total dos participantes empreendedores. 

 

O empreendedorismo imigrante proporciona vantagens múltiplas e inequívocas, quer para 

o país de origem dos imigrantes, como para a sociedade de acolhimento e, ainda, para os 

imigrantes (incluindo as suas redes sociais de proximidade). 

69. Quanto ao país de origem, as vantagens das iniciativas empresariais dos imigrantes inci-

dem, sobretudo nos seguintes aspetos:  

 Reforço das ligações económicas entre os países de origem e de acolhimento, favo-

recendo o desenvolvimento dos primeiros;  

 Ativação de redes de produção e de comércio, geradoras da melhoria das condições 

económicas dos países de origem;  

 Melhoria da qualidade de vidas dos cocidadãos (familiares e amigos) residentes nos 

países de origem, por via de transferências monetárias;  

 Fortalecimento da imagem dos países de origem no contexto internacional e divul-

gação das culturas e tradições desses mesmos países no estrangeiro (o imigrante 

empreendedor como embaixador económico, social e cultural do país de origem). 

70. No respeitante à sociedade de acolhimento, o empreendedorismo imigrante tende a regis-

tar um contributo significativo em três áreas distintas:  

 Crescimento económico – com a criação de emprego, o desenvolvimento de negó-

cios algo inovadores e a expansão das opções de consumo da sociedade em geral;  

 Redução da pressão financeira sobre o Estado de Bem-Estar – a melhoria dos pro-

cessos de integração social dos imigrantes permite diminuir o desemprego e evitar 

o recurso a transferências sociais;  
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 Coesão social de territórios urbanos vulneráveis – revitalização económica, acessibi-

lidade e segurança de zonas urbanas – ruas e/ou bairros. 

71. Segundo Oliveira (2004), do ponto de vista económico, o dinamismo empresarial dos 

imigrantes fez renascer alguns mercados locais abandonados e gerou o crescimento de 

novos setores de atividade, tendo tido também um papel importante na reconfiguração da 

identidade de alguns espaços urbanos, por vezes associados à exclusão social e degrada-

ção física e económica. 

72. Relativamente às vantagens na promoção de processos de efetiva inclusão social dos 

imigrantes sublinha-se, desde logo, que as suas iniciativas empresariais (quando bem su-

cedidas) favorecem a sua autonomia financeira e, pese embora o facto de em regra os 

negócios serem de dimensão reduzida, dos seus familiares, amigos e conhecidos, atenden-

do a que as redes sociais de proximidade são “as primeiras” fontes de recrutamento de 

trabalhadores. Em paralelo, registam-se ainda vantagens não só em matéria de capital 

financeiro, mas também de capital social e relacional dos imigrantes e das suas comunida-

des. Com a criação de negócios é favorecido o contacto com fornecedores e clientes exteri-

ores às comunidades de imigrantes, potenciando laços com outras redes sociais, melho-

rando desta forma as possibilidades de mobilidade social ascendente. 

73. Estas vantagens do empreendedorismo imigrante estão em linha com as perspetivas das 

entidades parceiras e dos participantes no PEI. A totalidade das entidades parceiras não 

teve qualquer hesitação em relevar a mais-valia do empreendedorismo imigrante, subli-

nhando a multiplicidade de vantagens associadas a este investimento, destacando-se fun-

damentalmente: i) a autonomia financeira e realização profissional dos imigrantes (relem-

brando as situações de precariedade laboral em que muitos assalariados se encontram, 

quer em termos de contrato de trabalho, quer em termos salariais); ii) a satisfação e auto-

nomia pessoal dos empreendedores; iii) o desenvolvimento e inovação económica (novos 

produtos e ideias); iv) a promoção da diversidade cultural na sociedade portuguesa; v) a 

redução da pressão sobre o sistema de proteção social nacional; vi) a representação socio-

cultural além-fronteiras e a prosperidade económica do país de origem (importação de 

produtos e envio de remessas para familiares). 

74. A auscultação dos participantes no PEI permitiu relevar as vantagens do empreendedoris-

mo imigrantes na sua própria qualidade de vida e integração social. Nesta matéria subli-

nha-se que no que respeita à integração social e económica gerada pelo curso Apoio à Cri-

ação de Negócio, os inquiridos ressalvam sobretudo aspetos como o aumento das suas 

qualificações escolares e/ou profissionais (70,8%); a melhoria da sua capacidade de pou-
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pança e/ou da gestão do orçamento familiar (65,6%); e, a melhoria dos conhecimentos 

em Língua Portuguesa (58,1%). 

 

3.1.2 Quais as dificuldades sentidas por imigrantes no desenvolvimento do 

seu negócio? 

O empreendedorismo imigrante em Portugal é dominado por patrões, com um peso ex-

pressivo de negócios criados no setor terciário. Ainda assim, existem diferenças entre as 

comunidades de imigrantes, no perfil de qualificação e de investimento: os asiáticos apos-

tam mais nas atividades comerciais e serviços e os europeus da UE e norte americanos em 

atividades mais qualificadas. 

75. Segundo os dados do INE, em 2011, 61,1% da população estrangeira era economicamente 

ativa (face a 47,0% da população autóctone), sendo as comunidades ucranianas (71,3%), 

brasileiras (68,9%), romenas (66,7%), moldavas (65,1%) e chinesas (64,6%) aquelas 

com maior peso de população ativa. São estas comunidades que apresentam as maiores 

proporções de população empregada. 

76. A iniciativa empresarial surge para muitos imigrantes como uma forma de entrar e partici-

par no mercado de trabalho de uma sociedade de acolhimento. Em Portugal a maioria dos 

Trabalhadores por Conta Própria (TCP) estrangeiros têm trabalhadores assalariados a seu 

cargo, ou seja, o empreendedorismo é dominado por patrões. Contudo, esta não é uma 

característica totalmente homogénea em todas populações estrangeiras com autorização 

de residência no país. O peso relativo de trabalhadores isolados ainda que reduzido, ganha 

maior expressividade no caso dos nacionais de países asiáticos (15,2% contra 7,3% do 

total de estrangeiros). Em contrapartida são os nacionais do continente americano que têm 

menos trabalhadores isolados (apenas 0,4%). 

77. A estrutura empresarial estrangeira em Portugal é também bastante heterogénea detetan-

do-se perfis de qualificação e de investimento diferenciados segundo a nacionalidade. É no 

entanto possível distinguir três grupos: i) os asiáticos próximos das ocupações comerciais 

e dos serviços, como trabalhadores isolados (investem em negócios onde não há concor-

rência portuguesa); ii) os africanos com atividades assalariadas e com ocupações não qua-

lificadas na indústria (onde se incluem as atividades de limpeza – para o caso das mulhe-

res – e construção civil – no caso dos homens); finalmente iii) os cidadãos da União Euro-

peia e da América do Norte e do Sul, como empregadores e com ocupações mais qualifica-

das: profissionais liberais, diretores e trabalhadores administrativos (Oliveira, 2008). 
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78. Segundo a mesma autora, e perspetivando alguns cenários de evolução da estrutura 

empresarial imigrante no país, os imigrantes sem recursos pessoais e étnicos dificilmente 

conseguirão desenvolver uma estratégia empresarial, mantendo-se nas atividades subordi-

nadas dos segmentos profissionais onde a sua população de origem se insere (…). Em con-

traste, as populações com recursos comunitários importantes continuarão a garantir van-

tagens competitivas para se manterem no mercado de trabalho português. Ainda assim o 

acumular de poupanças próprias ou o acesso ao crédito em instituições públicas ou infor-

mais poderá permitir a definição de algumas iniciativas por conta própria. Note-se, no en-

tanto, que a manutenção de contactos privilegiados com redes sociais de origem imigrante 

tenderá a constranger o setor de investimento da estratégia empresarial. Antecipando-se, 

por exemplo, a incidência continuada de alguns empresários imigrantes cabo-verdianos, 

por exemplo, no setor da construção civil e de chineses no setor da restauração e do co-

mércio a retalho (Oliveira, 2008). 

79. No que diz respeito aos participantes no PEI, sublinha-se o peso bastante expressivo de 

negócios criados no setor terciário (88,3% - 68 negócios), seguido do setor secundário 

(10,4% - 8 negócios) e, por fim, do setor primário com apenas um negócio. As atividades 

empresariais no setor terciário são bastante diferenciadas, com iniciativas em áreas tão 

distintas como: lavandaria e engomadoria, eletricidade e telecomunicações, pronto-a-vestir, 

restauração, serviços administrativos, publicidade e marketing, cabeleireiro e estética, re-

paração automóvel, importação e exportação, parafarmácia, design, edição de livros, ser-

viços para idosos. Ainda assim, existe uma preferência por atividades de restauração e 

cuidados pessoais.  

80. As histórias de vida permitiram ilustrar que o empreendedorismo imigrante assume várias 

formas. Pode tratar-se de negócios como quaisquer outros, não diferenciados, em sectores 

onde operam igualmente agentes económicos autóctones, como seja um pequeno café de 

bairro, por exemplo; ou pode ter uma marca étnica específica, isto é, apostar em produtos 

ou serviços associados a uma determinada origem étnico-nacional, operando numa cadeia 

que tem a montante produtores e fornecedores dessa origem e a jusante consumidores 

maioritária ou exclusivamente dessa mesma origem, como seja a venda de vestuário e 

adereços, de artesanato, de produtos de beleza ou de alimentação com essa marca especí-

fica. 

81. Muitas vezes, existem situações hibridas, em que o circuito de produtores, fornecedores, 

comerciantes e clientes é constituído por pessoas de etnias diferentes, pertencentes a ou-

tros grupos de migrantes e à população autóctone que, conforme os produtos e os serviços 

em causa, aparecem em maior ou menos número entre os fornecedores e a clientela dos 

imigrantes empreendedores. 
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82. As entidades parcerias do PEI entrevistadas destacam a tendência de diversificação de 

negócios no quadro do setor terciário, sublinhando, no entanto, o número limitado de ne-

gócios criados no âmbito do Projeto (77 empreendedores num contexto global de 1.441 

participantes, o que representa 5,3%). Esta taxa fica aquém da taxa de empreendedoris-

mo nacional, que em 2012 era de 7,7%, (GEM Portugal 2012).  

83. No entanto, se se considerar, não o total de participantes, mas apenas aqueles que obtive-

ram um Certificado de Frequência (880), a taxa de sucesso aumenta para 8,8%, superan-

do a taxa nacional. Se, como denominador, apenas forem considerados os participantes 

com Carta de Recomendação (329), a taxa aumenta para uns significativos 23,4%. 

 

As dificuldades sentidas pelos empreendedores imigrantes no desenvolvimento do seu ne-

gócio incidem, sobretudo, na quebra da procura, o que está em linha com a evolução re-

cente da economia nacional. 

84. O processo de empreendedorismo e criação de uma atividade económica por conta própria 

é um desafio condicionado por um leque de fatores bastante alargado, sendo que muitos 

deles poderão manter-se após a constituição do negócio. 

85. Segundo os resultados do inquérito aos participantes no PEI que criaram o seu próprio 

negócio, as dificuldades mais sentidas no desenvolvimento dos negócios são a quebra da 

procura (falta de clientes, o que poderá revelar problemas a montante ao nível da análise 

da viabilidade do negócio) (56,5%); a gestão financeira e contabilidade (17,4%); as buro-

cracias e relacionamento com as autoridades oficiais (13%); e a promoção e divulgação 

dos serviços e/ou produtos (13%). 

86. Estes foram, em muitos casos, os principais motivos para o encerramento das empresas 

constituídas, com particular destaque para a quebra da procura (falta de clientes), aliada à 

falta de capital / dificuldades de acesso a financiamento. 

87. Estas dificuldades estão, em larga medida, em linha com a tendência nacional. Em Portugal, 

dos indivíduos que cessam um negócio, 44,5% indicam como motivo a inexistência de lu-

cro.  

 

O sucesso no desenvolvimento dos negócios de empreendedores imigrantes depende, fun-

damentalmente, da competência individual e dos recursos pessoais do empresário. Com-

plementarmente, relevam-se as características do negócio e os recursos comunitários do 

empreendedor. 
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88. A manutenção e, em alguns casos, expansão dos negócios de empreendedores imigrantes 

depende de uma conjugação virtuosa de fatores de cariz individual, social e comunitário, e 

estrutural.  

89. No que se prende com os fatores de cariz individual, ou seja, aqueles que dizem exclusi-

vamente respeito à competência individual ou os recursos pessoais do empresário, desta-

ca-se, desde logo as motivações pessoais. Muitos são os que apontam que o sucesso do 

empreendedorismo migrante é fruto, independentemente do grau de qualificação, de uma 

vontade de atingir os objetivos económicos de migração, registando-se nos migrantes uma 

grande capacidade de trabalho, sacrifício pessoal e dedicação, bem como de solidariedade 

étnica que suporta os empreendedores com os devidos recursos (Malheiros e Padilla, 2010). 

90. Em matéria de capital social/comunitário e étnico do imigrante, ressalva-se que este 

assume um papel crucial, não só para a entrada e escolha dos nichos de mercado, como 

também para potenciar as hipóteses de sucesso, abrindo acesso a todo o tipo de recursos, 

intangíveis (informações sobre negócios, dicas de empregos e ‘boa vontade’ generalizada 

nas transações de mercado) ou tangíveis (descontos, empréstimos sem juros e acesso a 

fornecedores) dentro do grupo étnico (Malheiros Padilla, 2010). 

91. No entanto, nesta matéria importa ter alguma cautela na reflexão pois, tal como afirmam 

Kim e Hugh (citados na mesma fonte), os recursos étnicos podem condicionar o sucesso e 

expansão do negócio, caso a empresa continue a depender destes. Não só porque as obri-

gações de reciprocidade levam empregadores a contratarem coétnicos sem qualificações e 

sem a experiência necessária para a atividade empresarial. Mas também porque se geram 

conflitos latentes entre coétnicos, provavelmente consequentes de um mercado em vias de 

esgotamento onde a concorrência se pode tornar “canibalesca” (Oliveira, 2004). 

92. Em suma, a presença de comunidades imigrantes na sociedade de acolhimento pode gerar 

vantagens para uns e desvantagens para outros. As limitações e as possibilidades criadas 

no contexto das redes de solidariedade e confiança acabam por depender das característi-

cas das populações e dos seus recursos. Sublinha-se, neste aspeto, o exemplo da comuni-

dade chinesa onde a presença de associações de crédito rotativo e organizações culturais 

com fundos de apoio informal são fatores essenciais para o sucesso dos negócios desen-

volvidos. 

93. Ainda em matéria de capital social, afirma-se a existência de recursos intrafamiliares, 

como fator que favorece o sucesso da atividade empresarial dos imigrantes. 

94. Um outro aspeto crucial prende-se com a natureza e características do negócio em si, 

sendo de destacar como principais fatores diferenciadores o atendimento personalizado e a 
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qualidade do serviço/produto, a rede social de contactos, a localização do estabelecimento 

e a relação custo/benefício (Malheiros e Padilla, 2010). 

95. De realçar que não raras vezes o equilíbrio entre formalidade e informalidade dos negócios 

pode constituir um fator de sucesso na estratégia empresarial do imigrante, uma vez que a 

informalidade pode assegurar maior estabilidade de rendimentos em períodos de recessão. 

Sublinha-se que em contextos de baixo rendimento, a fronteira entre as atividades formais 

e informais é muito ténue.  

96. No que se prende com a estrutura de oportunidades (remoção de obstáculos na regulação), 

considera-se importante que a política pública desenvolva contextos facilitadores, apostan-

do para o efeito na diminuição de requisitos para o licenciamento de start-ups, na conces-

são de acesso preferencial aos sistemas de crédito, sem perda de apoio da Segurança So-

cial num momento de experimentação, em impostos favoráveis para os empreendedores 

em fase start-up, na flexibilização das horas de abertura e encerramento dos estabeleci-

mentos comerciais.  

 

3.1.3. Qual o grau de adequação do PEI às necessidades dos imigrantes na 

criação de negócio? O PEI colmata ou atenua as dificuldades identificadas? 

Do ponto de vista da teoria da mudança do PEI, existe um forte alinhamento entre os pro-

blemas individuais diagnosticados e os objetivos do Projeto, destacando-se o desenvolvi-

mento de atitudes empreendedoras e de competências pessoais, sociais e de gestão. 

97. O PEI visa promover a criação de negócios dinamizados por imigrantes através da sua 

capacitação para a aquisição de competências empreendedoras, tendo como objetivos es-

pecíficos: 

 Desenvolver uma atitude empreendedora perante a vida, promovendo a autoestima 

e a confiança em si próprio;  

 Desenvolver competências pessoais, sociais e de gestão empresarial fundamentais 

à criação de um negócio;  

 Promover a criação de negócios de forma sustentada;  

 Facilitar a ligação entre os potenciais empreendedores e os programas de apoio ao 

empreendedorismo já existentes;  

 Promover a formalização de negócios dinamizados na economia informal. 
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98. Do confronto dos objetivos com o diagnóstico dos principais limites e constrangimentos ao 

empreendedorismo imigrante em Portugal, é possível concluir que existe uma forte rele-

vância dos primeiros face aos segundos, designadamente no que se prende a aspetos de 

nível micro (competências e recursos individuais). Ressalva-se o facto de a metodologia 

que suporta o PEI ter sido transferida e incorporada a partir de uma experiência anterior 

(K’CIDADE: PCN – Programa de Criação de Negócios), desenvolvida no âmbito da Iniciativa 

Comunitária EQUAL. 

99. Neste sentido, trata-se de uma metodologia que já tinha sido testada em indivíduos 

residentes em contextos de forte vulnerabilidade e que, por esse motivo teria um elevado 

potencial de ajustamento às necessidades e dificuldades dos imigrantes aspirantes a em-

preendedores. Ainda assim, existiu um período de experiência do PEI, durante o ano de 

2009, dado que a metodologia não tinha sido testada especificamente com imigrantes. 

Nesta fase, o curso Apoio à Criação de Negócio manifestou-se robusto, tendo em conta as 

características e as necessidades da população visada. 

100. Todos os entrevistados apontam como principal mais-valia do PEI a capacitação dos seus 

participantes, reforçando o seu capital individual. Assim, o PEI deu um contributo inquesti-

onável para a integração socioeconómica dos participantes através:  

 Do reforço das competências pessoais, sociais e empreendedoras dos participantes 

(autoestima);  

 Do fornecimento de conhecimentos suficientes para estruturar e executar o seu pro-

jeto de negócio (implementação da ideia de negócio);  

 De fornecimento de mais informação e melhor enquadramento das atividades em-

presariais já existentes (algumas delas de cariz informal, e que assim permanece-

ram);  

 Da criação de negócios formais e, por essa via, do aumento das possibilidades de 

integração económica dos participantes;  

 Da minimização do risco associado a determinadas ideias de negócio, “protegendo” 

os indivíduos e as suas famílias de situações de rutura social e económica de difícil 

superação. 

101. É possível também encontrar evidências do alinhamento entre o diagnóstico que esteve na 

base do projeto e as necessidades sentidas e percecionadas pelos próprios imigrantes na 

auscultação que foi feita aos participantes. Por exemplo, 67,9% dos inquiridos procuravam 

apoio para criar um negócio, 30,6% procuravam aceder a informação, 29,2% pretendiam 
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reforçar o conhecimento e competências pessoais, sociais e técnicas; 22,5% pretendiam 

conhecer melhor as leis e o mundo dos negócios em Portugal.  

102. Sublinha-se que apenas 2,6% dos inquiridos pretendiam ter apoio para aceder a crédito / a 

recursos financeiros, o que poderá justificar, em parte, o encerramento de uma das inicia-

tivas do projeto – Concurso de Ideias de Negócio.  

103. Não obstante o inquestionável alinhamento com as dimensões micro, importa sublinhar 

que as determinantes de contexto não foram trabalhadas pelo PEI. Poder-se-á questionar 

se o projeto, dada a sua dimensão e o perfil dos seus destinatários, deveria ter procurado 

dar resposta às limitações macro. No entender da equipa de avaliação, a resposta às limi-

tações e obstáculos contextuais deverá ocorrer com recurso a outro tipo de instrumentos, 

designadamente ao nível do desenho e implementação da política pública, segundo uma 

perspetiva transversal e integradora. Em larga medida (mas não totalmente, como aliás 

seria expectável), a minimização de muitas dimensões contextuais está plasmada num 

outro de tipo de instrumentos, mais amplo no seu âmbito, e mais estratégico nos seus de-

sígnios: o II Plano para a Integração de Imigrantes 2010-2013. 

 

Os recursos humanos e a estrutura de desenvolvimento do PEI apresentaram-se adequa-

dos para responder às necessidades dos imigrantes empreendedores. Ainda assim, existem 

oportunidades de melhoria no networking institucional, da colaboração entre formadores e 

técnicos locais, com um maior envolvimento e capacitação dos segundos. 

104. O desenho e operacionalização do PEI estiveram ancorados numa matriz de recursos 

organizada em três dimensões: 

 Criação e capacitação de uma equipa de formadores e agentes para o desenvolvi-

mento; 

 Mobilização e capacitação das instituições parceiras para a promoção do empreen-

dedorismo; 

 Articulação com parceiros institucionais e mobilização de outros atores relevantes. 

105. Em matéria de recursos humanos, e no quadro da implementação do projeto, destaca-se o 

papel central da equipa de quinze formadores, que desempenharam funções entre 2009 e 

2013 (ainda que nem todos em simultâneo). Estes representaram um dos principais fato-

res de sucesso do projeto, fruto do seu empenhamento e das competências técnico-

profissionais, pedagógicas e relacionais que, em geral, detinham. A qualidade do seu de-

sempenho foi inequivocamente destacada pelas entidades parceiras do PEI.  
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106. No respeitante aos parceiros locais, cada entidade afetou um recurso humano ao projeto 

(ainda que frequentemente não a tempo inteiro), o que se afigura como adequado tendo 

em conta as tarefas da sua responsabilidade: divulgação dos cursos PEI; seleção dos for-

mandos; acompanhamento da formação; e apoio logístico. Estes recursos eram ainda res-

ponsáveis pelo apoio aos participantes nos períodos entre sessões, facilitando o acesso a 

recursos extra-curso PEI (e.g., tecnologias informação e comunicação). 

107. O ACM, na qualidade de entidade promotora, dinamizou momentos individuais e coletivos 

de capacitação de formadores e agentes locais para um conhecimento aprofundado dos 

objetivos e requisitos do PEI, bem como para a promoção de uma cultura de proximidade, 

partilha e corresponsabilização dos recursos em questão na implementação dos cursos e 

no follow-up dos mesmos. 

108. Do ponto de vista organizacional, foi possível criar uma rede de 21 agentes operacionais 

(distribuídos por cinco distritos do Continente: Lisboa, Setúbal, Aveiro, Porto, Guarda e 

Faro), dois dos quais entidades formadoras do PEI. Estas organizações, na sua grande 

maioria de âmbito local, tiveram intervenção direta junto da população-alvo do PEI, sendo 

profundos conhecedores da sua realidade e das suas necessidades (uma das principais 

mais-valias da descentralização, parceria e subsidiariedade subjacente ao PEI). O facto de 

existir uma relação de proximidade com a população alvo, constituiu um aspeto muito po-

sitivo, que facilitou a divulgação do Projeto e, por conseguinte, a captação de públicos para 

o mesmo. 

109. O universo de instituições parceiras é bastante heterogéneo, não tanto do ponto de vista 

do tipo de organizações envolvidas (na sua grande maioria de âmbito local e de direito 

privado sem fins lucrativos), mas em termos dos seus ecossistemas organizacionais inter-

nos e externos. Ou seja, os recursos endógenos destas organizações eram claramente di-

versos: algumas organizações não detinham outros serviços relevantes de suporte ao em-

preendedorismo imigrante e eram detentoras de parcas informações sobre outras oportu-

nidades de apoio a esta população em matéria de autoemprego; em sentido oposto encon-

tram-se organizações mais fortes do ponto de vista dos recursos internos, da experiência 

de apoio ao empreendedorismo e de networking organizacional. 

110. A temática do networking constitui, na perspetiva dos entrevistados e dos formadores 

auscultados, uma das principais tarefas a desenvolver junto dos formandos, mas também 

no quadro mais alargado de articulação com parceiros institucionais e mobilização de ou-

tros atores relevantes, de modo a promover o sucesso das iniciativas PEI. Nesta matéria, 

existe, junto das entidades parceiras do PEI, um desconhecimento generalizado de outras 
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fontes de apoio ao empreendedorismo, não tendo sido possível em muitas situações esta-

belecer parcerias e articulações duradouras e virtuosas com outros atores relevantes. 

 

O curso Apoio à Criação e Negócios apresentou uma abordagem pedagógica assente na 

problematização e realização de casos práticos tendo por base as ideias de negócio dos 

formandos, que permitiu abordar questões centrais no desenvolvimento de negócios res-

pondendo às expectativas da maioria dos participantes no PEI. 

111. As atividades do PEI foram desenhadas de modo a cumprir os objetivos a que se propunha 

e privilegiando, para o efeito, dois domínios complementares: o curso Apoio à Criação de 

Negócios e as atividades de Orientação ao Empreendedor. 

112. No que se refere ao curso Apoio à Criação de Negócios, cujo objetivo era promover as 

competências empreendedoras dos participantes, através de metodologias essencialmente 

práticas e dinâmicas, o mesmo previa uma duração de 62 horas, organizadas em 10 ses-

sões coletivas (3 horas cada) ao longo de 10 semanas, e 8 sessões individuais, tendo uma 

duração de 4 horas. Enquanto instrumento pedagógico, o curso teve por suporte o Dossier 

do Empreendedor, distribuído a todos os participantes no início dos cursos. 

113. Relativamente aos conteúdos do curso, existe uma forte convergência nas opiniões reco-

lhidas quanto a sua robusteza e abrangência, com uma matriz conceptual, metodológica e 

pedagógica bem definida. Ainda assim, algumas entidades parceiras do PEI destacaram 

que os conteúdos associados à gestão e contabilidade do negócio deveriam ter merecido 

um maior aprofundamento. Esta insuficiência deve também ser lida à luz dos resultados do 

inquérito aos participantes, no qual estes destacam as suas dificuldades na “gestão finan-

ceira e contabilidade”.  

114. Algumas entidades parceiras manifestaram, ainda, insatisfação com a duração do curso, 

sugerindo um aumento do número de horas. Ainda assim, apenas uma minoria indicou as 

oportunidades de melhoria mencionadas. 

115. Os participantes quando questionados sobre a sua satisfação com o curso manifestaram, 

em geral, uma elevada adequação do PEI com as suas expectativas iniciais (88% dos par-

ticipantes reconheceram que o curso correspondeu às suas expectativas). Por outro lado, 

apontaram como aspetos mais positivos a sua capacitação para realizar tarefas com outras 

pessoas (32%), defender as suas ideias e opiniões quando está a trabalhar em grupo 

(30%), avaliar uma ideia de negócio (26%) e gerir o tempo num projeto ou negócio (26%). 

116. As atividades de Orientação ao Empreendedor iniciavam-se após o término do curso eram 

destinadas, exclusivamente, aos participantes que tivessem obtido Certificado de Frequên-
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cia e/ou Carta de Recomendação e que acordassem com o formador a participação nestas 

ações. Ainda assim, existia a possibilidade de integrar outros participantes, desde que se 

verificasse a possibilidade de reformular o projeto de negócio através deste acompanha-

mento. Estas atividades de orientação tinham por objetivo a redefinição do negócio (caso 

se justificasse), a identificação de apoios financeiros ajustados ao negócio a desenvolver e 

respetivo encaminhamento para as instituições responsáveis e apoio à gestão do negócio 

entretanto formalizado. 

117. Diversas entidades parceiras do PEI manifestaram alguma insatisfação com a duração 

limitada desta fase de acompanhamento, sugerindo que a mesma fosse prolongada, de 

modo a proporcionar ao participante PEI um acompanhamento cuja duração estivesse em 

conformidade com os tempos de constituição e desenvolvimento do negócio. Esta era uma 

fase de proximidade e estabelecimento de laços de confiança e de ajuda individual entre 

formador e formando. Não obstante, o PEI possibilitava o prolongamento da fase de acom-

panhamento sempre que se justificasse. 

 

3.1.4. Quais são as mais-valias que o PEI apresenta como resposta à inte-

gração social, profissional e económica de imigrantes? 

As mais-valias do PEI residem na capacitação individual dos participantes num conjunto 

alargado de domínios de conhecimento, na flexibilidade e na capacidade adaptativa e, ain-

da, nas competências técnico-pedagógicas dos formadores. 

118. O PEI surgiu num contexto distinto do atual, em que o empreendedorismo não tinha 

entrado na agenda pública como uma prioridade e que, por esse motivo, os recursos dis-

poníveis para apoiar/estimular iniciativas de atividade económica por conta própria eram 

reduzidos, especialmente quando se tem por referência a realidade atual, e o forte cresci-

mento de iniciativas públicas e privadas nesta matéria. É por isso de considerar o PEI, à 

data do seu desenho, como um projeto inovador de empreendedorismo em Portugal, com 

especificidades decorrentes das características da população a que se destinava. 

119. No momento atual, é ainda possível encontrar aspetos diferenciadores do PEI face à 

panóplia de instrumentos de banda larga existentes de apoio ao empreendedorismo. 

120. Assim, considera-se que o processo gerado pelo PEI apresentou vantagens, comparativa-

mente com outros processos de apoio ao empreendedorismo, designadamente a: 
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 Aposta inequívoca na capacitação dos participantes para o empreendedorismo, se-

gundo uma perspetiva de proximidade e pragmatismo da atividade formativa, ela 

própria instrumento de seletividade dos formandos para as fases seguintes do PEI; 

 Preocupação com a contenção do risco associado ao negócio, o qual é avaliado pelo 

formador em função da qualidade do negócio, das características pessoais do imi-

grante e do impacto que o negócio teria na estrutura familiar do participante (no-

meadamente em caso de insucesso). Ao conceito de risco financeiro do negócio, o 

PEI associa a dimensão do risco familiar e do risco sistémico para o indivíduo; 

 Aposta num perfil profissional de formador, que privilegia para além das suas com-

petências técnico-pedagógicas, as suas competências pessoais e relacionais, de 

modo a poder imprimir ao contacto com o formando, uma lógica de parceria e con-

fiança. A personalização e duração da relação entre formando e formador ganha 

uma relevância acrescida num contexto de sobrecarga dos serviços públicos e de 

redução de colaboradores; 

 Capacidade de ajustamento e evolução do PEI, mediante a incorporação da reflexão 

desenvolvida por todos os intervenientes na operacionalização do Projeto (lógica de 

melhoria continua); 

 Flexibilidade e plasticidade na implementação do projeto, à luz das necessidades 

dos formandos e das disponibilidades dos formadores; 

 Dimensão de networking dos formadores e a possibilidade de networking dos for-

mandos (nomeadamente através das sessões formativas coletivas, mas também de 

encontros dinamizadas com este propósito específico), ou seja, a metodologia per-

mitiu a conciliação entre o apoio coletivo e o apoio individual; 

 Gratuitidade dos serviços prestados, o que não é fácil de encontrar no mercado de 

projetos e programas de apoio ao empreendedorismo em geral.  

 

3.2. Avaliação  

3.2.1. Quais as respostas de apoio ao imigrante empreendedor existentes 

e/ou aplicáveis no território nacional? E que resultados apresentam? 

O PEI constituiu o principal e único instrumento de apoio ao empreendedorismo imigrante. 

Do ponto de vista europeu, e essencialmente após a recomendação da CE de 2005, os di-

versos Estados-Membros aumentaram os esforços no apoio aos empreendedores de imi-
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grantes, registando-se um significativo número de iniciativas, promovidas por entidades 

públicas, semi-públicas e por organizações do Terceiro Setor. 

121. A CE recomendou, na Agenda Comum para a Integração de Nacionais de Países Terceiros 

(2005), que todos os Estados-membros apoiassem o empreendedorismo imigrante. Com o 

objetivo de descortinar a atividade dos referidos Estados nesta matéria, a própria Comis-

são promoveu um estudo que fornecesse um inventário das políticas e dos serviços de 

apoio em 32 países europeus (IMES e Triodos Facet, 2008). 

122. Tendo por base este estudo, é possível constatar iniciativas muito diversas, desenvolvidas 

por governos, municípios, associações empresariais e entidades do Terceiro Setor. Estes 

atores, com vários níveis de envolvimento, têm promovido o desenvolvimento de pequenas 

e médias empresas (PME) ao introduzirem medidas de incentivo que facilitam os pequenos 

empresários em geral, e os empresários étnicos em particular. Muitas dessas intervenções 

centram-se no melhoramento da performance dos empresários étnicos disponibilizando, 

por exemplo, formação e aconselhamento e outras formas de apoio na vertente das com-

petências empresariais, financeiras e de networking. Outras intervenções procuram remo-

ver obstáculos do contexto legislatório para PME, variando entre a diminuição de requisitos 

de licença para a criação de negócios e a concessão de sistemas preferenciais de acesso ao 

crédito por períodos de tempo onde não há risco de perda dos benefícios de Segurança 

Social (Oliveira e Rath, 2008.) 

123. Das 146 medidas e serviços sinalizados, a maioria localizavam-se em países do Noroeste 

Europeu e centraram-se essencialmente na figura do empresário imigrante em oposição às 

condições contextuais e de índole estrutural da sociedade de acolhimento, com destaque 

para: 

 Capacitação dos serviços dirigidos a imigrantes e dos próprios empresários imigran-

tes, fortalecendo os seus recursos humanos, sociais e financeiros. O principal enfo-

que foi a consolidação do capital humano dos aspirantes a empresários (disponibili-

zando informação e aconselhamento, oportunidades de educação e formação). Ape-

nas um pequeno número dos serviços procurou explicitamente estimular o networ-

king, ainda que muitos o tenham difundido implicitamente; 

 Poucas medidas disponibilizaram serviços financeiros e apenas pontualmente algu-

mas forneceram assistência material (e.g., serviços de incubadoras de empresas); 

 Um número reduzido de medidas colocaram o seu foco de atuação na melhoria da 

estrutura de oportunidades para os empresários imigrantes (e.g., regeneração de 

certos bairros abandonados nas cidades ou o encastramento estrutural dos imigran-

tes e das suas organizações no âmbito de organizações mainstream). 
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124. No contexto nacional, o histórico de medidas de apoio ao empreendedorismo imigrante é 

limitado, resumindo-se a experiências como o PEI e o Núcleo de Apoio ao Empreendedo-

rismo (no âmbito do Gabinete de Apoio ao Emprego do Centro Nacional de Apoio ao Imi-

grante (CNAI) de Lisboa e Porto), ambas apoiadas pelo ACM.  

125. No último caso, é objetivo do Núcleo de Apoio ao Empreendedorismo (NAE) acompanhar as 

iniciativas empresariais através da informação relativa a vários pontos cruciais na consti-

tuição de empresas. No âmbito do PEI, é ainda de sublinhar iniciativas como o Concurso 

Ideias de Negócios (atribuição de prémios monetários aos melhores negócios resultantes 

do Projeto (de acordo com a originalidade, viabilidade e sustentabilidade). 

126. Salienta-se, ainda, o trabalho de estímulo ao empreendedorismo desenvolvido no âmbito 

do Programa Escolhas. Na 4ª geração deste programa (2010-2012), foi incluída uma nova 

área estratégica de intervenção, designada por Medida V, que prevê a criação de um con-

junto de ações ligadas à área do empreendedorismo e à capacitação de jovens (descen-

dentes de imigrantes ou não). Neste contexto, foi criada uma ferramenta pedagógica que 

pudesse ser manuseada e utilizada pelos técnicos como instrumento formativo e que em 

simultâneo estimulasse o desenvolvimento de competências empreendedoras de jovens. 

127. Numa perspetiva mais abrangente, sinalizam-se de seguida programas que, não sendo 

especificamente destinados a imigrantes empreendedores, teoricamente não limitam o seu 

acesso (ainda que do ponto de vista processual o mesmo possa ser condicionado pelas 

estruturas e “vocações” dos referidos programas). Ainda assim, não é possível atestar o 

nível de adesão de imigrantes às iniciativas que se identificam de seguida. 
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QUADRO 4. Programas Nacionais de Apoio ao Empreendedorismo 

Designação 
Entidade 

promotora 
Breve descrição 

Programa de 

Apoio ao Em-

preendedorismo 

e Empresas 

Sociais (PAEES) 

Santa Casa da 

Misericórdia de 

Lisboa (no âm-

bito do BIS) 

O Programa visa: i) atrair as soluções mais inovadoras para as 

prioridades sociais previamente identificadas em cada convoca-

tória; ii) desenvolver um plano de formação e capacitação dos 

empreendedores para a elaboração de um modelo de negócio 

socialmente relevante e economicamente sustentável (apoio 

jurídico, fiscal-contabilidade, comunicação-marketing, estratégia 

financeira); iii) validar os modelos de negócio a fim de que pos-

sam ser replicados e adquirir escala; entre outros objetivos. 

Cada projeto beneficia de acompanhamento de dois tutores, que 

colocam à disposição dos empreendedores a sua experiência. O 

BIS, através do Fundo de Investimento Social (FundoBIS), pode 

ajudar financeiramente na criação e desenvolvimento de empre-

sas sociais, apoiadas pelo Programa. É também prestada ajuda 

na procura de outras formas de financiamento e na captação de 

investidores. 

Audax-IUL | 

Centro de Em-

preendedorismo 

do ISCTE-IUL 

ISCTE-IUL 

O AUDAX presta serviços de formação, consultoria, concursos e 

pesquisa de linhas de financiamento. Promoveu iniciativas de 

empreendedorismo local como o Programa Amadora Empreen-

de, o Programa Bairro Empreende e o Programa Mouraria Em-

preende. 

FINICIA IAPMEI 

O Programa visa facilitar o acesso a soluções de financiamento e 

assistência técnica na criação de empresas, ou em empresas na 

fase inicial, com projetos empresariais diferenciadores, próximos 

do mercado ou com potencial de valorização económica. Os 

destinatários são empreendedores e PME em fase de arranque.  

Empreender + IAPMEI 

O Programa visa captar ideias de negócio e meios de investi-

mento. Os destinatários são jovens com idade detentores de 

ideias e potenciais investidores. Disponibiliza Bolsa de Ideias e 

de Meios, Competição de Planos de Negócio e Parcerias Científi-

cas para a Inovação. 
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Programa de 

Apoio ao Em-

preendedorismo 

e à Criação do 

Próprio Empre-

go 

IEFP 

O Programa visa apoiar projetos de criação de empresas que 

originem a criação de emprego e contribuam para a dinamiza-

ção das economias locais, através de crédito ao investimento, 

com garantia e bonificação da taxa de juro (posteriormente é 

disponibilizado apoio técnico à criação e consolidação de proje-

tos que obtenham financiamento: acompanhamento do projeto 

aprovado e consultoria de apoio ao desenvolvimento do pro-

jeto). Os destinatários são jovens à procura do 1.º emprego 

com idade entre os 18 e os 35 anos, com o mínimo do ensino 

secundário, desempregados e que nunca tenham exercido uma 

atividade por conta própria ou de outrem. 

Programa Naci-

onal de Micro-

crédito 

IEFP e CASES 

O Programa baseia-se num acesso mais facilitado ao crédito e 

na disponibilização de apoio técnico na criação e na formação do 

empreendedor. Surgiu para apoiar a criação do emprego e o 

empreendedorismo junto da população com maiores dificuldades 

de acesso ao mercado de trabalho. Os apoios prestados: i) ate-

nuação do risco das entidades bancárias que concedem o em-

préstimo, através da linha de crédito MicroInvest; ii) apoio téc-

nico na criação do negócio (vouchers de apoio técnico); iii) 

apoio técnico no acompanhamento aos promotores. 

Rede de Perce-

ção e Gestão de 

Negócios do 

Programa Im-

pulso Jovem 

(RPGN) 

IPDJ 

Esta Rede constitui um modelo de apoio alargado ao empreen-

dedorismo jovem, da gestação de uma ideia à constituição de 

uma iniciativa sustentável, de cariz associativo ou empresarial. 

A RPGN destina-se aos jovens, entre os 16 e os 30 anos, em 

situação de desemprego, ou candidatos a 1.º emprego, ou sem 

trabalho e que tenham disponibilidade para trabalhar. A RPGN 

proporciona a todos os jovens selecionados ateliês para capaci-

tação e bolsas. 

Rede Nacional 

de Mentores 

(RNM) 

IAPMEI 

Esta Rede constitui uma bolsa de mentores, onde o aspirante a 

empreendedor pode contactar os mentores listados e “vender” o 

seu projeto, persuadindo um mentor a aceitá-lo para mentoria. 

Programa Estra-

tégico para o 

Empreendedo-

rismo e a Ino-

vação (+e+i) 

Tutela direta do 

Primeiro-

ministro 

Com diversas iniciativas, este programa inclui o apoio ao au-

mento de competências dos empreendedores (o Guia Prático do 

Empreendedor constitui uma ferramenta de trabalho para o 

empreendedor, onde está sistematizada a informação essencial 

para quem tem uma ideia, deseja criar uma empresa ou expan-

dir a sua atividade) e concursos de ideias. 

Microfinancia-

mento 

ANDC e entida-

des bancárias 

Visa aumentar a disponibilidade de microcrédito, ou seja, de 

empréstimos de montante limitado para criação ou desenvolvi-

mento de pequenas empresas. 

Fonte: CEDRU (2014) 
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QUADRO 5. Exemplos de Boas Práticas de Apoio ao Empreendedo-

rismo Imigrante em Países da UE 

Designação do 

projeto 
País Breve Descrição 

Rainbow econo-

my project 
Bélgica 

Projeto desenvolvido por uma ONG que tem como população-alvo 

os requerentes de asilo e imigrantes recentes, proporcionando-lhes 

um espaço experimental para explorar as suas capacidades em-

preendedoras adquiridas nos países de origem e adaptá-las ao 

contexto da sociedade de acolhimento. 

NYP Business 

Services 
Finlândia 

O projeto faz parte da Unidade de Desenvolvimento de Negócios 

(Centro Económico e de Planeamento da Cidade de Helsínquia) e 

oferece serviços sob medida aos imigrantes para as fases de start-

up e desenvolvimento do seu próprio negócio na área metropolita-

na de Helsínquia. 

Cre’Action França 

Projeto iniciado regionalmente em Nord-Pas de Calais, uma área 

economicamente deprimida, sendo implementado por uma ONG. 

Tem como objetivo promover o empreendedorismo entre os jovens 

desempregados, em particular os oriundos de África (noroeste 

africano). 

Q.net Alemanha 

Projeto desenvolvido na cidade de Bremen com o objetivo de au-

mentar as oportunidades dos imigrantes no mercado de trabalho, 

melhorando a sua formação profissional e visando o incremento do 

número de empresas start-ups bem-sucedidas. 

Unternehmer 

ohne Grenzen 

(Entrepreneurs 

without borders) 

Alemanha 

Iniciativa bottom-up inicialmente dinamizada por empresários imi-

grantes e que atualmente é promovida por uma organização semi-

pública, na cidade de Hamburgo. O projeto tem como objetivo 

disponibilizar serviços de apoio a empresários imigrantes e repre-

sentar os seus interesses económicos nos círculos de negócios 

locais. 

Szechenyi Entre-

preneurial Pro-

gramme 

Hungria 

Iniciativa política nacional que visa a integração das comunidades 

ciganas, melhorando a sua posição no mercado, bem como a com-

petitividade das suas pequenas e médias empresas. O programa é 

elegível tanto para empresários ciganos como para empresários 

nativos que empregam ciganos. 

CNA World-

Dedalo 
Itália 

Programa de prestação de serviços implementado por uma organi-

zação semi-pública que opera na região de Turim, e que tem por 

objetivo ajudar os imigrantes nas fases de start-up e de desenvol-

vimento dos seus negócios. 
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Kansenzones 

(Enterprise Zo-

nes) 

Holanda 

Projeto de política local, na cidade de Roterdão, parte integrante 

de uma política urbana nacional, que visa fortalecer o empreende-

dorismo e o desenvolvimento económico dos bairros social e eco-

nomicamente deprimidos. 

Kleurrijk Onder-

nemen (Colourful 

Entrepreneu-

rship) 

Holanda 

Iniciativa de política pública local da cidade de Zaanstad que tem 

como objetivo fortalecer a estrutura da economia local e estimular 

o emprego, através do apoio a empreendedores, especialmente 

imigrantes e mulheres. 

Lanzadera de 

Empresas (Busi-

ness Launcher) 

Espanha 

Projeto executado por uma organização sem fins lucrativos, em 

Madrid, que disponibiliza espaços e apoio financeiro-administrativo 

para os imigrantes poderem testar a sua ideia de negócio em con-

dições reais, sem ter que abdicar do seu trabalho. 

Ethnic Minority 

Business Service 

(EMBS) 

Reino Uni-

do 

Programa local que recentemente foi integrado na organização 

semi-pública Business Support Unit Bolton e que tem por objetivo 

disponibilizar um serviço único de aconselhamento empresarial e 

apoio aos imigrantes e comunidades étnicas minoritárias. 

East London 

Small Business 

Centre (ELSBC) 

Reino Uni-

do 

A ELSBC é uma organização privada de longa data estabelecida 

para melhorar as condições sociais da população residente em East 

End (Londres), através do estímulo e apoio de micro e pequenas 

empresas. Um de seus projetos de sucesso foi o projeto financiado 

nacionalmente “Incubator Support” que pretendia estimular a cria-

ção de empresas, particularmente em indústrias relacionadas com 

a moda. 

Fonte: Examination and evaluation of Good Practices in the Promotion of Ethnic Minority 

Entrepreneurs (2008) 

 

128. Segundo o estudo Examination and evaluation of Good Practices in the Promotion of Ethnic 

Minority Entrepreneurs, existem na Europa dois grandes tipos de experiências na promo-

ção do empreendedorismo imigrante, tendo sido possível sinalizar doze boas práticas: 

 Iniciativas que oferecem serviços em várias línguas, fazem uso de conselheiros mul-

ticulturais, registam um enfoque local e apresentam abordagens específicas e dire-

cionadas para os imigrantes (abordagem pessoal sob medida); 

 Iniciativas que apostam mais no networking, proporcionam oportunidades de expe-

rimentação das competências empreendedoras, reconhecem a necessidade urgente 

dos empreendedores em obter retorno financeiro do investimento, apoiam na supe-

ração das exigências legais e burocráticas e oferecem pacotes pré-definidos de ser-

viços de apoio. 
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129. A relevância da sinalização destas doze boas práticas reside no seu potencial de compara-

ção com o PEI, sendo de sinalizar pontos de convergência ao nível, por exemplo, do foco 

na capacitação e desenvolvimento de competências previamente existentes nos destinatá-

rios dos projetos, bem como da dimensão local dos projetos, com o envolvimento de enti-

dades da sociedade civil e do poder local. 

130. Como aspetos não convergentes sublinha-se, a título de exemplo, a dimensão de experi-

mentação em contexto real das ideias de negócio dos destinatários, a integração de inicia-

tivas de apoio ao empreendedorismo imigrante em dinâmicas mais amplas de reabilitação 

e revitalização urbanas, ou a formação profissional. 

 

Os instrumentos de apoio específico ao empreendedorismo imigrante em Portugal são es-

cassos, não existindo, por esse motivo, riscos de sobreposição ou oportunidades de com-

plementaridade. Todavia, o PEI é complementar com outros instrumentos de apoio ao em-

preendedorismo de banda larga ou de apoio à integração social dos imigrantes na socieda-

de Portuguesa. 

131. Considerando o número limitado de medidas especificamente dedicadas ao empreendedo-

rismo imigrante, o risco de sobreposição e de redundância entre elas é inexistente.  

132. Pelo contrário, identificam-se lacunas não preenchidas, designadamente na disponibilização 

de recursos financeiros específicos de suporte ao início da atividade empreendedora dos 

imigrantes. Ainda assim, esta eventual insuficiência não assume relevo, na medida em que 

existem diversos instrumentos de financiamento em Portugal aos quais os imigrantes po-

dem ter acesso, desde que devidamente apoiados e enquadrados. Acrescenta-se que a 

procura de oportunidades de financiamento não constituiu, para os participantes no PEI e 

inquiridos no presente processo avaliativo, a principal motivação para a participação no 

Projeto. 

133. Por outro lado, importa destacar que os diversos instrumentos e medidas promovidas pelo 

ACM, que visam a integração dos imigrantes na sociedade de acolhimento, como a Rede 

Nacional de Informação ao Imigrante, o Programa Português para Todos Português e o 

Programa para Falantes de Outras Línguas, embora tendo outros objetivos, contribuem 

para capacitar os imigrantes em competências relevantes para a criação de autoemprego. 
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3.2.2. Qual o papel do setor público, privado e da sociedade civil (institutos 

públicos, organismos da administração central, ONG, associações de imi-

grantes, etc.) no apoio aos empreendedores imigrantes? 

O Estado tem assumido um duplo papel na promoção do empreendedorismo imigrante, 

eliminando obstáculos legais e promovendo iniciativas de capacitação e orientação dos imi-

grantes aspirantes a empreendedores (PEI). Complementarmente, tem apoiado iniciativas 

que favorecem a eliminação de obstáculos contextuais à atividade empreendedora.  

134. O Estado Português, com a constituição do ACM definiu o apoio à integração das comuni-

dades imigrantes e minorias étnicas na sociedade Portuguesa como um dos seus principais 

desígnios de política pública, desígnio este materializado nos Planos para a Integração dos 

Imigrantes (2007/2009 e 2010-2013). 

135. O ACM prossegue, neste quadro, objetivos que visam a conceção, execução e avaliação 

das políticas públicas, transversais e setoriais, relevantes para a integração dos imigrantes 

e das minorias étnicas, bem como para o diálogo entre culturas, etnias e religiões. 

136. A par do seu papel regulador, com a dinamização de iniciativas legislativas das quais são 

exemplo, enquanto marco de viragem na forma como o país acolhe os imigrantes e pro-

move o empreendedorismo imigrante em particular, a Lei nº 23/2007, o Estado Português 

assumiu como sua responsabilidade promover iniciativas não legislativas, de promoção, 

sensibilização e intervenção direta junto da população imigrante, das suas organizações e 

da comunidade de acolhimento. 

137. A intervenção pública portuguesa nesta matéria tem sido alvo de avaliações muito positi-

vas por parte de diversas organizações internacionais como a CE, a Organização Internaci-

onal para as Migrações ou a Organização das Nações Unidas, com a atribuição de distin-

ções e prémios, bem como com referências de boas práticas a muitos dos projetos e servi-

ços enquadrados pelo ACM. A título de exemplo refere-se: 

 O destaque dado pela Comissão Europeia, em 2013, aos Centros Nacionais de Apoio 

ao Imigrante (CNAI) como boa prática de inovação social (European Commission, 

Guide to Social Innovation, 2013). Estes Centros disponibilizam diversos serviços, 

sublinhando-se os Gabinetes de Apoio ao Emprego, dos quais fazem parte os Nú-

cleos de Apoio ao Empreendedorismo; 

 O Prémio de empreendedorismo responsável e inclusivo atribuído ao PEI, no âmbito 

dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2012 (fase nacional); 
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 A distinção dada ao Programa Escolhas (que inclui o trabalho na área do empreen-

dedorismo, designadamente na sua Medida V) como boa prática pelo Ministério da 

Administração Interna, no âmbito do Prémio Europeu de Prevenção da Criminalida-

de, atribuído pela União Europeia; 

 O realce dado às políticas portuguesas de acolhimento e integração de imigrantes 

no Relatório O Futuro das Migrações: Reforço de Capacidade para a Mudança publi-

cado pela Organização Internacional para as Migrações (OIM); 

 A avaliação muito positiva das Nações Unidas relativamente às medidas adotadas 

por Portugal com vista à integração dos imigrantes, sendo o país com melhor classi-

ficação na atribuição de direitos e serviços aos estrangeiros residentes. 

138. Considerando a experiência do PEI, a avaliação da intervenção do Estado Português na 

área de integração da população imigrante, feita pelas entidades parceiras, é muito positi-

va, apontando-se este projeto como uma iniciativa de grande mérito dado o seu contributo 

para a inclusão social dos imigrantes. 

139. O mérito desta iniciativa deverá ser lido à luz da estrutura e objetivos internos do PEI, mas 

também atendendo ao seu potencial de articulação com outras iniciativas de política públi-

ca, como os CNAI, os CLAII e a Rede Nacional de Informação ao Imigrante, o Programa 

Português para Todos e o Programa para Falantes de Outras Línguas, a agilização do pro-

cesso de reconhecimento de qualificações, o apoio na conciliação da vida privada e profis-

sional das famílias imigrantes, a criação de propostas de formação e de um referencial em 

mediação intercultural para serviços públicos e autarquias, enquanto facilitadores da rela-

ção entre o imigrante e o Estado Português.  

140. Todavia, para uma mais bem-sucedida promoção do empreendedorismo imigrante será 

necessário promover outras medidas de âmbito macro, nomeadamente de política fiscal e 

tributária, de modernização da administração pública, de política educativa e de proteção 

social.  

 

O setor privado não tem assumido qualquer papel de relevo no apoio ao empreendedoris-

mo imigrante. Todavia, o número de iniciativas dirigidas para pessoas sem condições de 

elegibilidade para qualquer outro tipo de financiamento bancário tem vindo a aumentar, 

assim como o número de pessoas que delas beneficiam. 

141. O setor privado nacional não registou, até ao momento, qualquer iniciativa de apoio 

específico ao empreendedorismo imigrante, tendo vindo a apostar, numa abordagem cen-
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trada no apoio ao empreendedorismo social na qual os imigrantes poderão estar incluídos, 

desde que cumpram os requisitos gerais estipulados.  

142. O envolvimento das instituições financeiras na promoção do empreendedorismo consubs-

tancia-se no apoio à materialização da ideia de negócio e no financiamento de projetos 

mediante a disponibilização de linhas de crédito especificamente orientadas para os poten-

ciais empreendedores. Destas linhas de crédito destacam-se, como mais relevantes para 

grupos sociais vulneráveis e com menor capacidade de investimento, as de microcrédito. 

143. Nos anos mais recentes tem-se verificado um crescimento de iniciativas deste tipo nas 

instituições bancárias a operar em Portugal. Segundo o estudo Avaliação do Sistema de 

Microcrédito em Portugal, a justificação para a emergência de iniciativas deste tipo no se-

tor privado reside na tentativa de superar falhas no mercado do crédito, associadas a ele-

vados custos de transação para as instituições financeiras (para quem os custos de identi-

ficação das verdadeiras características deste tipo de empresários e do acompanhamento 

dos seus projetos são demasiado elevados para os montantes de crédito que poderão soli-

citar) e para empresários com pouca capacidade de investimento e não raras vezes em 

situação de vulnerabilidade socioeconómica (porque lhes exigem acesso a informação e a 

garantias bancárias que não dispõem). 

144. Pese embora o crescimento do número de instituições financeiras com produtos de micro-

crédito e o aumento do número de beneficiários destas iniciativas privadas, persiste junto 

das entidades parceiras do PEI uma convergência de opiniões face ao papel muito limitado 

que aquelas instituições têm desempenhado no apoio ao financiamento de pequenos negó-

cios desenvolvidos por imigrantes, argumentando que as mesmas visam essencialmente o 

lucro, encontrando nos imigrantes um nicho de mercado como tantos outros. Ainda assim, 

registaram-se diversos contactos com instituições financeiras no sentido de divulgarem os 

seus produtos junto dos participantes no PEI, cumprindo-se deste modo um dos objetivos 

específicos do Projeto – o de colocar os imigrantes em contacto com outras oportunidades 

de apoio ao empreendedorismo.  

 

Em Portugal, o Terceiro Setor assume um papel relevante na operacionalização das políti-

cas sociais, fruto da sua proximidade às comunidades. Todavia, no apoio ao empreendedo-

rismo imigrante o seu potencial foi pouco explorado, tendo-se limitado a algumas iniciati-

vas entre as quais o PEI2. 

                                                        
2 A Plataforma sobre Políticas de Acolhimento e Integração de Imigrantes (Plataforma Imigração) da Fundação Ca-

louste Gulbenkian ou o Projeto SIMM – “Sensibilização e Integração de Mulheres Migrantes e Marginalizadas: No 

Caminho para a Igualdade” da ASI – Associação de Solidariedade Internacional, para dar dois exemplos. 
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145. Em Portugal existe uma paisagem organizacional muito capilar e densa de organizações do 

terceiro setor, com uma atuação efetiva no terreno. Segundo a Avaliação do Sistema de 

Microcrédito em Portugal, este conjunto de organizações já chega a muitas pessoas elegí-

veis para um sistema de microcrédito orientado para a inclusão e pode chegar a ainda 

mais pessoas devendo ser considerado o desenvolvimento de relações regulares e não es-

porádicas entre as entidades que apoiam o microcrédito e organizações similares e essas 

organizações de ação social. 

146. Segundo este estudo, mas também em conformidade com as perceções das entidades 

parceiras do PEI, as organizações do terceiro setor podem ter, e têm efetivamente, um 

papel crucial na identificação e seleção dos potenciais empreendedores, bem como em as-

petos não técnicos do acompanhamento da implementação dos projetos (e.g., atendimento 

e encaminhamento social). Já o acompanhamento técnico dos projetos parece não ser uma 

opção viável, pelo menos no momento atual, na medida em que se reconhece o défice de 

competências dos técnicos sociais em tarefas de apoio à gestão de projetos empresariais, 

mesmo que sejam de pequena dimensão. 

147. O PEI foi um exemplo em como a administração central optou por estimular e contar com o 

apoio destas organizações (na sua maioria de dimensão limitada, com estatuto de IPSS ou 

associação sem fins lucrativos) exatamente nos domínios referidos anteriormente.  

148. Ainda segundo este estudo, poderá constituir uma mais-valia trazer a rede de associações 

de desenvolvimento local aos processos de promoção do empreendedorismo imigrante, na 

medida em que está mais presente do que nas IPSS a vertente de apoio à formulação e 

acompanhamento técnico de projetos de produção e de comercialização de produtos locais 

e outros, organização de eventos de promoção destes produtos, organização de ações de 

formação de empresários e trabalhadores locais (e identificação de) oportunidades de ne-

gócio disponíveis num determinado local.  

149. A relevância do envolvimento das entidades do terceiro setor advém, ainda, da possibilida-

de de diferenciação e modulação territorial do empreendedorismo em geral, e do empre-

endedorismo imigrante em particular.  

150. Segundo o Comité Económico e Social Europeu3 a Sociedade Civil deve: 

 Dar prosseguimento aos programas que aumentam o capital humano e social dos 

empresários imigrantes, disponibilizando vários serviços, como aconselhamento e 

informação, formação, estabelecimento de redes de contacto e orientação; 

                                                        
3 Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Contribuição dos empresários imigrantes para a econo-

mia da UE» (parecer de iniciativa) (2012/C 351/04), Relatora: Brenda KING.  
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 Criar ou promover oportunidades para empresários imigrantes, melhorando o aces-

so das suas organizações a outras bem implantadas; 

 Tornar as empresas de imigrantes mais sustentáveis. Há que prestar mais atenção 

às empresas de imigrantes já existentes, em particular às que operam em setores 

de elevado valor acrescentado, em vez de colocar a tónica apenas nas empresas em 

fase de arranque; 

 Reconhecer que o acesso ao crédito é muito importante para o empreendedorismo. 

Por conseguinte, devem ser criados mais programas para aumentar o capital finan-

ceiro dos empresários imigrantes, nomeadamente: i) dando a conhecer fontes de 

financiamento; ii) ministrando formação específica; iii) aprofundando os conheci-

mentos e as competências especializadas deste grupo específico de clientes empre-

sariais, bem como a sua compreensão das instituições de crédito. 

 

A paisagem organizacional de apoio ao empreendedorismo influencia o desempenho dos 

empreendedores imigrantes. Este impacto é decorrente da capacidade e motivação insta-

lada em cada ator organizacional e da forma como interagem entre si e potenciam os re-

cursos organizacionais. 

151. A análise realizada permitiu verificar que o setor público, nomeadamente o ACM, assume 

um papel de liderança na promoção do empreendedorismo imigrante em Portugal, com a 

promoção de projetos específicos de apoio a esta população. 

152. Não só programas direcionados para a temática do empreendedorismo, mas também 

outras iniciativas de política pública que apoiam os processos de integração dos imigrantes 

em geral (e.g., domínio da língua portuguesa, acesso a informação, serviços de tradução e 

facilitação e comunicação junto das entidades públicas). 

153. Outro aspeto relevante na atuação do ACM diz respeito ao apoio no desenho de iniciativas 

legislativas favorecedoras de atividades empresariais desenvolvidas por imigrantes. 

154. Este instituto é ainda responsável por dinamizar a rede de associações de imigrantes, 

procurando assim garantir que os “seus parceiros operacionais”, não raras vezes responsá-

veis pela operacionalização das iniciativas de política pública que desenvolve, apresentem 

um quadro de capacidade relevante para uma operacionalização de sucesso. 

155. As organizações do terceiro setor envolvidas no PEI assumiram um particular protagonismo 

na seleção dos participantes no Projeto. Ainda assim, este processo de seleção foi apoiado 

por instrumentos construídos ao nível da política pública (mesmo que com a incorporação 

de algumas das suas recomendações), o que foi facilitador de uma maior harmonização e 
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coerência do processo de seleção entre parceiros locais. Estas organizações assumiram 

ainda forte relevância nas questões logísticas associadas ao curso desenvolvido. 

156. O papel destas entidades foi, igualmente, importante ao nível da melhoria da metodologia 

de operacionalização do PEI, com a emissão de recomendações e sugestões à entidade 

promotora do mesmo – o ACM. 

157. O seu papel no follow-up dos participantes e na sustentabilidade dos benefícios gerados 

pelo PEI foi limitado, tendo variado em função da capacidade de atuação instalada em cada 

entidade parceira do Projeto (e.g., organizações com respostas como Gabinetes de Inser-

ção Profissional, CLAII, gabinetes de apoio ao empresário) apresentaram uma maior capa-

cidade de acompanhamento dos participantes, que aquelas que não tinham estes recursos. 

158. Por último, o papel das entidades privadas com fins lucrativos foi bastante limitado, tendo-

se confinado à participação em ações de divulgação dos seus serviços e produtos. 

 

3.2.3. Que políticas públicas têm vindo a ser anunciadas no que respeita à 

empregabilidade, mais concretamente em torno da criação de negócios, 

nos últimos cinco anos? E que resultados apresentam? 

Portugal não apresenta um histórico de políticas públicas de promoção do empreendedo-

rismo imigrante, representando o PEI a primeira iniciativa. Do ponto de vista da promoção 

da empregabilidade é possível sinalizar medidas constantes no II Plano para a Integração 

dos Imigrantes, que favorecem a integração socioeconómica dos imigrantes. 

159. O estudo de benchmarking internacional sobre práticas e instrumentos de apoio ao empre-

endedorismo (Augusto Mateus & Associados, 2011) sublinha que nos últimos anos Portugal 

tem procurado debelar muitos dos constrangimentos estruturais existentes na sociedade e 

na economia Portuguesa relativamente à promoção do empreendedorismo em geral. 

160. Tendo em conta os determinantes de empreendedorismo sinalizados no referido estudo4, é 

possível sinalizar algumas práticas e instrumentos de promoção da empregabilidade e do 

empreendedorismo (em geral) no domínio da política pública. 

161. Desde logo, sublinha-se o esforço que tem vindo a ser desenvolvido pelo Estado Português 

na redução dos custos de contexto5, tendo sido superados os tradicionais obstáculos admi-

                                                        
4 i) Finanças empreendedoras; ii) Educação do empreendedorismo; iii) Regulação dos mercados; iv) Políticas do 

Governo; v) Transferência de tecnologia; vi) Infraestruturas físicas; vii) Programas de apoio ao empreendedorismo; 

viii) Infraestruturas comerciais/ profissionais; ix) Normas sociais e culturais. 

5 Os “custos de contexto” mais frequentes registam-se em áreas como os licenciamentos, por exemplo industriais ou 
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nistrativos. Iniciativas como “empresa na hora” ou o registo de propriedade industrial por 

meios digitais foram importantes para facilitação da vida dos empresários. 

162. É reconhecido que a qualificação dos portugueses fica ainda muito aquém da média dos 

países da OCDE e que a mesma constitui um fator que limita o desenvolvimento do país, 

bem como a promoção de um espirito empreendedor entre nacionais e estrangeiros. Subli-

nha-se, nesta matéria, o esforço desenvolvido nos últimos anos de superação deste défice 

histórico de qualificações da população portuguesa com iniciativas relevantes de combate 

ao abandono escolar precoce, mas também de promoção da formação inicial (e.g., Cursos 

Profissionais, Cursos de Educação e Formação de Jovens, Cursos de Especialização Tecno-

lógica) e da formação ao longo da vida (e.g., Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências, Cursos de Educação Formação de Adultos, Formações Modulares Certifica-

das, Reequipamento e Consolidação da Rede de Centros de Formação). 

163. Por outro lado sublinha-se o esforço desenvolvido em matéria de infraestruturas, um ponto 

forte do País, estando assim asseguradas as condições físicas necessárias para, na genera-

lidade, se verificar o surgimento de iniciativas empreendedoras (e.g., infraestruturas de 

comunicação). 

164. Releva-se, igualmente, o esforço desenvolvido na consolidação de políticas sociais que 

visam a obtenção de competências (formais e informais) dos grupos mais desfavorecidos 

da população (e.g., Formação para a Inclusão), bem como o desenvolvimento da capaci-

dade dos territórios e das suas organizações para trabalhar os fenómenos da pobreza e 

exclusão social (e.g., Contratos Locais de Desenvolvimento Social, Iniciativa Bairros Críti-

cos) e, ainda, a facilitação do acesso ao emprego, designadamente o emprego por conta 

própria (e.g., apoios ao emprego do IEFP, com destaque para as iniciativas locais de em-

prego e os apoios a projetos de emprego promovidos por beneficiários das prestações de 

desemprego). 

165. Centre-se a análise em dois tipos de política e, por conseguinte, de agência pública: as 

políticas ativas de emprego, desenvolvidas pelo IEFP, e as políticas de apoio à dinâmica 

empresarial, desenvolvidas pelo IAPMEI. 

166. Segundo o Estudo de avaliação das políticas ativas de emprego (Dias e Varejão, 2012), o 

elenco de medidas ativas de política de emprego que estão ou estiveram disponíveis em 

                                                                                                                                                                                 
camarários, devido a situações de especial complexidade, morosidade de procedimentos, deficiente coordenação 

entre organismos públicos intervenientes; matérias de fiscalidade, como atrasos na resposta a reclamações fiscais; 

vistos, sobretudo por dificuldade ou morosidade na obtenção de vistos para trabalhadores estrangeiros. Além destas 

situações mais frequentes, ocorrem também pedidos de apoio para situações menos frequentes, como atrasos cor-

rentes no sector público, com prazo excessivo no pagamento a fornecedores do Estado; energia, sobretudo situações 

de deficiente qualidade no fornecimento, com cortes de corrente e/ou custo da electrici dade; acessibilidades deficien-

tes ou ausência de solução para o tratamento de resíduos industriais perigosos. (http://www.portugalglobal.pt/)  
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Portugal no período entre 2000 e 2011 é muito diversificado e sujeito a permanente muta-

ção. Uma simples contagem das medidas para as quais se dispõe de informação quanto a 

participantes e despesa suportada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional per-

mite identificar 167 medidas. 

167. Com o objetivo de agregar esta diversidade de medidas, o estudo apresenta seis categori-

as de iniciativas de política pública, nomeadamente estágios, medidas ocupacionais, apoio 

à contratação, apoio ao empreendedorismo, apoio à criação do próprio emprego e forma-

ção profissional.  

168. Dentro destas categorias importa relevar aquelas que têm maior relação com o empreen-

dedorismo. No âmbito do apoio ao empreendedorismo têm sido subsidiadas a constituição 

de novas entidades de pequena dimensão que contratem trabalhadores por conta de ou-

trem (e.g., Iniciativas Locais de Emprego, RIME – Regime de Incentivo às Microempresas, 

Programa de Apoio ao Empreendedorismo). Em 2009, a medida Iniciativas Locais de Em-

prego foi descontinuada passando os apoios à criação de novas empresas a fazer-se pela 

via da bonificação de juros e da garantia dos empréstimos bancários, instituídos por inter-

médio de protocolos celebrados entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional e 

bancos ou sociedades de garantia mútua, segundo duas modalidades – MICROINVEST e 

INVEST+ – que correspondem a diferentes montantes de investimento; 

169. Por outro lado, no quadro do apoio à criação do próprio emprego têm sido atribuídos 

subsídios à criação do próprio emprego por trabalhadores desempregados (e.g., Programa 

de Apoio à Criação do Próprio Emprego). A Portaria 196-A/2001 estabelece a concessão de 

apoios a desempregados com projetos de investimento (incluindo de adesão a qualquer 

entidade que revista a forma associativa e a participação no capital social de sociedades já 

constituídas), desde que estes assegurem o emprego a tempo inteiro do promotor e seja 

demonstrada a sua viabilidade económico-financeira.  

170. Para projetos nas circunstâncias referidas, há lugar ao pagamento integral, de uma só vez, 

do montante global das prestações de desemprego a que o promotor ainda teria direito. Se 

os projetos em causa também satisfizerem os requisitos estabelecidos para as Iniciativas 

Locais de Emprego, então eles serão equiparados àquelas iniciativas para efeito de atribui-

ção de apoios à criação de postos de trabalho e ao investimento.  

171. A medida de apoio à criação do próprio emprego foi, tal como o apoio à criação de empre-

sas, integrada, em 2009, no Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Pró-

prio Emprego, mas manteve a filosofia anterior – o apoio reveste a forma de antecipação 

do subsídio de desemprego e é acumulável com os apoios à criação de empresas (bonifica-

ção de juros e garantias bancárias) ou, alternativamente, com um subsídio a fundo perdido 
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até ao valor máximo de 12 vezes o Indexante de Apoios Sociais, a título de apoio ao inves-

timento. 

172. Finalmente, no âmbito da formação profissional têm sido subsidiadas a formação em sala 

de ativos que abandonaram precocemente o sistema de ensino e a formação geral para 

profissões específicas (e.g., Sistema de Aprendizagem, Educação e Formação de Adultos, 

Educação e Formação de Jovens, Formação Contínua, Formação Modular). 

173. Sublinha-se, ainda, a criação do portal NET-Emprego Imigrante, uma parceria do IEFP com 

o ACM, ainda que esta seja uma plataforma de procura de emprego de balda larga. 

174. Já no âmbito da atividade do IAPMEI destacam-se as iniciativas de apoio direto a empre-

endedores (FINICIA, Programa +e+i – Iniciativa + Empresas), bem como as iniciativas de 

fomento de ecossistemas empreendedores, tais como: 

 O Programa Valorizar – Programa de políticas públicas integradas de estímulo à ati-

vidade económica produtiva de base regional e local que favoreça o crescimento 

económico sustentável, a competitividade e o emprego e o investimento empresari-

al, numa lógica de coesão territorial, num horizonte temporal alargado, convergente 

com o novo período de programação de instrumentos comunitários;  

 O Programa de Empreendedorismo de Base Local; 

 O Programa Portugal Empreendedor – Rede Nacional de Parcerias Territoriais de 

Apoio, Rede Nacional de Mentores e Rede Nacional de Assistência Técnica). 

175. Em matéria de políticas públicas de apoio direto à empregabilidade e empreendedorismo 

imigrante sublinha-se que em Portugal o histórico destas medidas é relativamente recente, 

constituindo o PEI um marco incontornável nesse contexto, especialmente em matéria de 

apoio ao empreendedorismo. Relativamente à promoção da empregabilidade, existe um 

histórico de medidas integradas nos PII (2007/2009 e 2010-2013), das quais se destacam 

aquelas que promovem competências linguísticas nos imigrantes (e.g., Programa Portu-

guês para Todos), que facilitam o acesso à educação e formação (agilização do processo de 

reconhecimento de qualificações) e que apoiam a integração no mercado de trabalho (oti-

mização da rede de Gabinetes de Inserção Profissional Imigrante).  

 

No quadro de evolução das políticas públicas na área da empregabilidade e do empreende-

dorismo imigrante em Portugal, o PEI surge como uma medida inovadora. Na promoção da 

empregabilidade dos imigrantes, o PEI integra um espectro amplo de medidas que visam 

aumentar o acesso dos imigrantes ao emprego, à educação e à formação, constantes do II 

Plano para a Integração de Imigrantes. 



Estudo de Avaliação de Impacto e Resultados do Projeto Promoção do Empreendedorismo Imigrante  
CEDRU – Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional e Urbano 

 
 
 
 
 

 67 

176. O PEI surge, no quadro das políticas públicas portuguesas destinadas à promoção da 

empregabilidade e do empreendedorismo imigrante como o marco principal da atuação do 

Estado Português nesta matéria, na medida em que não se registaram outras iniciativas 

semelhantes destinadas especificamente ao mesmo grupo populacional. É, neste sentido, 

uma iniciativa de elevada relevância no quadro mais restrito e setorial das políticas de 

apoio à integração de imigrantes na sociedade de acolhimento. 

177. Não obstante, subsistem dúvidas sobre a relevância da mesma no quadro mais geral das 

políticas públicas de apoio à empregabilidade e, empreendedorismo implementadas no 

passado recente em Portugal, bem como daquelas que se preveem dinamizar no futuro 

próximo, designadamente no próximo período de programação dos fundos estruturais 

2014-2020.  

178. Estas dúvidas resultam do facto de as iniciativas nacionais, bem como aquelas que estão 

previstas para aplicação já em 2014 (e.g., promoção do empreendedorismo social e da 

integração profissional nas empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar 

o acesso ao emprego), não limitarem em termos regulamentares o acesso da população 

imigrante às mesmas.  

179. Segundo informação disponibilizada, pelo IEFP, os imigrantes portadores de título válido de 

permanência ou residência legal no território português são tratados pelos Centros de Em-

prego em paridade com os cidadãos nacionais, podendo, aqueles, beneficiar das prestações 

técnicas, nomeadamente no âmbito da orientação profissional, aceder às medidas e pro-

gramas de emprego e formação, bem como inscreverem-se para emprego a fim de obte-

rem uma colocação no mercado de trabalho ou acederem às prestações de desemprego 

reunidas as demais condições exigidas para os cidadãos nacionais. 

180. As entidades parceiras não demonstraram ter uma opinião convergente sobre esta matéria, 

muitas das quais tendo sublinhado que a metodologia PEI poderia ser integrada, com rela-

tiva facilidade, em iniciativas mais amplas de apoio ao empreendedorismo, nomeadamente 

o empreendedorismo social, destinado a públicos vulneráveis e com os quais os imigrantes 

partilham muitas das suas dificuldades (e.g., burocracias e acesso a informação).  

181. Para outros parceiros a relevância do PEI permanece mesmo num quadro de forte prolife-

ração e atomização de iniciativas de promoção da empregabilidade e do empreendedoris-

mo, na medida em que, não do ponto de vista concetual da política pública, mas antes do 

ponto de vista da operacionalização da mesma, existe uma necessidade de “especializa-

ção”, interesse, motivação e capacidade de atração destes públicos, que instrumentos ge-

neralistas não possuem.  
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182. Acrescente-se, a estes argumentos, o facto de o ACM, através das demais políticas de 

integração de imigrantes que dinamiza, registar um longo, relevante e reconhecido históri-

co de trabalho com estas populações, denotando uma mais-valia face a outras agências 

públicas, não tão rotinadas e sensibilizadas para o trabalho com esta população. 

183. Assim, considera a equipa de avaliação que os custos de transação da experiência (e.g., 

formação de quadros, disseminação e incorporação, tempo necessário para a transferência 

dos resultados alcançados) e da capacidade de trabalho adquiridos ao longo dos anos pelo 

ACM, e pelas organizações que apoia, seriam elevados para a própria administração públi-

ca. Acrescente-se que este não é um público “natural” para agências como o IEFP ou o 

IAPMEI, pelo que se levantam dúvidas acerca do interesse que estas agências possam ter 

na integração de medidas específicas (e.g., majorações, quotas de participação) que favo-

reçam a inclusão dos imigrantes nas suas iniciativas. 

 

O número de iniciativas empresariais promovidas por imigrantes tem registado um aumen-

to significativo, em resultado de fatores demográficos, legislativos e da consolidação das 

políticas públicas promotoras da inclusão social de imigrantes. 

184. Entre 2007 e 2013, segundo o EUROSTAT, o autoemprego gerado por estrangeiros resi-

dentes em Portugal aumentou de forma significativa, nomeadamente entre os estrangeiros 

de países não comunitários (UE27), com uma variação positiva de 5,1 mil indivíduos (o 

que representa um acréscimo de 13% entre 2007 e 2013). Esta tendência está em mani-

festo contra ciclo face ao registado para o total da população residente em Portugal. De 

facto, e segundo a mesma fonte, existiam em 2013 em Portugal um total de 718,2 mil 

pessoas em situação de autoemprego (face às 919,5 mil pessoas registadas em 2007), o 

que representa um decréscimo de 21,9%. 

185. Considera-se que em Portugal, um dos principais fatores que influenciaram a performance 

empreendedora dos imigrantes foi a aprovação da Lei nº 23/2007, de 4 de julho, a qual 

permitiu superar muitas das restrições à atividade empresarial por parte das comunidades 

imigrantes, na medida em que foi simplificado o sistema de admissão e residência dos es-

trangeiros em Portugal e com a previsão da concessão de visto de residência para exercício 

de atividade profissional independente ou para imigrantes empreendedores. 

186. Ainda assim, e resultante da reflexão desenvolvida até ao momento, é claro que a aprova-

ção desta Lei constitui um fator preponderante para a abertura do mercado do autoempre-

go à população imigrante, mas não poderá ser entendido como o único determinante da 

evolução do autoemprego gerado por imigrantes em Portugal. 
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QUADRO 6. Evolução do Autoemprego Gerado por Estrangeiros, com 

Idades entre os 15 e os 64 Anos, Residentes em Portugal, em mi-

lhares (2007-2013) 

Local de Nascimento 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Países da 

UE27, com 

exceção de 

Portugal 

Total 10,5 11,1 15,4 14,8 13,3 13,6 12,7 

Patrões   6,2 4,7    

TCP 8,2 7,0 9,1 10,1 8,9 9,1 9,4 

Países extra 

UE27 

TOTAL 39,1 48,3 41,9 42,6 43,9 44,4 44,2 

Patrões 11,4 13,4 12,2 15,6 15,3 14,2 14,4 

TCP 27,7 34,9 29,6 27,1 28,6 30,3 29,9 

Fonte: EUROSTAT 

 

187. O crescimento da população imigrante em Portugal constituirá, à partida, outro fator 

explicativo da evolução positiva dos números apresentados. De facto, verifica-se uma cir-

cunstância histórica associada ao crescimento dos fluxos de imigração para Portugal, o 

qual se manteve até 2009, ano em que atingiu o seu valor mais elevado – 454.191 estran-

geiros com estatuto legal de residência (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras). Desde então 

este número tem vindo a diminuir, fruto da ocorrência simultânea de diversos fatores, de-

signadamente o aumento da atribuição de nacionalidade portuguesa, a crise económica e 

financeira que Portugal enfrenta, bem como a alteração dos processos migratórios em al-

guns países de origem.  

188. A diminuição deste valor não significa que não continuem a entrar em Portugal pessoas 

oriundas de outros países. De facto, em 2012 foram registadas 38.537 emissões de primei-

ros títulos de residência, valor que representa uma quebra de 15% na emissão de novos 

primeiros títulos face ao ano de 2011 (45.369). Segundo o Relatório de Imigração, Frontei-

ras e Asilo 2012 do SEF, as atribuições de primeiros títulos de residência foram mais repre-

sentativas nos casos do Brasil (11.715), Cabo Verde (3.431), Roménia (3.010), Guiné-

Bissau (1.620), Ucrânia (1.460), China (1.362), Espanha (1.356), Angola (1.293), Reino 

Unido (1 246) e São Tomé e Príncipe (1.007). 

189. Pese embora a referida desaceleração, bem como o reconhecimento do investimento que 

Portugal tem vindo a desenvolver no sentido de assegurar processos plenos de acolhimen-
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to e integração de imigrantes, as problemáticas sociais associadas a este fenómeno conti-

nuam válidas e atuais. Esta atualidade está plasmada em diversos documentos, dos quais 

se destacam a recente publicação Migrants in Europe – A statistical portrait of the first and 

second generation. De forma global, o documento atesta a situação de vulnerabilidade so-

cioeconómica dos cidadãos estrangeiros, nomeadamente por via de dados estatísticos refe-

rentes às taxas de desemprego, de risco de pobreza e exclusão social e, ainda, de sobrelo-

tação dos fogos habitacionais, em que os valores para cidadãos estrangeiros são, em regra, 

superiores aos dos nativos (Observatório do QREN, 2011). 

190. É no contexto deste diagnóstico de maior exposição a processos de exclusão social, que o 

Estado Português continua a apostar no desenvolvimento e consolidação de políticas públi-

cas de promoção da integração socioeconómica dos imigrantes na sociedade portuguesa. O 

mérito destas políticas é reconhecido internacionalmente, sendo de sublinhar que, pese 

embora o facto de não existirem estudos regulares de avaliação do impacto destas políticas, 

os dados de execução das mesmas são reveladores dos níveis de adesão da população 

imigrante. Refira-se, a título de exemplo, o número de atendimentos nos CNAI (366.436, 

em 2011), o número de abrangidos pelo Programa Português para Todos (10.952) e o nú-

mero de abrangidos pelo Programa Português para Falantes de Outras Línguas (9.250). 

191. No que diz respeito ao PEI, sublinha-se o número de 1.441 abrangidos, num total de 77 

negócios. Neste aspeto em concreto, considera-se que o PEI contribuiu de forma muito 

limitada para o crescimento do autoemprego gerado por imigrantes em Portugal, na medi-

da em que no período de implementação do projeto (2009-2013) não foi possível ganhar 

uma escala suficientemente impactante nos números apresentados pelo EUROSTAT. 

 

3.2.4. Análise comparativa com outras iniciativas na área da criação de 

negócios, promovidas pelo Estado ou por entidades da Sociedade Civil, na-

cionais e internacionais? 

O PEI é uma iniciativa de política pública singular não podendo ser comparado a outras 

iniciativas de apoio à criação de negócios por imigrantes. No contexto das iniciativas no 

espaço europeu, o PEI não representa uma medida inovadora, mas contém uma combina-

ção própria de características encontradas noutros projetos, com destaque para a promo-

ção das competências pessoais e sociais dos imigrantes e a dimensão local dos apoios. 
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192. O PEI constitui a iniciativa de referência em matéria de promoção do empreendedorismo 

imigrante em Portugal, estando em linha com a maioria das iniciativas de apoio específico 

a esta população no contexto internacional. 

193. Segundo os dados recolhidos no âmbito do estudo Examination and evaluation of Good 

Practices in the Promotion of Ethnic Minority Entrepreneurs, existem dois tipos de interven-

ções no contexto europeu: 

 Iniciativas que oferecem serviços em várias línguas, fazem uso de conselheiros mul-

ticulturais, registam um enfoque local e apresentam abordagens específicas e dire-

cionadas para os imigrantes (abordagem pessoal sob medida); 

 Iniciativas que apostam mais no networking, proporcionam oportunidades de expe-

rimentação das competências empreendedoras, reconhecem a necessidade urgente 

dos empreendedores em obter retorno financeiro do investimento, apoiam na supe-

ração das exigências legais e burocráticas e oferecem pacotes pré-definidos de ser-

viços de apoio. 

194. O PEI regista características dos dois tipos de intervenção, na medida em que apresenta 

um enfoque claramente local, um misto de iniciativas padronizadas (o curso Apoio à Cria-

ção de Negócio de 62 horas) e iniciativas individualizadas (atividades de orientação ao em-

preendedor) e, por último, faz uso de formadores com competências específicas na área do 

empreendedorismo, e de técnicos locais com formação na área da intervenção social. 

195. Assim, conclui-se que face a iniciativas promovidas por outros Países, o PEI não representa 

exatamente uma medida inovadora, mas contém, segundo uma combinação específica, um 

conjunto de características encontradas noutros projetos.  

196. Comparativamente com outras medidas de âmbito nacional, não especificamente direcio-

nadas para esta população, sublinha-se que o PEI se distingue pela aposta inequívoca na 

capacitação dos participantes para o empreendedorismo, segundo uma perspetiva de pro-

ximidade, subsidiariedade e pragmatismo das atividades formativa e de orientação.  

197. Por outro lado, verifica-se uma maior preocupação com a contenção do risco associado ao 

negócio, o qual é avaliado pelo formador em função da qualidade do negócio, das caracte-

rísticas pessoais do imigrante e do impacto que o negócio teria na estrutura familiar do 

participante (nomeadamente em caso de insucesso). Tendo em conta esta preocupação, 

existe uma clara orientação para negócios de reduzido investimento inicial e de dimensão 

limitada.  

198. Finalmente, importa destacar como elementos distintivos do PEI a personalização e dura-

ção da relação entre formando e formador, a flexibilidade e plasticidade na implementação 
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do projeto, à luz das necessidades dos formandos e das disponibilidades dos formadores e 

a gratuitidade dos apoios prestados. 

 

Quando comparado com iniciativas como o microcrédito, o PEI regista algumas similitudes 

nos resultados obtidos, designadamente nas taxas de sobrevivência das iniciativas empre-

endedoras, as quais ficam bem acima da média para o conjunto das empresas do País, e 

nos motivos de encerramento de negócios. Os aspetos diferenciadores do PEI residem nu-

ma maior indução da criação de postos de trabalho. 

199. Segundo os resultados do inquérito por questionário aos participantes no PEI, o projeto 

teve impactos positivos na redução das situações de desemprego dos participantes (redu-

ção do número de desempregados há menos de 1 ano, de 10,4% para 7,5%, e redução do 

desemprego de longa duração de 49,1% para 37,9%), contrariando a evolução da taxa de 

desemprego para a população portuguesa que mais que duplicou no espaço de cinco anos 

(de 7,3% para 16,3% entre 2008 e 2013). Os efeitos do PEI traduziram-se, igualmente, 

num aumento no número de empregados por conta própria (de 4,9% para 11,6%). 

200. Dos participantes que criaram um negócio e mantêm a empresa em atividade, quase 

metade criou postos de trabalho (43,4%), numa média de 1 posto de trabalho adicional. 

201. Quando comparado com os resultados, por exemplo, das ações de microcrédito (a popula-

ção considerada corresponde a todos os microcréditos da ANDC aprovados entre 22 de 

Julho de 1999 e 22 de Agosto de 2006)6 constata-se que existem diferenças ao nível da 

indução da criação de emprego. No caso do PEI foi possível criar, em regra, um posto de 

trabalho adicional, enquanto nas ações de microcrédito o emprego criado é essencialmente 

o do próprio microempresário. 

202. O PEI, embora incidindo na resolução de problemas específicos, apresentou contributos 

transversais na integração económica dos imigrantes em Portugal. Contribuiu para um 

maior conhecimento da legislação e do mundo dos negócios em Portugal (81,5% de parti-

cipantes); para o aumento das qualificações escolares e/ou profissionais (70% dos partici-

pantes); para a melhoria dos conhecimentos em Língua Portuguesa (58% dos participan-

tes); e para o acesso a outras entidades / outros apoios existentes (47% dos participan-

tes). Os impactos socioeconómicos do microcrédito residem sobretudo no aumento do ren-

dimento familiar; na criação do próprio emprego; e no aumento da autoestima. 

203. A taxa de sobrevivência das iniciativas empreendedoras abrangidas pelo PEI (71,9%) é 

significativamente superior à tendência nacional de taxa de sobrevivência de 23,3% (no 4º 

                                                        
6

 Mendes (2007) (coord.) Estudo de avaliação do sistema do microcrédito em Portugal, Lisboa: Universidade Católica  Portuguesa e Quaternaire Portugal.
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ano de existência), com o encerramento de quase 80% das iniciativas (INE, 2014). A taxa 

média global de sobrevivência das empresas financiadas pelo microcrédito é de 69%. 

204. Por último, a comparação dos motivos de encerramento de negócios, por parte dos empre-

endedores permite constatar que no PEI os fatores que conduziram ao encerramento da 

atividade empresarial estão, sobretudo, relacionados com razões conjunturais (quebra da 

procura interna e dificuldade de financiamento embora algumas características pessoais e 

socioeconómicas dos empresários e a natureza do negócio desempenhem um papel chave. 

Nos projetos apoiados pelo microcrédito as causas subjacentes à suspensão ou desistência 

de negócios estão associadas, sobretudo, a problemas pessoais, imprevistos operacionais, 

concorrência e insuficiência de financiamento. 

 

3.3. Avaliação da eficácia do PEI 

3.3.1. O PEI é encarado como potenciador de criação de emprego (por con-

ta própria)? O PEI contribuiu para a criação de postos de trabalho de ter-

ceiros? 

A maioria dos participantes perceciona o PEI como um instrumento de apoio à criação de 

emprego por conta própria, tendo o Projeto correspondido às suas expetativas. 

205. O PEI assume-se como um projeto de promoção de uma atitude empreendedora e de 

criação de negócios/autoemprego. Este mandato corresponde à perceção que os partici-

pantes têm do Projeto enquanto instrumento de criação de emprego por conta própria.  

206. Entre as motivações iniciais dos participantes para procurarem o curso Apoio à Criação de 

Negócio, assinala-se o seu interesse em serem apoiados na criação de um negócio (68% 

dos participantes) e de pretenderem resolver a situação de desemprego em que se encon-

tram (22% dos participantes). Os dados recolhidos nas entrevistas biográficas aos dez par-

ticipantes confirmaram estes resultados. A maioria dos participantes encontrava-se numa 

situação de desemprego ou emprego precário no momento de candidatura ao Projeto. No 

entanto, para 12% dos participantes o curso não respondeu às expectativas que tinham no 

momento inicial, nomeadamente por não terem conseguido concretizar a ideia de negócio. 

207. Cerca de 50% dos participantes frequentaram outros cursos (nomeadamente de formação 

profissional e de empreendedorismo). Este número sobe para 60% se forem tidos em con-

ta apenas aqueles que criaram um negócio. Estes indicadores sugerem, por um lado, uma 

eficácia reduzida de outras ofertas formativas enquanto instrumentos de criação de em-
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prego e, por outro lado, um efeito cumulativo e potenciador de resultados a médio/longo-

prazo, quando conjugados com a frequência do curso Apoio à Criação de Negócio. Reflete 

também as características do PEI, por um lado, como etapa final do processo de empreen-

dedorismo e, por outro, como etapa inicial para um processo formativo. Com efeito, a mai-

oria dos participantes entrevistados recorreu a outras iniciativas de formação complemen-

tares, após a conclusão do curso, nomeadamente no âmbito do BIS (SCML) e do IEFP, pa-

ra suprir algumas necessidades de conhecimento, nomeadamente na área de marketing e 

das redes sociais aplicadas à gestão do negócio. 

208. O impacte do PEI na alteração da situação profissional verificou-se, desde logo, com um 

aumento no número de empregados por conta própria (de 5% para 12%), refletindo o 

propósito central do projeto. Verificou-se também uma redução do número de desempre-

gados há menos de um ano (de 10% para 8%), aspeto relevante dada a conjuntura de 

crise económica que tem afetado o país e que foi contemporânea do Projeto. O contributo 

foi ainda mais expressivo na redução do desemprego de longa duração (de 49% para 

38%), contrariando a evolução da taxa de desemprego para a população portuguesa que 

mais que duplicou no espaço de cinco anos (de 7% para 16% entre 2008 e 2013).  

209. Após a conclusão do curso, cerca de 9% dos participantes criaram o seu próprio negócio. 

Aqueles que não conseguiram alcançar esse objetivo apontam como principal dificuldade a 

falta de capital/dificuldades de acesso a financiamento (75% dos participantes).  

210. Os fatores que mais contribuíram para a criação do negócio relacionam-se com a frequên-

cia do curso (para 50% dos participantes), com a experiência/formação pessoal prévia no 

setor de negócio (para 44% dos participantes) e com o apoio e o envolvimento da família 

(para 25% dos participantes). A leitura destes fatores de sucesso é ilustrativa dos dois 

tipos de participantes que aderiram ao PEI. Por um lado, indivíduos que já trabalhavam por 

conta própria e/ou que já tinham tido experiência anterior na criação de negócios e, por 

outro, indivíduos com menor experiência para os quais o curso desempenhou um papel-

chave. As entrevistas biográficas aos participantes confirmaram o papel decisivo da experi-

ência empreendedora prévia por parte dos imigrantes ou dos seus familiares. 

 

As atividades desenvolvidas no PEI demonstram uma eficácia diferenciada na resolução 

das dificuldades de integração económica com que os imigrantes se deparam em Portugal. 

211. Os obstáculos à integração económica, em geral e, especificamente, à atividade empresa-

rial dos imigrantes são múltiplos. Até recentemente, alguns dos mais importantes cons-

trangimentos eram as barreiras legais e institucionais decorrentes dos estatutos legais da 

imigração. A legislação de imigração em vigor até 2007 – data em que foi aprovado um 
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novo enquadramento legal – restringia a possibilidade da atividade empresarial aos deten-

tores de autorização de residência ou de certos tipos de vistos de trabalho. Sublinha-se 

que muitas das limitações apontadas à referida Lei encontraram superação na sua primeira 

alteração legislativa (Lei n.º 29/2012). 

212. Todavia, existem outros obstáculos relevantes (Peixoto, 2008), como a dificuldade de 

acesso ao crédito, devido à dificuldade em cumprir todos os requisitos exigidos pelo siste-

ma bancário, o desconhecimento da legislação que enquadra atividade económica e do 

mundo dos negócios em Portugal, devido à fraca integração sociocultural ou à distância 

efetiva da informação, a dificuldade de acesso à informação, o desconhecimento da Língua 

Portuguesa (que dificulta o acesso à informação e às instituições), as dificuldades no reco-

nhecimento de qualificações (o que limita frequentemente as atividades a áreas onde a 

posse de competências não é essencial), e, por último, algumas atitudes da opinião pública 

(que podem desfavorecer, em determinadas circunstâncias, algumas atividades).  

213. O PEI, embora incidindo na resolução de problemáticas específicas, apresentou contributos 

transversais na integração socioeconómica dos imigrantes em Portugal. Contribuiu para um 

maior conhecimento da legislação e do mundo dos negócios em Portugal (82%); para o 

aumento das qualificações escolares e/ou profissionais (70% dos participantes); para a 

melhoria dos conhecimentos em Língua Portuguesa (58% dos participantes); para o acesso 

a outras entidades/outros apoios existentes (47% dos participantes). 

214. Com base nas entrevistas realizadas, foi possível identificar as áreas do PEI que tiveram 

maior eficácia nestes resultados alcançados. As sessões formativas coletivas e individuais 

desempenharam um papel mediador no reforço de competências como o domínio da Lín-

gua Portuguesa. As sessões de orientação/consultoria individuais, posteriores ao curso 

Apoio à Criação de Negócio, revelaram-se essenciais no reforço do conhecimento sobre a 

legislação específica, em parte, porque deram resposta a necessidades concretas manifes-

tadas pelos empreendedores na concretização das suas ideias de negócio.  

215. Por outro lado, as sessões de consultoria desempenharam um papel decisivo na facilitação 

do acesso a apoios e iniciativas de outras entidades. Finalmente, o mecanismo Carta de 

Recomendação, emitido no âmbito do curso, facilitou o reconhecimento de qualificações 

escolares e/ou profissionais e o acesso a crédito por parte dos participantes. 
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Figura 4. Principais Contributos para a Criação dos Negócios (%) 

 

Fonte: CEDRU (2014) | Inquérito aos Participantes 

 

216. Para os participantes do PEI, o curso Apoio à Criação de Negócio, abrangendo as sessões 

formativas coletivas e individuais, foi o fator crítico com maior preponderância na criação 

de negócio (apontado por 50% dos participantes). As reuniões de orientação, posteriores 

ao curso, tiveram um contributo menos decisivo, com apenas 9% das respostas. Um con-

tributo indireto do PEI para a criação de negócio resultou da oportunidade criada de “en-

contrar parceiros para o negócio”, ao longo do curso (apontada por 9,4% dos participan-

tes). 
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FIGURA 5. Obstáculos Enfrentados pelos Participantes na Criação 

dos seus Negócios (%) 

 

Fonte: CEDRU (2014) | Inquérito aos Participantes 

 

217. Autonomizando os resultados dos participantes que criaram negócio e que mantêm a 

empresa aberta, verifica-se que o fator que mais contribuiu para a concretização da ideia 

de negócio foi o curso Apoio à Criação de Negócio (57% dos participantes). As reuniões de 

orientação foram o quarto fator mais importante, identificado por 13% dos participantes. 

Apesar deste contributo, os participantes que não criaram negócio referem como principais 

obstáculos a falta de capital/dificuldades de acesso a financiamento (75% dos participan-

tes) e a burocracia e relacionamento com autoridades oficiais (17% dos participantes). Não 

obstante, as entrevistas biográficas evidenciaram que a falta de capital / dificuldades de 

acesso a financiamento não foram fatores impeditivos da criação de negócio. A maioria dos 

entrevistados revelou algum receio no recurso a iniciativas de microcrédito, preferindo adi-

ar a abertura do negócio até constituírem capital próprio, fruto de poupança ou de emprés-

timo junto de familiares. Apenas um dos participantes entrevistados recorreu ao microcré-

dito (ANDC), não tendo sentido quaisquer dificuldades no processo de obtenção do mesmo. 

Uma outra participante preferiu solicitar a mobilização antecipada das prestações de subsí-

dio de desemprego. 

 

As características dos participantes, nomeadamente o nível de escolaridade e a experiência 

prévia na gestão de negócios, foram determinantes nos resultados alcançados. 

218. Os resultados do inquérito indiciam que os participantes que foram bem-sucedidos na 

criação de uma empresa têm níveis superiores de escolaridade quando comparados com os 
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participantes que não criaram negócio. A título de exemplo, 10 dos 22 participantes que 

criaram um negócio e mantêm a empresa em atividade têm licenciatura ou mestrado. 

219. A experiência prévia do negócio é outro dos fatores críticos de sucesso, alheio ao desem-

penho do PEI. Verifica-se que 12 dos 22 participantes que criaram negócio e mantêm a 

empresa em atividade tinham experiência prévia de gestão de negócios. 

220. Estes dois indicadores evidenciam que, apesar do mérito das metodologias nos resultados 

alcançados, há que considerar outros aspetos a montante do PEI que influem no sucesso 

do Projeto e que advêm das características dos seus participantes. 

 

O PEI teve um contributo decisivo na promoção de atitudes e intenções empreendedoras 

dos participantes. 

221. Segundo os participantes do PEI auscultados, um dos fatores que mais contribuiu para a 

criação de negócio foi o curso Apoio à Criação de Negócio (50%).  

222. Este resultado é coerente com as conclusões contantes na literatura que referem que o 

reforço do conhecimento empreendedor dos participantes tem um impacto potencial na 

atitude, intenção e comportamento empreendedores (Fayolle, 2011; Hansemark, 1998; 

Kolvereid & Moen, 1997; Lans et al., 2010; Liao & Gartner, 2008; Peterman & Kennedy, 

2003; Souitaris et al., 2007; Tkachev & Kolvereid, 1999; Wilson et al., 2007). Neste con-

texto, o PEI contribuiu “extremamente” para o reforço do conhecimento empreendedor de 

23% dos participantes, com um impacto potencial na atitude e intenção empreendedora. 

Esta afirmação parece ganhar fundamentação quando se autonomiza os resultados do gru-

po de participantes que criou o seu próprio negócio (31 dos 346 participantes inquiridos). 

No caso deste subgrupo, o PEI contribuiu “extremamente” para o reforço do conhecimento 

empreendedor de 60% dos elementos (19 participantes). 

223. A literatura evidencia, igualmente, que o reforço das competências é central na concretiza-

ção de percursos empreendedores. Ao analisar algumas das competências fulcrais no pré-

arranque de uma ideia de negócio verifica-se, uma vez mais, que o PEI teve um contributo 

incontornável para os resultados alcançados.  

224. A criatividade tem sido uma das competências mais associadas à intenção empreendedora 

(Drucker, 1985, Cáceres, 2002). O PEI contribuiu “extremamente” para o reforço da criati-

vidade (e inovação) de 15% dos participantes. Este valor sobe para 30% (9 participantes) 

no subgrupo de indivíduos que criaram negócio na sequência do PEI.  

225. A tolerância ao risco é outra das competências mais referidas em estudos de impacto que 

exploram a associação desta variável com a intenção empreendedora. O PEI contribuiu 
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“extremamente” para a predisposição para alternativas de risco, para a vontade de assu-

mir riscos e lidar com a incerteza de 16% dos participantes. Este valor aumenta para 45% 

(14 participantes) no subgrupo de participantes que criaram um negócio. 

 

O PEI demonstrou resultados positivos não apenas na integração económica dos partici-

pantes, mas também no combate ao desemprego através da criação de postos de trabalho 

adicionais. 

226. O PEI demonstrou resultados profícuos não apenas na integração económica dos partici-

pantes, mas também no combate ao desemprego através da criação de postos de trabalho 

adicionais, além do empreendedor. Embora, por vezes, os empregados sejam da mesma 

origem geográfica do patrão ou seus familiares, na sua maioria não têm qualquer relação 

étnica ou familiar com o empreendedor. A maioria dos participantes entrevistados recorreu 

à contratação de empregados da mesma origem geográfica evitando, no entanto, a contra-

tação de familiares uma vez que sente dificuldade na gestão dos mesmos. 

 

FIGURA 6. Número de Postos de Trabalho de Terceiros Criados (%) 

 

Fonte: CEDRU (2014) | Inquérito aos Participantes 

227. Dos 7% de participantes que criaram um negócio e mantêm a empresa em atividade (22 

pessoas), quase metade criou postos de trabalho (9 pessoas), numa média de um posto de 

trabalho adicional (com uma referência máxima de seis postos de trabalho e uma referên-

cia mínima de um posto de trabalho).  

228. Os recursos familiares dos participantes traduzidos em termos de força de trabalho e 

capital financeiro parecem também contribuir para a competitividade do empreendedoris-
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mo imigrante. Com base nas entrevistas, acresce ainda o facto de o trabalho familiar redu-

zir os custos de operação, pois são mais produtivos (porque envolvidos) e mais confiáveis.  

229. Efetivamente, na amostra de dez inquiridos com empresas que empregam trabalhadores, 

três participantes declararam recorrer ao emprego de familiares, verificando-se que essa 

estratégia é diferenciada segundo a nacionalidade. Regista-se um valor superior junto dos 

europeus de Leste (das empresas que mantêm atividade aberta e que contrataram familia-

res, duas são de empresários de nacionalidade ucraniana) e um valor relativo inferior em 

relação aos empresários dos PALOP (uma empresa encontra-se na situação referida). Este 

comportamento não se verificou junto dos empresários de naturalidade brasileira e ou por-

tuguesa que não recorreram a familiares e/ou conhecimentos no momento de criação de 

postos de trabalho adicionais. 

 

FIGURA 7. Recurso à Contratação de Familiares pelos Participantes 

no PEI que Criaram Negócios (%) 

 

Fonte: CEDRU (2014) | Inquérito aos Participantes 

 

230. De acordo com os dados recolhidos na amostra, é ainda frequente o recurso a mão-de-

obra com a mesma origem geográfica do empresário em todos os grandes grupos de ori-

gem considerados, sendo que metade dos empresários contrataram amigos e/ou conheci-

dos do país de origem.  
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FIGURA 8. Recurso à Contratação de Coétnicos pelos Participantes 

no PEI que Criaram Negócios (%) 

 

Fonte: CEDRU (2014) | Inquérito aos Participantes 

 

231. Em matéria de contratação de conterrâneos, os resultados apresentam-se diferenciados 

em função do grupo de origem, registando-se um valor inferior no que respeita aos brasi-

leiros e aos nacionais do conjunto dos países de Leste (das empresas que mantêm ativida-

de aberta e que contrataram amigos e/ou conhecidos do país de origem, uma é de um 

empresário de nacionalidade brasileira e outra de um empresário de nacionalidade ucrani-

ana) e um valor relativo mais substancial em relação aos PALOP (duas empresas encon-

tram-se na situação referida). 

232. Estas diferenças parecem estar associadas, quer ao tempo de presença no país (na maioria 

dos casos superior a cinco anos), quer às afinidades socioculturais e ao grau de proximida-

de entre os vários grupos de imigrantes e os portugueses. Enquanto os níveis de interação 

e o tempo de presença dos europeus de Leste são os mais reduzidos, os africanos e os 

brasileiros revelam uma presença mais antiga (particularmente os primeiros) e, sobretudo 

no segundo caso, apresentam níveis de interação mais elevados com os portugueses, que 

podem ser medidos por indicadores como o valor dos casamentos mistos ou o grau de dis-

persão territorial (Malheiros, 2007). 

233. Parece desenhar-se, assim, uma situação de separação entre os empresários do Brasil, 

menos dependentes de recursos étnicos e familiares e mais envolvidos com instituições e 

parceiros portugueses, e os empresários de outras origens.  
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3.3.2. Qual o rácio de negócios criados e encerrados em território nacional 

e a nível europeu (União Europeia) e de negócios criados e encerrados no 

âmbito do PEI? 

O desenvolvimento empresarial das comunidades imigrantes em Portugal tem acompanha-

do as tendências comunitárias e internacionais. 

234. A maioria dos imigrantes em Portugal trabalha por conta de outrem (85%). No total do 

grupo dos imigrantes, 12% de indivíduos trabalham por conta própria, sugerindo uma li-

geira descida do empreendedorismo imigrante em Portugal tendo por referência o valor de 

15% extraído dos Censos de 2001 (Malheiros et al, 2013).  

235. Estes números estão em linha com a tendência internacional. Nos países da OCDE, cerca 

de 13% da população de origem estrangeira trabalha por conta própria, uma percentagem 

que não sofreu alterações significativas no período de 2005 a 2010. Verificam-se, no en-

tanto, assimetrias relevantes entre os diversos países. Enquanto na maioria dos países da 

OCDE, incluindo Finlândia, Alemanha, Suécia e EUA, as taxas de autoemprego são seme-

lhantes entre autóctones e imigrantes, noutros países como na República Checa e Polónia, 

a percentagem de imigrantes que trabalham por conta própria é bastante mais elevada 

face à dos cidadãos autóctones (OCDE, 2013a). 

236. Nos EUA, o índice de desenvolvimento empresarial é superior nas comunidades imigrantes, 

com cerca de 11% da força de trabalho imigrante a possuir uma atividade empresarial 

(Fairlie, 2012). 

237. A informação sobre o desempenho das atividades empreendedoras dos imigrantes é muito 

escassa. Em França, os dados estatísticos sugerem que as empresas criadas por imigran-

tes têm uma taxa de sobrevivência menor do que as empresas formadas por cidadãos au-

tóctones (OCDE, 2013a).    

238. A taxa de sucesso empreendedora potenciada pelo PEI (5%) fica aquém da taxa de em-

preendedorismo nacional, que em 2012 era de 8% (GEM Portugal 2012). No entanto, con-

siderando-se, não o total de participantes mas apenas aqueles que obtiveram Certificado 

de Frequência, a taxa de sucesso aumenta para 9%, superando a taxa nacional. Se, como 

denominador apenas forem considerados os participantes com Carta de Recomendação 

(329), a taxa aumenta para uns significativos 23%. 
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3.3.3. O PEI permitiu que os participantes aumentassem as suas compe-

tências? 

O PEI foi profícuo nos processos de autonomização e capacitação dos participantes, tendo 

gerado resultados expressivos no reforço das competências pessoais, sociais e de gestão 

empresarial dos imigrantes. 

239. O PEI aposta na capacitação dos participantes para o empreendedorismo através do curso 

Apoio à Criação de Negócios, que contempla dez sessões formativas coletivas e oito ses-

sões individuais suportadas por metodologias essencialmente práticas e dinâmicas, e em 

sessões de orientação/consultoria numa lógica de proximidade, destinadas ao empreende-

dor em momento posterior ao curso. 

240. O contributo do projeto foi profícuo nos processos de autonomização e capacitação dos 

indivíduos, tendo gerado resultados expressivos no reforço do conhecimento empreende-

dor e das competências empreendedoras. É possível encontrar um alinhamento entre os 

resultados obtidos e as expectativas iniciais dos próprios imigrantes, através das respostas 

ao inquérito por questionário aplicado aos participantes no PEI. Cerca de 30% dos imigran-

tes procuraram o curso com a expectativa de reforçar o conhecimento e as competências 

pessoais, sociais e técnicas.  

 

FIGURA 9. Contributo do PEI para o Conhecimento Empreendedor 

dos Participantes (%) 

 

Fonte: CEDRU (2014) | Inquérito aos Participantes 
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241. Os participantes reconhecem o reforço do conhecimento empreendedor, enquanto compre-

ensão dos conceitos-chave associados ao empreendedorismo (Kourilsky & Esfandiari, 

1997; Hunt, 2003; Peterman & Kennedy, 2003). Os participantes referem também terem 

ficado mais bem preparados para avaliar ideias de negócio (90% dos participantes), propor 

ideias de negócios (89% dos participantes), explorar oportunidades de negócios (89% dos 

participantes), fazer uma análise de mercado (85%) e desenvolver um plano de marketing 

(84%). Os resultados alcançados nos diversos itens são coerentes com o elevado grau de 

satisfação dos participantes. 

242. As dimensões menos pontuadas, embora com uma apreciação bastante positiva, foram o 

desenvolvimento de um estudo económico e financeiro (83%) e o conhecimento da legisla-

ção na área dos negócios (82%). Estes aspetos, pela sua especificidade, poderão requerer 

outro tipo de abordagens que não foram consideradas pelo PEI. 

243. Os resultados das entrevistas aos participantes evidenciaram a necessidade de introduzir 

módulos relacionados com as redes sociais aplicadas à promoção e à gestão dos negócios. 

Os empresários têm vindo a aperceber-se do potencial de negócio que as redes sociais 

possibilitam – a presença em redes sociais permite às empresas de grande e de pequena 

dimensão inúmeras vantagens, como uma maior visibilidade, uma maior integração no dia-

a-dia dos seus clientes, uma maior noção do seu perfil de clientes, uma maior penetração 

da publicidade dos seus produtos, quer por iniciativa própria, quer através de partilhas de 

outros utilizadores, bem como a expansão do seu mercado geográfico muito para além de 

quaisquer limites físicos ou geográficos. A essas vantagens pode estar associada uma forte 

redução de custos. 

244. Os empresários entrevistados sugeriram ainda a necessidade de introduzir um módulo 

dirigido à economia social, incluindo as diversas formas jurídicas possíveis, e ao desenvol-

vimento de projetos que visem a criação de empresas sociais que ofereçam uma resposta 

inovadora, sustentável e geradora de incidências sociais positivas na comunidade. Dois dos 

empresários entrevistados pretendem explorar a dimensão social dos seus negócios já 

formalizados. 
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FIGURA 10. Expetativas Iniciais dos Participantes no PEI (%) 

 

Fonte: CEDRU (2014) | Inquérito aos Participantes 
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 Planeamento e organização – cerca de 86% dos participantes reconhecem que o 

PEI contribuiu para estabelecerem planos de ação para si próprio ou para os outros, 

de forma a assegurar o cumprimento de objetivos específicos. Os participantes sen-

tem-se mais capazes de determinar prioridades, fazer a alocação do tempo e de re-
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 Literacia financeira – cerca de 85% dos participantes reconhecem que o PEI contri-

buiu para o reforço dos conhecimentos específicos relacionados com assuntos eco-

nómicos ou financeiros, e nas decisões que são capazes de tomar sobre estes as-

suntos. A literacia financeira está, igualmente, ligada à capacidade de ler, analisar, 

gerir e comunicar sobre a condição financeira pessoal. Inclui também a capacidade 

de decidir entre escolhas financeiras, discutir assuntos financeiros e monetários sem 

desconforto, planear o futuro e responder de forma competente às situações do dia-

a-dia que envolvem decisões financeiras; 

 Criatividade (e inovação) – cerca de 81% dos participantes reconhecem que o PEI 

contribuiu para a sua capacidade de criar oportunidades (capacidade de gerar solu-

ções para um problema e transformá-las em novas oportunidades). Os participantes 

sentem-se mais capazes de gerar ideias novas e abordagens originais e utilizá-las 

para melhorar ou desenvolver novos processos, métodos, sistemas. Revelam um 

pensamento aberto e fora dos esquemas habituais para resolver problemas;  

 Mobilização e gestão de recursos (relações interpessoais) – cerca de 81% dos parti-

cipantes reconhecem que o PEI contribuiu para conseguirem estabelecer mais fa-

cilmente relações com os outros, desenvolvendo e promovendo uma rede de relaci-

onamentos que podem ajudar a concretizar objetivos e/ou processos de aprendiza-

gem/trabalho;  

 Persistência e gestão da incerteza – cerca de 70% dos participantes reconhecem 

que o PEI reforçou a sua capacidade para continuar apesar dos contratempos e in-

fluenciou a sua predisposição para alternativas de risco, vontade de assumir riscos 

e lidar com a incerteza. Os participantes sentem-se mais capazes de manter um 

comportamento equilibrado bem como a sua autoconfiança, quando confrontado 

com a oposição dos outros ou quando as coisas não correm de acordo com as suas 

expectativas.  
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FIGURA 11. Contributo do PEI para as Competências Empreendedo-

ras dos Participantes (%) 

  

Fonte: CEDRU (2014) | Inquérito aos Participantes 
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a fim de alcançar um sentimento de realização pessoal. Os participantes referem 

que melhoraram a imagem que têm de si próprios, bem como o desejo de exercer e 

confiar na sua capacidade de julgamento e na sua capacidade para resolver as difi-

culdades. Sentem-se mais capazes de arriscar, uma vez que confiam que são capa-

zes de resolver os problemas que possam surgir; 

 Na melhoria das condições de empregabilidade através do aumento das qualifica-

ções escolares e/ou profissionais de 70% dos participantes. Este resultado teve 

efeito na alteração da situação profissional, com uma redução do número de de-

sempregados de curta duração (de 10% para 8%). O contributo foi ainda mais ex-

pressivo na redução do desemprego de longa duração (de 49% para 38%), contra-

riando a evolução da taxa de desemprego para a população portuguesa que mais 

que duplicou no espaço de cinco anos (de 7% para 16%, entre 2008 e 2013). Veri-

ficou-se, igualmente, um aumento no número de empregados por conta própria (de 

5% para 12%);  

 Na melhoria dos conhecimentos em Língua Portuguesa (escrita, leitura, comunica-

ção oral) de 58% dos participantes; 

 Na melhoria de realização das tarefas do dia-a-dia (ir às compras, andar de trans-

portes, ir ao centro de saúde) para 47% dos participantes; 

 Na promoção do acesso a outras entidades/outros apoios existentes para 47% dos 

participantes. 

250. O contributo do PEI foi menos decisivo na melhoria dos rendimentos dos participantes 

(apenas 37% dos participantes referem este resultado), na obtenção de um trabalho me-

lhor (apenas 38% dos participantes) e na criação de um negócio (9,3% dos participantes). 

251. No contexto familiar, a aplicação de competências adquiridas evidencia-se, desde logo na 

melhoria da sua capacidade de poupança e/ou melhoria da gestão do orçamento familiar 

para 66% dos participantes. O contributo do PEI foi menos expressivo no reforço da capa-

cidade de iniciativa e participação nas tarefas e responsabilidades domésticas/familiares 

(39% dos participantes) e na capacidade de acompanhar e cuidar dos seus filhos, nomea-

damente na escola (26% dos participantes). 

252. Ao nível comunitário, a aplicação de competências adquiridas traduziu-se em percursos de 

autonomização e no aumento da participação individual e coletiva, nomeadamente no re-

forço da capacidade de participar mais em atividades com os seus vizinhos ou no seu bair-

ro (39% dos participantes) e no reforço da capacidade de participar em associa-

ções/organizações (31% dos participantes). 
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253. Para os dez participantes entrevistados, Portugal foi o primeiro destino de imigração. De 

facto, apesar da ênfase dos autores contemporâneos na fluidez e na dispersão dos movi-

mentos migratórios atuais, este exercício avaliativo identificou movimentos migratórios 

pontuais e de trajetórias circunscritas. 

254. Em todos os casos, a emigração teve uma motivação económica: os empreendedores 

imigraram para ganhar mais, para conquistar melhores condições de vida para si ou para 

os seus filhos. 

255. Os fatores que influenciaram a escolha do país de acolhimento variam consoante as nacio-

nalidades. Entre os elementos que influenciaram a escolha, a língua é referida por alguns 

participantes (oriundos de Angola, Brasil, Cabo Verde e Espanha). A existência de familia-

res residentes ou de amigos/conhecidos em Portugal, a maior facilidade em encontrar tra-

balho, facilidades burocráticas, foram outros fatores referidos por alguns participantes. Se, 

por um lado, parece verdade que as redes desempenham um papel relevante enquando 

fatores desencadeadores da decisão de emigrar, o facto é que tal, decisão pode ter lugar 

sem que exista a tal rede (de notar que três participantes emigraram sozinhos, sem terem 

ninguém em Portugal). 

256. O resultado das histórias de vida aponta para um sentimento generalizado de integração 

para o qual contribuiu a própria integração dos filhos na escola, o “domínio/conquista do 

“domínio” da língua, a sua situação legal, entre outros fatores. O fator língua, referido por 

vários participantes como fator de dificuldade, funcionou, uma vez dominado, como fator 

de integração. A maioria dos participantes entrevistados expressou a intensão de perma-

necer em Portugal. 
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FIGURA 12. Contributo do PEI para a Integração Social e Económica 

dos Participantes (%) 

 

Fonte: CEDRU (2014) | Inquérito aos Participantes 
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madoras do PEI. Estas entidades foram informadas ou capacitadas, acabando por funcionar 

como intermediários da entidade promotora do Projeto no terreno, seguindo uma lógica de 

“apoio de proximidade”.  

258. No quadro desta intervenção em parceria, o ACM promoveu momentos individuais e 

coletivos de capacitação de formadores e agentes locais para um conhecimento aprofunda-

do dos objetivos e requisitos do PEI, bem como para a promoção de uma cultura de proxi-

midade, partilha e corresponsabilização dos recursos em questão na implementação dos 

cursos e no follow-up dos mesmos. 

259. Estas organizações, na sua grande maioria de âmbito local, tiveram intervenção direta 

junto da população-alvo do PEI, sendo conhecedoras da sua realidade e das suas necessi-

dades (uma das principais mais-valias da descentralização, parceria e subsidiariedade sub-

jacente ao PEI). O facto de existir uma relação de proximidade com a população alvo, 

constituiu um aspeto muito positivo, que facilitou a divulgação do Projeto e, por conseguin-

te, a captação de públicos para o mesmo. 

260. Não obstante, com base nas entrevistas junto dos formadores, o universo de instituições 

parceiras é bastante heterogéneo em termos de capacidade organizacional, resultando 

num envolvimento diferenciado nas atividades do Projeto. Segundo as instituições locais e 

os formadores, o apoio do ACM, em matéria de capacitação, poderá ser reforçado. Algu-

mas organizações não possuem outros serviços relevantes de suporte ao empreendedo-

rismo imigrante e são detentoras de parcas informações sobre outras oportunidades de 

apoio a esta população em matéria de autoemprego. 

261. A questão do networking constitui uma das principais tarefas a desenvolver no quadro 

mais alargado de articulação com parceiros institucionais e mobilização de outros atores 

relevantes, de modo a promover o sucesso das iniciativas PEI. Nesta matéria, existe, junto 

das entidades parceiras do PEI, um desconhecimento generalizado de outras fontes de 

apoio ao empreendedorismo, não tendo sido possível por esse motivo estabelecer parcerias 

e articulações duradouras e virtuosas com outros atores relevantes. 
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3.4. Avaliação da utilidade do PEI 

3.4.1. O PEI enquadra-se como uma resposta às dificuldades de integração 

económica que os imigrantes se podem deparar em Portugal (e.g., desem-

prego, discriminação, segmentação do mercado de trabalho)? 

O PEI contribuiu para a melhoria da integração económica dos imigrantes que participaram 

no projeto, revelando menor utilidade na resposta ao desemprego de longa duração, atra-

vés da criação de negócio. 

262. Os imigrantes apresentaram, ao longo da última década, de forma regular, taxas de 

emprego superiores às dos autóctones, em contraste com o que ocorre na UE27 segundo 

os dados do Eurostat. Como causas para a forte inserção laboral dos imigrantes, Peixoto 

(2008) avança a abundante procura de trabalho na economia nacional (na maioria em tra-

balhos precários ou informais), a pouca regulação à entrada e posterior inserção no mer-

cado de trabalho dos imigrantes que estão em situação irregular e a complementaridade 

entre a mão-de-obra nacional e a força de trabalho estrangeira. 

263. Esta tendência inverteu-se e, atualmente, o desemprego (nomeadamente o de longa 

duração) está a tornar-se um desafio em muitos países da OCDE. Em 2012, um em dois 

imigrantes desempregados são de longa duração (OCDE, 2013b). Em média, nos países da 

OCDE, os imigrantes foram mais afetados que os autóctones pelo agravamento do desem-

prego com a taxa de desemprego junto dos imigrantes a evoluir de 8,1%, em 2008, para 

12,9%, em 2012, contra uma evolução de 5,4% para 8,7% junto dos cidadãos autóctones 

(OCDE, 2013b). 

264. Portugal acompanhou esta tendência. A atual conjuntura parece ter atingido de forma mais 

aguda os imigrantes, o que se poderá verificar, por um lado, pela taxa de emprego destes, 

em 2010, ter sido inferior à dos nacionais e pela maior subida de desemprego neste grupo. 

No total de inscritos desempregados nos centros de emprego ao nível do Continente os 

estrangeiros representavam 5,8%, em 2008, 7,2%, em 2009 e 7,3%, em 2010. 

265. Adicionalmente, para além de as taxas de desemprego dos estrangeiros em Portugal terem 

sido, na última década, superiores às dos nacionais, a distância entre os dois grupos tem 

vindo a aumentar de forma sustentada (4,8%, em 2000, e 7,8%, em 2010), em detrimen-

to dos primeiros. Em 2010, a diferença entre os dois grupos era, pela segunda vez nos 

últimos 10 anos, ligeiramente maior em Portugal do que no espaço comunitário. Acrescen-

te-se que, muito embora a vulnerabilidade dos imigrantes seja válida para ambos os se-
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xos, a diferença nas taxas de desemprego entre autóctones e estrangeiros era, em termos 

sistemáticos, um pouco mais elevada no caso das mulheres. 

266. O empreendedorismo imigrante pode ser um meio eficaz de diminuição da exclusão social 

nos grupos em maior desvantagem na sociedade de acolhimento, não raras vezes condu-

zindo à mobilidade social e económica dos grupos (Oliveira, 2004) e, por isso, a uma me-

lhoria na integração.  

267. No domínio da integração económica e social colocam-se, atualmente, três grandes domí-

nios de constrangimento:  

 Elevado nível de desemprego, com destaque para o peso do desemprego estrutural, 

caracterizado em regra por atingir os ativos com mais baixas qualificações e/ou 

mais idade, ao que se podem ainda associar outras características específicas que 

dificultam a sua integração socioprofissional;  

 Forte segmentação do mercado de trabalho, entre um segmento tendencialmente 

mais qualificado, com maiores condições de empregabilidade e qualidade do em-

prego (segurança do emprego, remunerações, perspetivas de carreira, etc., mesmo 

numa conjuntura económica e social mais difícil) e um segmento que, pelo contrário, 

é menos qualificado ou tem qualificações desajustadas face às necessidades do te-

cido produtivo, correndo sérios riscos de desemprego estrutural ou de um acesso ao 

emprego “intermitente”, com vínculos laborais instáveis e condições remuneratórias 

mais baixas;  

 Persistência de um elevado nível de pobreza monetária e de exclusão social, que a 

crise económica e social agravou. 

268. Relativamente ao primeiro domínio de constrangimentos, o contributo do PEI verificou-se 

na alteração da situação profissional dos imigrantes, antes e depois da participação no Pro-

jeto, com uma redução do número de desempregados há menos de um ano (de 10% para 

8%). O contributo foi ainda mais expressivo na redução do desemprego de longa duração 

(de 49% para 38%), contrariando a evolução da taxa de desemprego para a população 

portuguesa que mais que duplicou no espaço de cinco anos (de 7% para 16%, entre 2008 

e 2013).  

269. Apesar destes resultados positivos, verifica-se que a maioria dos participantes que criou os 

seus negócios (89%) opta por iniciar uma atividade para sair da situação de desemprego 

em que se encontra, nomeadamente de desemprego de longa duração. As estratégias de 

empreendedorismo imigrante são aquelas em que é maior o potencial de ganho económico 

os imigrantes. No entanto, as dez histórias de vida evidenciaram que estas foram uma me-
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ra tentativa de contornar as condições desvantajosas que muitos imigrantes encontraram 

no mercado de trabalho. 

270. Este indicador poderá evidenciar que a escolha de um percurso empreendedor assenta 

numa lógica de sobrevivência e não de oportunidade. Importa, por isso, ponderar a utilida-

de do Projeto, tendo em conta determinados grupos-alvo com vulnerabilidades acrescidas 

como os desempregados de longa duração que poderão requerer outro tipo de abordagens 

(mais apoiadas numa primeira fase) e que não passem, necessariamente, pela criação de 

um negócio.  

271. Os efeitos do PEI traduziram-se ainda na promoção do emprego, com um aumento no 

número de empregados por conta própria (de 5% para 12%). No entanto, a análise dos 

dados sobre o impacto do PEI na mobilidade económica e social dos participantes carece 

de alguma cautela na sua leitura, por duas razões essenciais. A maioria das atividades em-

preendedoras analisadas no presente estudo está ainda numa fase de start-up, sendo este 

o período mais crítico para a sua sobrevivência e um espaço temporal demasiado curto 

para a análise dos fenómenos que não têm impacto imediato. 

 

Figura 13. Situação Profissional Antes do Curso e em Março 2014 

(%) 

 

Fonte: CEDRU (2014) | Inquérito aos Participantes 
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272. No que concerne à dimensão da atividade, verifica-se que as iniciativas empresariais são 

de pequena dimensão, sendo que 18 dos 31 dos empresários apenas criaram o seu próprio 

emprego, e que 30 das atividades concentram-se em microempresas com 1 a 5 emprega-

dos. Por outro lado, a análise do tipo de atividade empresarial evidencia que apenas 4 dos 

empresários têm mais do que um sócio. 

 

FIGURA 14. Tipo de Atividade Empresarial dos Participantes que 

Criaram Negócio (%) 

 

Fonte: CEDRU (2014) | Inquérito aos Participantes 

273. A tendência para a criação de autoemprego é mais acentuada nos homens (55%) do que 

nas mulheres (45%), contrariamente aos resultados de outros estudos (Malheiros e Padilla, 

2010). Em contrapartida, na criação de microempresas as mulheres tomaram a dianteira 

(55% nas mulheres e 45% nos homens).  

274. A utilidade do PEI na criação de emprego apresenta variações segundo o grupo de origem. 

Entre os 31 participantes que criaram o seu próprio negócio (incluindo os que já encerra-

ram atividade), 12 são oriundos dos PALOP, 7 do conjunto dos países de Leste, 6 de nacio-

nalidade Portuguesa, 5 de nacionalidade Brasileira e 1 nacional de outro país europeu. 

275. Ao analisarmos o subgrupo dos 22 participantes que criaram o seu próprio negócio e que 

ainda mantêm a atividade, verificamos que os grupos mais afetados pelo encerramento da 

iniciativa empreendedora, foram os nacionais dos PALOP (12 encerraram atividade) bem 

como os de nacionalidade Portuguesa (10 encerraram atividade). Os empreendedores de 

nacionalidade Brasileira e do conjunto dos países do Leste europeu mantêm atividade 

aberta. Estes resultados poderão estar, igualmente, associados ao nível de qualificações 

mais elevado nestes dois grupos de origem.  
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276. No que diz respeito à dimensão do negócio e à sua localização geográfica, verifica-se que o 

autoemprego é mais expressivo no Norte de Portugal, onde metade das atividades são 

deste tipo, enquanto em Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve, esta categoria assume 46% e 

25%, respetivamente. De referir igualmente que as microempresas de 1 a 5 trabalhadores 

são mais expressivas no Algarve (75%).  

277. Relativamente ao segundo domínio de constrangimentos, o contributo do PEI verificou-se 

na melhoria das condições de empregabilidade através do aumento das qualificações esco-

lares e/ou profissionais (70% dos participantes), na melhoria do domínio da Língua Portu-

guesa (58% dos participantes) e na obtenção de um trabalho melhor (segurança do em-

prego, remunerações, perspetivas de carreira) para 38% dos participantes.  

278. Relativamente ao terceiro domínio de constrangimentos, o PEI contribuiu para o aumento 

dos rendimentos de 37% dos participantes e para a melhoria da capacidade de poupança 

e/ou da gestão do orçamento familiar de 66% dos participantes. Este tipo de resultado 

assume uma utilidade acrescida tendo em conta o atual aumento do sobre-endividamento 

das famílias que corresponde a um dos fatores emergentes de empobrecimento e de agra-

vamento das situações de pobreza monetária. 

 

3.4.2. O PEI é ajustado ao perfil das pessoas que participam no projeto? 

O público-alvo do PEI é composto por uma grande diversidade de participantes segundo a 

origem, idade, qualificações escolares e condição perante a atividade económica. No en-

tanto, apesar do mandato de apoio ao empreendedorismo imigrante, não revelou utilidade 

relativamente aos nacionais de países da União Europeia, nomeadamente da nacionalidade 

búlgara e romena. 

279. A naturalidade dos participantes mostra uma enorme diversidade de origens geográficas, 

espelhando bem a multiplicidade de fluxos migratórios que nos últimos anos têm chegado 

a Portugal. O grupo mais numeroso é constituído pelas cinco nacionalidades africanas de 

Língua Portuguesa (28%), em que os naturais de Cabo Verde representam 6% dos 1.441 

participantes no Projeto entre 2009-2013. Esta comunidade tem uma presença antiga e 

consolidada em Portugal.  

280. Ainda no grupo dos PALOP, e com uma distância considerável em relação aos cabo-

verdianos, os nascidos em Angola e na Guiné-Bissau representam uma percentagem signi-

ficativa em relação ao total. Santomenses e, sobretudo, moçambicanos são comunidades 

de pequena dimensão. 
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281. Os cidadãos nascidos no Brasil são o segundo grupo mais numeroso entre os participantes 

(16%), seguidos dos naturais de Portugal (14%). 

282. A população natural da Europa de Leste, nomeadamente da Ucrânia, assume uma conside-

rável relevância entre os participantes (14% e 7%, respetivamente). Verifica-se a presen-

ça, embora muito diminuta, de naturais do subcontinente indiano, nomeadamente de indi-

anos, paquistaneses e bangladeshianos (1% do total) e de naturais da China (0,06%), que 

constituem uma comunidade em crescimento em Portugal.  

283. Quanto à nacionalidade, nota-se uma grande coincidência de proporções. Contudo é de 

assinalar a existência de 1,5% de duplos nacionais, essencialmente pessoas portadoras da 

nacionalidade Portuguesa e de outra. Os processos de atribuição e aquisição de nacionali-

dade portuguesa, facilitados com o novo enquadramento legislativo (Lei nº2/2006, de 17 

de abril), têm permitido aumentar o número de cidadãos portugueses de origem estrangei-

ra, bem como o de duplos nacionais, desde que os países envolvidos o permitam. 

284. A maioria dos participantes apresenta a naturalidade semelhante à nacionalidade, encon-

trando-se as principais diferenças entre os naturais dos PALOP, de outros países da Améri-

ca Latina e Caraíbas e da União Europeia, visto poderem beneficiar de um conjunto de me-

didas legais ou apresentarem um período de residência mais longo que lhes permite mais 

facilmente aceder à cidadania portuguesa. 

285. Quanto à distribuição dos participantes segundo a naturalidade e as regiões de influência 

do PEI, nota-se uma preponderância dos nascidos em Portugal em Lisboa e Setúbal (Aveiro, 

Beja, Faro, Guarda, Lisboa, Porto, Setúbal), padrão que também se encontra entre os na-

turais dos PALOP. 

286. Os participantes naturais do Brasil estão essencialmente na margem Sul da Área Metropoli-

tana de Lisboa. Os naturais de outros países da Ásia e da União Europeia têm uma presen-

ça mais notória em Lisboa. Confirmando um padrão de maior dispersão pelo território na-

cional, comparativamente às demais comunidades, os europeus de Leste encontram-se em 

Faro e nas regiões Centro e Norte. 

287. Quanto à repartição dos participantes segundo o género, o PEI abrangeu 61% de mulheres 

e 39% homens. Este desequilíbrio assume formas distintas consoante as comunidades, 

sendo particularmente acentuado, em favor dos homens, entre os guineenses onde, por 

questões religiosas, é habitual encontrar-se uma emigração predominantemente masculina. 

Também entre os naturais do subcontinente indiano, principalmente entre os imigrantes 

mais recentes vindos do Bangladesh e do Paquistão, existe um claro predomínio dos ho-

mens, que resulta da conjugação de estratégias migratórias do tipo mais tradicional (saída 

inicial do homem, eventual reagrupamento familiar a posteriori), com a inexistência do 
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tempo necessário e das possibilidades económicas para trazer a esposa para Portugal. Esta 

realidade repete-se entre os europeus de Leste, com particular destaque para os ucrania-

nos e moldavos.  

288. Em termos de idade, inúmeros autores salientam que uma das principais características da 

população imigrante é o seu caráter jovem com elevada concentração nas idades ativas 

onde há forte incorporação no mercado de trabalho. Efetivamente, 59% dos participantes 

do PEI tem idades compreendidas entre os 21 e os 40 anos, 3% têm até 20 anos, 29% 

estão nos escalões etários 41/50 anos e 10% no escalão 51 a 69 anos. 

289. Quando se cruza a estrutura etária com a naturalidade dos indivíduos, é possível notar 

diferenças substanciais entre as diversas comunidades. Apesar da concentração de indiví-

duos nas idades ativas jovens (20/30/40 anos), as comunidades do subcontinente indiano 

(Bangladesh, Índia e Paquistão), da China e da Europa de Leste apresentam uma propor-

ção razoável de pessoas entre os 31 e os 50 anos (mais de 50%), indicando uma imigra-

ção para Portugal numa fase mais madura da vida, por vezes já com famílias formadas no 

país de origem.  

290. Mais de 60% da população oriunda do Brasil encontra-se nos grupos etários entre os 21 e 

os 40 anos, demonstrando maior “juventude” do que os grupos anteriormente referidos. 

Quanto aos PALOP, entre os grupos com uma presença mais antiga em Portugal e onde já 

ocorreram processos de reunificação familiar, observam-se estruturas etárias mais equili-

bradas. 

291. Quanto à composição do agregado familiar/coabitação, a maioria dos participantes vive 

com o cônjuge (55%) e/ou com os filhos (53%). Uma percentagem relevante vive sozinha 

(16%). Nem sempre é possível ao imigrante ter consigo os elementos da família, devido à 

sua precária situação económica, constrangimentos legais relacionados com a presença em 

território nacional ou por acreditar que a presente experiência migratória é meramente 

temporária e não valendo, por isso, a pena realizar o esforço associado a um processo de 

reunificação. Uma percentagem reduzida vive com outras pessoas que não familiares, co-

mo amigos e/ou conhecidos (3%). Por questões de afinidade linguística e cultural, estas 

pessoas são, na maioria dos casos, oriundas do país de origem do participante. Esta estra-

tégia de coabitação é frequentemente encontrada entre os estudantes e os imigrantes re-

centemente chegados ao país de destino, constituindo, neste último caso, uma estratégica 

de aforro de recursos monetários de modo a incrementar a taxa de poupança e de envio 

de remessas para o país de origem.   

292. Quanto ao nível de ensino mais elevado que os participantes completaram, 31% tem o 

nível de ensino básico, 31% tem o ensino secundário e 26% o ensino superior. Verificam-
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se diferenças assinaláveis segundo a origem geográfica. Os cidadãos nascidos nos PALOP 

apresentam predominantemente o ensino básico, tal como os indivíduos nascidos em Por-

tugal e os naturais do Brasil. 

293. Frequentemente referido como um grupo com níveis de escolaridade mais elevados do que 

a média nacional, os naturais dos países do Leste europeu possuem uma grande diversida-

de de níveis de escolaridade completos. Desde uma elevada percentagem de imigrantes 

com bacharelato ou licenciatura, até aos níveis básico e secundário, passando pelos cursos 

de formação profissional.  

294. Em termos de condição perante a atividade económica, no momento da candidatura, 

notam-se diferenças assinaláveis entre os vários grupos. O principal aspeto que ressalta da 

análise do registo dos participantes, no momento da candidatura, relativamente à condição 

perante a atividade económica, é que a maioria dos participantes está desempregada 

(56,7%). No entanto, aqueles à procura do primeiro emprego (0,6%) são em número bas-

tante inferior quando comparados com os jovens portugueses.  

295. Havendo um reconhecimento claro da influência do tecido económico sobre o desemprego, 

e tendo em conta as variações da composição empresarial e industrial das diferentes regi-

ões em Portugal, é possível afirmar, como seria expectável, que são os imigrantes que re-

sidem na Área Metropolitana de Lisboa que mais se apresentam como desempregados, 

seguidos dos que vivem no Algarve e no Norte.  

296. Analisando somente os imigrantes que não têm a nacionalidade portuguesa, podemos 

observar uma panóplia de diferentes situações perante a atividade económica, de acordo 

com as diversas origens. Se os imigrantes chineses, da Europa de Leste e da América do 

Sul estão sobre-representados nos “empregados por conta de outrem”, os imigrantes dos 

PALOP estão fortemente representados na situação de desemprego, tando devido à sua 

fraca escolaridade como à sua concentração territorial na Área Metropolitana de Lisboa Sul, 

onde a taxa de desemprego é a mais elevada.  

 

Os serviços prestados pelo PEI, nomeadamente na vertente de capacitação e acompanha-

mento de potenciais empreendedores imigrantes, vão ao encontro do perfil do público-alvo 

do projeto. Não obstante, revelaram algumas insuficiências no envolvimento dos partici-

pantes durante o processo formativo e em matéria de capacitação das mulheres e dos de-

sempregados de longa duração que se repercutiram, posteriormente, na taxa de sobrevi-

vência dos respetivos negócios. 
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297. Para 88% dos participantes o projeto respondeu às expetativas iniciais relativas ao curso 

Apoio à Criação de Negócio. Assinale-se a vontade de obter apoio para criar um negócio 

(68%), de aceder a informação (31%), de reforçar o conhecimento e competências (29%), 

e de resolver a situação de desemprego (22%). No entanto, para 12% dos participantes o 

curso não respondeu ao que pretendiam, nomeadamente por não terem conseguido con-

cretizar a ideia de negócio ou aceder a um emprego por conta de outrem.  

298. Apesar do resultado positivo em matéria de cumprimento das expetativas dos participantes, 

o Projeto revelou algumas insuficiências no envolvimento dos participantes durante o pro-

cesso formativo, resultando numa taxa de desistência que ascende a 27%. Este indicador 

poderá encontrar justificação na desadequação do curso face às necessidades e ao perfil do 

público-alvo, nomeadamente em matéria de adequação da duração do programa e do ho-

rário à disponibilidade dos participantes (50%), da distância do local de realização do curso 

(5%) e das dificuldades dos participantes com a Língua Portuguesa (5%). 

 

FIGURA 15. Evolução da Desistência dos Participantes no PEI, por 

subgrupo (%) 

 

Fonte: CEDRU (2014) | Inquérito aos Participantes 
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colaridade mais baixos, dos desempregados (nomeadamente os desempregados de longa 

duração), e das mulheres. 

300. Esta desmobilização progressiva ao longo do pipeline do Projeto pode encontrar explicação 

nas vulnerabilidades acrescidas destes grupos, em insuficiências no processo de capacita-

ção dada a curta duração do projeto, ou revelar uma seletividade necessária para evitar 

que se exponham a situações de risco para as quais não estão preparados. O instrumento 

Carta de Recomendação parece desempenhar um papel chave enquanto filtro na decisão 

de passagem à criação de negócio. 

301. Verificou-se que o PEI não contempla mecanismos de follow-up e de acompanhamento dos 

participantes que não seguem o pipeline do Projeto na sua totalidade, nomeadamente dos 

que não completam o curso (com atribuição do Certificado de Frequência) ou não recebem 

a Carta de Recomendação. Persiste o desafio de acompanhar e encontrar respostas para 

estes participantes. 

302. O projeto, na sua génese, dirige-se às comunidades imigrantes, tendo sido estruturado 

para dar resposta às necessidades e ao perfil das mesmas. Não obstante, durante o perío-

do de 2009-2013 verificou-se um alargamento do público-alvo do Projeto, passando a 

abranger, igualmente, cidadãos autóctones. Nos anos de 2011 a 2013, para os quais há 

informação disponível sobre a naturalidade dos participantes, verificou-se que a percenta-

gem de cidadãos de naturalidade e nacionalidade Portuguesa foi de 14%, 27% e 22%, 

respetivamente.  

303. Com base nas entrevistas aos parceiros locais e formadores foi possível constatar que este 

alargamento aos cidadãos autóctones assentou, por um lado, na dificuldade em mobilizar 

imigrantes por alguma erosão destes participantes nas regiões de intervenção do Projeto e, 

por outro lado, à intencionalidade de constituir grupos com diferentes públicos potenciando 

a criação de redes e a integração. Esta última justificação vai ao encontro da recomenda-

ção do estudo da UE (Van Niekerk et al, 2008) da necessidade de diminuição de programas 

que se direcionem a um só grupo minoritário criando, pelo contrário, medidas genéricas 

capazes de ligar e gerir as diferentes formas de diversidade intrínsecas a uma sociedade 

plural. 

304. Com base nos resultados do subgrupo de participantes imigrantes e do subgrupo de 

participantes autóctones, verificam-se diferenças, embora pouco acentuadas, em matéria 

de utilidade dos serviços prestados pelo PEI na colmatação das suas necessidades. O Pro-

jeto não respondeu às expetativas de 11% dos imigrantes e de 15% dos participantes au-

tóctones. Cerca de 28% dos imigrantes não obtiveram o Certificado de Frequência face a 
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24% dos participantes com naturalidade portuguesa. No que se refere à criação de negócio, 

11% dos imigrantes criaram um negócio contra 8% dos autóctones. 

305. Analisando a utilidade do PEI segundo o género, detetam-se insuficiências do mesmo na 

mobilização de participantes do sexo masculino (61% mulheres e 39% homens). Com base 

no estudo de Malheiros et al. (2013) verifica-se que, em Portugal há uma repartição mais 

equilibrada segundo o género (48% mulheres e 52% homens). Analisando os resultados 

do inquérito aos participantes, verifica-se que o projeto revelou maior utilidade na resposta 

às expetativas dos homens (94%) face às mulheres (85%). Cerca de 47% das mulheres 

que não concluíram o curso, alegaram dificuldade de gestão de tempo que poderá encon-

trar explicação na conciliação da vida familiar e profissional. No que se refere à criação de 

negócio, 10% das mulheres criaram um negócio versus 8% dos homens. 

306. O PEI revelou maior utilidade, em matéria de criação de negócio, para os participantes que, 

no momento da candidatura, trabalhavam por conta de outrem (12% criaram negócio) 

face aos participantes que, no momento inicial, se encontravam desempregados há mais 

de 1 ano (8%).  

307. Finalmente o Projeto conseguiu responder, com maior utilidade, aos participantes com 

qualificações escolares mais elevadas. De facto, 8% dos participantes com o ensino secun-

dário criaram o seu negócio subindo essa percentagem para 11% dos participantes com 

um nível de formação superior.  

 

3.5. Avaliação da sustentabilidade do PEI 

3.5.1 Qual o impacto do encerramento dos negócios na vida das pessoas 

que os promoveram, no âmbito do PEI? No que respeita à dimensão fami-

liar, social, económico-financeira qual a situação do empreendedor pós-

encerramento do negócio face à situação anterior à abertura do mesmo? 

Os fatores que conduziram ao encerramento dos negócios estão, sobretudo, relacionados 

com razões conjunturais (quebra da procura interna, dificuldade de financiamento, entre 

outras). No entanto, algumas características individuais (género) e socioeconómicas (situ-

ação profissional anterior à atividade empreendedora) dos empresários e a natureza do 

negócio (tipo de negócio e informalidade) desempenharam um papel chave.  

308. A maioria das atividades empreendedoras analisadas na presente avaliação está ainda 

numa fase de start-up, sendo este o período mais crítico em termos de sobrevivência das 
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atividades e um espaço temporal demasiado curto para a análise de um fenómeno que não 

tem um impacto imediato.  

309. Com base nos resultados do inquérito aos participantes, a taxa de sobrevivência das 

iniciativas empreendedoras no período de 2009-2013 é de 72%, ou seja, extinguiram-se 

28% dos negócios. A taxa de sobrevivência das iniciativas empreendedoras abrangidas 

pelo PEI é significativamente superior à tendência nacional, onde a taxa de sobrevivência é 

de 23,3% (no 4º ano de existência), com o encerramento de quase 80% das iniciativas 

(INE, 2014). 

 

FIGURA 16. Sobrevivência das Empresas Criadas pelos Participantes 

no PEI (%) 

 

Fonte: CEDRU (2014) | Inquérito aos Participantes 

 

310. Não obstante, os resultados do inquérito permitem identificar alguns fatores que concor-

rem para o encerramento e a mortalidade das atividades empreendedoras. Muitos dos obs-

táculos percecionados pelos participantes durante a gestão dos negócios mantêm-se após 

a constituição/formalização do negócio, conduzindo ao encerramento da atividade. 

311. A principal dificuldade sentida no desenvolvimento dos negócios pelos participantes é de 

origem exógena e está relacionada com a quebra da procura (57%). Esta adversidade está 

naturalmente relacionada com a conjuntura económica que marcou o período de vida des-

tas iniciativas. Por outro, os empreendedores identificam um outro tipo de dificuldades que 

estão mais relacionadas com as suas competências, como a gestão financeira e contabili-

dade (17%) e a promoção e divulgação dos serviços e/ou produtos (13%), ou com a buro-

cracia e o relacionamento com as autoridades oficiais (13%).  

 

28%

72%

Empresa mantém-se ativa

Empresa não está ativa
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FIGURA 17. Dificuldades Sentidas na Gestão das Empresas pelos 

Participantes que Criaram Negócio (%) 

 

Fonte: CEDRU (2014) | Inquérito aos Participantes 

 

312. Estes fatores foram em muitos casos os principais motivos para o encerramento das 

empresas constituídas, com particular destaque para a quebra da procura (56%), aliada à 

falta de capital/dificuldades de acesso a financiamento (33%).  

313. As histórias de vida contrariam estes resultados. A maioria dos participantes refere não 

sentir o efeito da crise, nomeadamente ao nível da quebra da procura. Evidenciam, sim, 

maiores dificuldades em fazer face ao exigente sistema tributário, com taxas e impostos 

avultados, nomeadamente no setor da restauração. 

 

FIGURA 18. Razões que Motivaram o Encerramento das Empresas 

pelos Participantes que Criaram Negócio (%) 

 

Fonte: CEDRU (2014) | Inquérito aos Participantes 

 

314. Verifica-se, desta forma, que os fatores que conduziram ao encerramento dos negócios 

estão relacionados, maioritariamente, com razões conjunturais, comuns a atividades seme-

57%
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9%Falta de financiamento das atividades
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Gestão financeira e contabilidade

Outra

Quebra da procura (falta de clientes)
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lhantes, (quebra da procura interna, dificuldades de financiamento, entre outras) e não 

tanto com lacunas na capacitação dos participantes fruto de insuficiências do Projeto. 

315. O PEI desenvolveu-se num período particularmente adverso de crise económica, cujos 

efeitos se têm feito sentir junto das comunidades imigrantes, nomeadamente em matéria 

da subida de desemprego, incluindo o de longa duração, no aumento de restrições no 

acesso a crédito/financiamento e na quebra da autoconfiança destes grupos face a percur-

sos empreendedores. 

316. No entanto, dos resultados do inquérito emergem outro tipo de fatores (características 

pessoas e socioeconómicas dos participantes bem como características das atividades em-

preendedoras) que poderão estar associados ao encerramento dos negócios.  

317. No que respeita às características pessoais dos empreendedores, as respostas dos partici-

pantes evidenciam uma assimetria (embora reduzida) segundo o género em matéria de 

encerramento dos negócios. Verifica-se uma desigualdade segundo o género, no quando 

comparado o subgrupo de participantes que mantêm atividade aberta (13 do sexo femini-

no e 9 do sexo masculino) com o subgrupo de participantes que encerraram atividade (2 

do sexo masculino e 7 do sexo feminino). Uma das razões subjacentes poderá ser a difi-

culdade de conciliação da vida familiar com a vida profissional por parte das mulheres na 

gestão dos negócios.  

318. Outro dos fatores impeditivos do sucesso das iniciativas empreendedoras parece residir na 

caracterização socioeconómica dos participantes, nomeadamente na situação profissional 

anterior à criação da atividade empreendedora. Verifica-se que a maioria dos participantes 

que encerra os seus negócios (8 dos 9 empresários) opta por iniciar uma atividade para 

sair da situação de desemprego em que se encontra, nomeadamente de desemprego de 

longa duração. Este indicador poderá indicar a escolha do empreendedorismo por uma 

questão de sobrevivência e não de oportunidade. No subgrupo dos participantes que man-

têm a atividade aberta, a maioria (15 dos 22 participantes) trabalhava por conta de ou-

trem a tempo integrar antes de criar o seu negócio. Este resultado está, deste modo, em 

consonância com uma motivação de desejo de independência e de realização pessoal. 

319. Importa, por isso, ponderar a utilidade do Projeto, tendo em conta determinados grupos-

alvo com vulnerabilidades acrescidas, como os desempregados de longa duração que po-

derão requerer outro tipo de abordagens, mais apoiadas numa primeira fase. Os formado-

res do Projeto desempenham um papel-chave na identificação dos participantes em situa-

ção acrescida de vulnerabilidade podendo dispor do instrumento Carta de Recomendação 

para proteger os empreendedores que ainda não têm as competências necessárias para 

iniciar uma atividade empresarial. 
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320. As características do próprio negócio poderão, igualmente, explicar parte do insucesso das 

atividades empreendedoras. Quanto ao tipo de negócio, verifica-se que 3 dos 9 empresá-

rios que encerraram negócio optaram por uma área de negócio (e.g., restauração) que 

requer maior investimento e está sujeita a maior fiscalização, não tendo conseguido supe-

rar os desafios necessários à sobrevivência do negócio. Esta questão poderá revelar uma 

insuficiência do Projeto na facilitação do acesso a informação sobre os requisitos necessá-

rios à gestão do negócio, nomeadamente na atividade de acompanhamento/consultoria. 

321. A informalidade das atividades empreendedoras é outro denominador comum no encerra-

mento dos negócios. O recurso à informalidade é, frequentemente, uma questão de neces-

sidade, uma resposta a situações de crise económica conjuntural ou estrutural, sendo mui-

tas vezes na informalidade que muitos cidadãos asseguram a sua sobrevivência. A econo-

mia informal faz parte do “cenário de fundo” que o contexto português apresenta a qual-

quer empreendedor, imigrante ou não, na altura de iniciar um empreendimento. 

322. Com base na auscultação aos formadores, verifica-se que determinados negócios só são 

viáveis em contexto de informalidade onde os custos de operação são mais reduzidos. A 

informalidade é, ainda, uma forma de reduzir o risco dado que o investimento é menor. A 

não formalização é, para muitos dos participantes, uma oportunidade de experimentação 

do negócio e não, necessariamente, a fuga a obrigações fiscais. Nos casos em que a expe-

riência não é bem-sucedida não chega ao nível da maturidade da formalização. 

323. As entrevistas às entidades parceiras deixaram patente que há um cuidado acrescido por 

parte dos formadores na gestão deste aspeto com os participantes. Se, por um lado, reco-

nhecem as vantagens associadas à formalização do negócio (e.g., em matéria de acesso 

ao crédito, crescimento do negócio) percecionam, por outro, as barreiras (e.g., taxas ad-

ministrativas de criação de empresas, a carga tributária, a exigência no cumprimento de 

normas, entre outras), existentes no setor formal e que poderão “sufocar” a iniciativa em-

preendedora logo no arranque. 

324. No entanto, verifica-se que, no subgrupo de participantes que encerrou o negócio, apenas 

5 dos 9 empreendedores tinham formalizado o mesmo face a 18 dos 22 participantes que 

mantêm a atividade aberta e que registaram a atividade. Os participantes que não formali-

zaram as suas atividades declaram ter tido problemas no acesso a capital/financiamento e 

na relação com as autoridades oficiais e gestão da burocracia.  

325. Apesar de ser prematuro extrair conclusões, dado que muitas das atividades se encontram 

ainda na fase de arranque, importa ter em conta esta variável como explicativa do encer-

ramento dos negócios. Estes resultados poderão ir contra a perceção de que a informalida-
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de poderá assegurar maior estabilidade de rendimentos em períodos de recessão, pelo 

facto, por exemplo, de não implicar custos de transação tão elevados.  

326. Esta questão poderá revelar uma insuficiência do Projeto na informação sobre os benefícios 

da formalização e custos da mesma, nomeadamente nas sessões formativas e nas sessões 

de acompanhamento/orientação. 

 

FIGURA 1119. Formalização das Empresas Criadas por Participantes 

do PEI (%) 

 

Fonte: CEDRU (2014) | Inquérito aos Participantes 

 

O encerramento dos negócios teve um efeito negativo nas condições de vida de metade 

dos empreendedores e seus familiares. 

327. Os resultados do inquérito evidenciam o impacto do encerramento dos negócios na dimen-

são individual e familiar. A maioria dos negócios individuais é frágil, de baixo potencial 

económico, sem vantagens competitivas relevantes, constituindo-se em negócios de sub-

sistência, ou mesmo de sobrevivência não tendo sido capazes de criar valor acrescentado 

para o empresário e para a sua família. Para 5 dos 9 empreendedores que encerraram ne-

gócio, o fecho das atividades agravou a condição de vida do próprio e/ou da sua família.  

328. Alguns dos empresários referem ter ficado com mais dívidas que afetaram o seu nível de 

vida. O encerramento dos negócios teve impacto, igualmente, na sua autoconfiança e nas 

dinâmicas familiares.  

 

 

 

72%

28%

Negócio formalizado/empresa

registada

Negócio não formalizado/empresa

não registada
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FIGURA 20. Efeitos do Encerramento das Empresas na Condição de 

Vida Individual e Familiar dos Empreendedores (%) 

 

Fonte: CEDRU (2014) | Inquérito aos Participantes 

  

As experiências de sucesso vividas pelos empreendedores tiveram impacto nas suas traje-

tórias de vida, alargando as suas ambições de empreendedorismo.  

329. Com o intuito de sistematizar pistas sobre a sustentabilidade das atividades empreendedo-

ras e, por consequência, sobre a potencial mobilidade económica e social dos participantes, 

perguntou-se qual a projeção de planos quanto à expansão da atividade empreendedora. 

330. Em traços gerais, todos os participantes que mantêm atividade aberta pretendem aumen-

tar o seu negócio. Contudo, ressalvem-se algumas diferenças entre grupos e sexo. Os em-

preendedores da Europa de Leste contrapõem-se aos imigrantes dos PALOP, refletindo 

uma maior tendência e vontade para aumentarem o seu negócio. As entrevistas biográfi-

cas permitiram confirmar esta tendência. A maioria dos empresários pretende, num espaço 

de cinco anos, expandir o seu negócio, cobrindo outras zonas do país ou mesmo indo 

além-fronteiras. Alguns dos participantes já operam num espaço transnacional, ou seja, a 

atividade empreendedora envolve países diferentes – normalmente o país de acolhimento 

e o país de origem do imigrante –, podendo estender-se a países terceiros.  

331. Em todos os grupos de origem, os homens demonstram índices superiores no que toca à 

intenção de expandir a atividade. Uma possível explicação para esta evidência empírica 

pode assentar nos objetivos diferenciados que homens e mulheres estabelecem aquando 

da abertura de uma atividade por conta própria. Geralmente, as mulheres invocam moti-

vos e objetivos que passam pela realização pessoal e desejo de autonomia (gestão do 

tempo), enquanto os homens apontam mais frequentemente o aumento dos rendimentos 

como o principal móbil de motivação para o empreendedorismo. 

56%

44% Agravou a condição de

vida individual e familiar

Não agravou a condição de

vida individual e familiar
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332. Quanto à intenção de aumentar a atividade empreendedora, pode verificar-se que tanto os 

empreendedores que operam na economia formal como na informal já aumentaram o ne-

gócio atual (5 dos 22 empresários) ou pretendem aumentar o seu negócio (13 dos 22 em-

presários). 

 

FIGURA 21. Perspetivas de Expansão da Atividade pelos Participan-

tes que Criaram Negócio (%) 

 

Fonte: CEDRU (2014) | Inquérito aos Participantes 

 

3.5.2. No quadro de desenvolvimento de outros programas no âmbito do 

empreendedorismo, como posicionar o PEI? Que vantagens e desvanta-

gens e/ou benefícios e custos o PEI apresenta face a outros projetos ou 

programas de apoio ao empreendedorismo? O PEI é uma resposta com po-

tencial para ser replicada e alargada a outros públicos (e.g., cidadãos não 

imigrantes, pessoas com deficiência, etc.) e outras realidades (e.g., outros 

países ou outros contextos culturais) ou deverá ser discutida a sua validade 

e manutenção? 
 

O apoio do PEI é mais vantajoso para o seu público-alvo, comparativamente com outros 

programas existentes no âmbito da promoção do empreendedorismo, em matéria de estra-

tégias de divulgação e envolvimento dos participantes. 

333. A ausência de projetos similares no território nacional, o impacto positivo junto do público-

alvo, a capacitação das entidades parceiras para a oferta de novos serviços ao seu público-

alvo e o desenvolvimento de um processo metodológico que vá de encontro às necessida-
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des específicas do público imigrante são fatores que definem o carácter inovador da inter-

venção PEI. 

334. Uma das questões que se coloca é saber se um programa generalista serve os interesses e 

as necessidades das comunidades imigrantes ou, pelo contrário, é necessária uma iniciati-

va específica e direcionada aos imigrantes.  

335. A cultura e diferença linguística, a falta de confiança, a inexperiência em aceder a apoios e 

o facto de grande parte dos serviços de aconselhamento disponíveis não estarem sensíveis 

às necessidades específicas dos imigrantes, estão entre as causas para o baixo recurso de 

apoio à iniciativa empresarial entre os imigrantes. 

336. Na mesma linha, com base nos resultados do inquérito, foi identificado que um dos princi-

pais problemas dos participantes é o défice de informação sobre a existência de programas 

e apoios e a dificuldade em aceder aos serviços que prestam informação (21%), bem como 

a falta de adequação do conteúdo e do processo de prestação da mesma.  

 

FIGURA 22. Forma como os Participantes Tomaram Conhecimento 

do PEI (%) 

 

Fonte: CEDRU (2014) | Inquérito aos Participantes 

 

337. Por outro lado, os grupos mais difíceis de aceder e contactar parecem estar melhor servi-

dos por uma abordagem feita à medida, com serviços em diferentes línguas e organizações 

que facilitem a sensibilização e a mobilização destes grupos. Cerca de 47% dos participan-

tes tiveram conhecimento do projeto através das organizações locais parceiras do ACM ou 

através da sua rede de familiares, amigos e/ou conhecidos (34%), demonstrando a ade-

quação deste tipo de estratégias face às características destes grupos. 
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338. Acresce ainda que, segundo alguns autores, a constituição de grupos homogéneos de 

coétnicos ou imigrantes poderá aumentar a eficácia dos programas porque permite o de-

senvolvimento de abordagens específicas para ultrapassar os obstáculos e problemas co-

muns aos participantes. 

339. Do lado das desvantagens, e com base nas entrevistas realizadas aos parceiros locais e 

aos formadores, os programas de apoio ao empreendedorismo centrados exclusivamente 

nos imigrantes podem aumentar o seu isolamento e conduzir a uma potencial estigmatiza-

ção dos mesmos. Segundo os formadores, com grupos homogéneos de formação perde-se 

riqueza e interesse. A inclusão de participantes, naturais de Portugal, potenciou o estabe-

lecimento de redes e contribuiu para a inclusão social e desconstrução de preconceitos. 

340. Esta perceção vai ao encontro de uma das recomendações do estudo da UE que passa pela 

diminuição dos programas que se direcionam a um só grupo minoritário criando, pelo con-

trário, medidas genéricas capazes de responder a uma sociedade plural (Van Niekerk et al., 

2008). 

 

O PEI detém vantagens específicas que podem ser incorporadas nas iniciativas mainstream 

existentes de forma a potenciar a eficácia das mesmas junto de diferentes grupos-alvo, 

incluindo as comunidades imigrantes. 

341. O PEI mostrou-se capaz de responder às necessidades e características de outros grupos 

que não os imigrantes. Durante o período de 2009-2013 verificou-se um alargamento do 

público-alvo do projeto, passando a abranger, igualmente, cidadãos autóctones. Com base 

no inquérito aos participantes, não se verificaram assimetrias no desempenho e resultados 

destes dois grupos, evidenciando a plasticidade do projeto na colmatação de necessidades 

de outros públicos e na resposta a outras realidades. 

342. Não obstante, existem no contexto nacional várias iniciativas de apoio ao empreendedo-

rismo à população em geral, incluindo comunidades imigrantes. Deve ser discutido se os 

serviços de apoio ao empreendedorismo imigrante devem ser levados a cabo por organiza-

ções mainstream ou por agências/instituições especializadas. 

343. Em detrimento da replicação e alargamento do PEI a outros públicos, importa identificar as 

vantagens específicas do projeto que podem ser incorporadas nas iniciativas mainstream 

existentes de forma a potenciar a eficácia das mesmas junto das comunidades imigrantes. 

344. As boas práticas em matéria de divulgação e envolvimento de grupos mais inacessíveis 

(hard to reach), como as comunidades imigrantes participantes do PEI, poderão ser uma 

mais-valia para colmatar as falhas na divulgação da informação sobre os programas e 
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apoios mainstream existentes que, com frequência, vedam as oportunidades aos potenciais 

beneficiários, incluindo imigrantes. Refira-se a aposta do ACM no estabelecimento de par-

cerias descentralizadas dos diferentes grupos-alvo, em que as entidades locais são capaci-

tadas ou informadas por parte da entidade implementadora, acabando por funcionar como 

intermediários desta no terreno, seguindo uma lógica de apoio de proximidade.  

345. Ter estas entidades como parceiras é uma mais-valia e uma garantia de se veicular a 

informação a estes segmentos da população e aplica-se a outros grupos, difíceis de mobili-

zar. 

346. A utilização do instrumento de Mediação Intercultural, nomeadamente em serviços públicos, 

poderá igualmente potenciar a mobilização e a participação das comunidades imigrantes 

nos programas e apoios mainstream existentes. 

347. Em matéria de operacionalização, deve privilegiar-se o estabelecimento dos programas 

junto dos locais de residência dos beneficiários. O programa deve estar perto dos que dele 

precisam, gerando confiança. 

348. Outra boa prática assinalada traduz-se na formação contínua dos formadores e na promo-

ção do trabalho na sua organização segundo o modelo de “comunidade de prática”, facili-

tando a partilha de informação e aumentando a eficácia das respostas nas diferentes regi-

ões de intervenção do PEI. 
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4. Conclusões e Recomendações 

4.1. Conclusões da avaliação 

4.1.1. Avaliação da pertinência do PEI 

SÍNTESE CONCLUSIVA 

Quais os desafios que são encontrados pelos imigrantes empreendedores na 

criação do seu próprio negócio? 

Conclusões Evidências 

 As iniciativas empresariais de 

imigrantes são condicionadas 

por fatores contextuais de 

ordem legal, socioeconómica 

e cultural. Grande parte das 

dificuldades é partilhada com 

outros subgrupos populacio-

nais, designadamente os que 

pertencem a estratos sociais 

mais baixos. 

 A bibliografia aponta os fatores legais, socioeco-

nómicos e culturais como condicionantes à criação 

de negócios por parte de imigrantes; 

 A maioria dos parceiros locais do PEI destacou a 

existência de dificuldades “partilhadas” com sub-

grupos populacionais em situação de vulnerabili-

dade social; 

 Cerca de 75% dos participantes referem a falta 

de capital/dificuldades de acesso a financiamento 

e 17% a burocracia e relacionamento com as au-

toridades oficiais como obstáculos à criação de 

negócios. 

 A condição de imigrante co-

loca desafios acrescidos ao 

desenvolvimento de iniciati-

vas empresariais, pela maior 

exposição a processos de ex-

clusão financeira e informaci-

onal, assim como por dificul-

dades no reconhecimento de 

qualificações formais e de re-

lacionamento com a adminis-

tração pública da sociedade 

de acolhimento. 

 A bibliografia refere que existem riscos de exclu-

são financeira e informacional, assim como pro-

blemas de reconhecimento de certificação acadé-

mica e problemas ao nível da legalização; 

 A maioria dos parceiros locais do PEI destaca as 

dificuldades acrescidas de acesso ao crédito e a 

informação (condicionante da língua); 

 O II PII reconhece estes desafios acrescidos ao 

apontar medidas específicas para superação de 

problemas de legalização, de reconhecimento de 

qualificações e de capacitação da administração 

pública na área da multiculturalidade. 

 Os níveis de empreendedo-  Entre 1981 e 2011 reforçou-se o número absoluto 



Estudo de Avaliação de Impacto e Resultados do Projeto Promoção do Empreendedorismo Imigrante  
CEDRU – Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional e Urbano 

 
 
 
 
 

 114 

rismo variam entre as comu-

nidades imigrantes, o que 

evidencia que não existem 

condições semelhantes para 

a iniciativa empresarial. As 

diferenças resultam da con-

jugação de diversas variá-

veis, como os níveis de quali-

ficação dos imigrantes e os 

graus de desenvolvimento 

dos países de origem. 

de empregadores estrangeiros – de 1.811 para 

23.697 e o peso relativo de empregadores no to-

tal de ativos estrangeiros aumentou de 5,1% para 

12,1%; 

 Os nacionais da China apresentam as taxas de 

empreendedorismo mais elevadas em Portugal – 

22,2% em 1981 e 42% em 2011;  

 Os ucranianos e, de forma geral, os africanos, 

apresentam a menor percentagem de emprega-

dores no total da sua população ativa. 

 O empreendedorismo imi-

grante proporciona vanta-

gens múltiplas e inequívocas, 

quer para o país de origem 

dos imigrantes, como para a 

sociedade de acolhimento e, 

ainda, para os imigrantes 

(incluindo as suas redes so-

ciais de proximidade). 

 A bibliografia sublinha a existência de vantagens 

múltiplas, quer para Portugal, quer para os países 

de origem quer para os imigrantes; 

 A maioria dos parceiros locais do PEI sublinha 

sobretudo vantagens ao nível da integração soci-

oeconómica dos imigrantes (ganho de competên-

cias pessoais e sociais) e diminuição a pressão 

sobre o Estado de Bem-Estar (transferências soci-

ais); 

 Cerca de 71% dos participantes destacam o con-

tributo do PEI para o aumento das suas qualifica-

ções escolares e/ou profissionais, 66% para a 

melhoria da sua capacidade de poupança e/ou da 

gestão do orçamento familiar e 58% para a me-

lhoria dos conhecimentos em Língua Portuguesa. 

Quais as dificuldades sentidas por imigrantes no desenvolvimento do seu negó-

cio? 

Conclusões Evidências 

 O empreendedorismo imi-

grante em Portugal é domi-

nado por patrões, com um 

peso expressivo de negócios 

criados no setor terciário. 

Ainda assim, existem dife-

 A bibliografia refere que em Portugal a maioria 

dos trabalhadores por conta própria estrangeiros 

têm trabalhadores assalariados a seu cargo, ou 

seja, o empreendedorismo é dominado por pa-

trões; 

 Cerca de 43% dos participantes criou postos de 
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renças entre as comunidades 

de imigrantes, no perfil de 

qualificação e de investimen-

to: os asiáticos apostam mais 

nas atividades comerciais e 

serviços e os europeus da UE 

e norte americanos em ativi-

dades mais qualificadas. 

trabalho, numa média de um posto de trabalho 

adicional; 

 Cerca de 88% dos participantes no PEI criaram 

negócios no setor terciário (mas com diversidade 

intrasectorial). 

 As dificuldades sentidas pelos 

empreendedores imigrantes 

no desenvolvimento do seu 

negócio incidem, sobretudo, 

na quebra da procura, o que 

está em linha com a evolução 

recente da economia nacio-

nal. 

 A bibliografia refere que em Portugal, cerca de 

45% dos indivíduos que cessam um negócio, indi-

cam como motivo a inexistência de lucro; 

 Cerca de 57% dos participantes apontam a que-

bra da procura como a dificuldade mais sentida 

no desenvolvimento do negócio. 

 O sucesso no desenvolvimen-

to dos negócios de empreen-

dedores imigrantes depende, 

fundamentalmente, da com-

petência individual e dos re-

cursos pessoais do empresá-

rio. Complementarmente, re-

levam-se as características 

do negócio e os recursos co-

munitários do empreendedor. 

 A bibliografia salienta que o sucesso do empreen-

dedorismo migrante é fruto, independentemente 

do grau de qualificação, de uma vontade de atin-

gir os objetivos económicos de migração; 

 Os formadores consideram que o empreendedo-

rismo depende essencialmente da competência 

individual e dos recursos pessoais do empresário. 

Qual o grau de adequação do PEI às necessidades dos imigrantes na criação de 

negócios? O PEI colmata ou atenua as dificuldades identificadas? 

Conclusões Evidências 

 Do ponto de vista da teoria 

da mudança do PEI, existe 

um forte alinhamento entre 

os problemas individuais di-

agnosticados e os objetivos 

do Projeto, destacando-se o 

 Todos os parceiros locais do PEI apontam como 

principal mais-valia do Projeto a capacitação dos 

seus participantes, reforçando do seu capital indi-

vidual; 

 O PEI resulta da incorporação de uma metodolo-

gia testada com indivíduos com características 
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desenvolvimento de atitudes 

empreendedoras e de com-

petências pessoais, sociais e 

de gestão. 

semelhantes (ainda que não necessariamente 

imigrantes); 

 Cerca de 29% dos participantes pretendiam refor-

çar o conhecimento e competências pessoais, so-

ciais e técnicas. 

 Os recursos humanos e a 

estrutura de desenvolvimen-

to do PEI apresentaram-se 

adequados para responder às 

necessidades dos imigrantes 

empreendedores. Ainda as-

sim, existem oportunidades 

de melhoria no networking 

institucional, da colaboração 

entre formadores e técnicos 

locais, com um maior envol-

vimento e capacitação dos 

segundos. 

 A maioria dos parceiros locais do PEI considera a 

estrutura de Recursos Humanos e de desenvolvi-

mento do PEI era adequada; 

 A totalidade dos formadores refere o networking 

como uma tarefa chave da promoção do empre-

endedorismo, requerendo a mesma maior apro-

fundamento. 

 O curso Apoio à Criação e 

Negócios apresentou uma 

abordagem pedagógica as-

sente na problematização e 

realização de casos práticos 

tendo por base as ideias de 

negócio dos formandos, que 

permitiu abordar questões 

centrais no desenvolvimento 

de negócios respondendo às 

expectativas da maioria dos 

participantes no PEI. 

 O Dossier do Empreendedor disponibilizado pelo 

ACM cobre as questões centrais do empreendedo-

rismo; 

 A maioria dos parceiros locais do PEI considera o 

curso adequado, embora alguns considerem im-

portante alargar a sua duração; 

 Cerca de 88% dos participantes reconheceram 

que o curso correspondeu às suas expectativas 

iniciais. 

Quais são as mais-valias que o PEI apresenta como resposta à integração soci-

al, profissional e económica de imigrantes? 

Conclusões Evidências 

 As mais-valias do PEI resi-

dem na capacitação individu-

 A maioria dos parceiros locais do PEI considera a 

capacitação individual como o principal resultado 
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al dos participantes num con-

junto alargado de domínios 

de conhecimento, na flexibili-

dade e na capacidade adap-

tativa e, ainda, nas compe-

tências técnico-pedagógicas 

dos formadores. 

do Projeto; 

 A maioria dos parceiros locais do PEI fez uma 

avaliação muito positiva do desempenho dos for-

madores; 

 Cerca de 71% dos inquiridos ressalvam sobretudo 

mais-valias no aumento das suas qualificações 

escolares e/ou profissionais, 66% a melhoria da 

sua capacidade de poupança e/ou da gestão do 

orçamento familiar e 58% a melhoria dos conhe-

cimentos em Língua Portuguesa. 

 

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO / DESAFIOS DO PEI 

A avaliação permitiu verificar que a pertinência do PEI está assente num conjunto de 

fatores críticos que vão desde o seu desenho institucional (parceria) à sua capacidade de 

responder adequadamente à diversidade de necessidades e de competências dos imi-

grantes que procuram o projeto. Da leitura dos resultados e da identificação dos fatores 

críticos de sucesso ressaltaram nas diversas reuniões realizadas, nomeadamente nos 

focus group regionais, um conjunto de desafios que importa considerar no desenvolvi-

mento do Projeto: 

 Arquitetura institucional (parceria):  

 Reforço das competências na área do empreendedorismo – O envolvi-

mento dos parceiros locais revelou-se essencial na captação dos participantes 

e na aproximação do PEI do território, sabendo-se das dificuldades que o gru-

po-alvo do Projeto tem em termos de mobilidade territorial e acesso a infor-

mação. Todavia, resulta evidente da avaliação que o alinhamento estratégico 

dos parceiros com os fins do PEI é muito heterogéneo, o que assume maior 

relevância face às recentes alterações orgânicas do Projeto que conferem 

maior protagonismo ao parceiro local; 

 Aproximação do formador ao contexto local – Embora haja uma relativa 

diversidade de perfis nos participantes do PEI, é evidente que na sua genera-

lidade se tratam de indivíduos que provêm de contextos socioeconómicos des-

favorecidos. A compreensão deste contexto e da dificuldade que os participan-

tes tem no acesso a recursos formativos e a redes sociais de suporte é essen-

cial para que o processo de capacitação tenha em conta as dificuldades e obs-

táculos que impedem os participantes de concluir o curso ou de avançarem 
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com a criação do negócio; 

 Acompanhamento dos participantes – O acompanhamento dos participan-

tes, nomeadamente após a conclusão do curso, revelou-se essencial para a 

concretização dos negócios e para a superação das dificuldades que ocorrem 

na fase start-up. No entanto, dado que o sucesso do PEI se concretiza, não 

apenas na criação de negócio pelos participantes, mas também pela melhoria 

da sua situação socioprofissional, é essencial dispor de mecanismos de acom-

panhamento – a partir do parceiro local – para aqueles que não criam o seu 

negócio. 

 Grupo-alvo do PEI:  

 Integração de população autóctone – A integração de população nacional 

no PEI foi resultado de uma contingência local (falta de respostas para popu-

lação autóctone e dificuldades de mobilizar população imigrante) e das vanta-

gens que a diversidade de participantes aportam tanto na fase do curso como 

para a eventual criação de negócios em parceria entre imigrantes e nacionais. 

Todavia, devido a questões de elegibilidade do instrumento financeiro 

(FEINPT) que suporta o PEI estes indivíduos não são elegíveis.  

 Integração de nacionais de outros países europeus – Fruto do processo 

de alargamento e da facilitação da mobilidade laborar no espaço europeu, 

Portugal tem sido destino de fluxos importantes de indivíduos de países como 

a Roménia e a Bulgária. Todavia estes indivíduos não são elegíveis ao PEI, à 

semelhança dos autóctones. A situação socioeconómica destes indivíduos e o 

imperativo da equidade no apoio às comunidades imigrantes obriga a abrir o 

Projeto a estas comunidades; 

 Integração das comunidades ciganas – No quadro da Estratégia Nacional 

para Integração das Comunidades Ciganas, a formação em empreendedoris-

mo assume papel de relevo para aumentar as qualificações profissionais com 

vista à integração no mercado de trabalho. Os resultados alcançados pelo PEI 

junto de indivíduos em situação de exclusão abre uma porta para esta refle-

xão.  

 Captação de Emigrantes Qualificados e Empreendedores – Consideran-

do a crescente capacidade de atração de cidadãos estrangeiros pelas Univer-

sidades portuguesas e no quadro das atribuições que o Decreto-Lei n.º 

31/2014, de 27 de fevereiro, atribui ao ACM assume relevância considerar ou-

tros instrumentos e formas de apoiar e dinamizar o empreendedorismo imi-
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grante, que não se confine ao atual grupo-alvo do PEI.  

 

 Capacitação dos participantes: 

 Capacitação para a compreensão do contexto económico – Os fatores 

contextuais, nomeadamente a envolvente recessiva que caracterizou a eco-

nomia portuguesa nos últimos anos teve um impacto muito expressivo no in-

sucesso dos negócios criados. Esta evidencia uma maior necessidade de capa-

citação dos indivíduos para o risco e para compreensão do contexto económi-

co que afeta as suas atividades; 

 Potenciação das competências pessoais – Os resultados da avaliação tor-

nam evidente que as competências pessoais dos Participantes assume um pa-

pel decisivo na criação de negócio e na sua sustentabilidade. Este facto exige 

um reforça a necessidade de utilização de metodologias como o Balanço de 

Competências para fazer uma melhor capacitação e orientação dos Participan-

tes; 

 Reforço do papel do PEI como alavanca para processos de qualifica-

ção profissional e educativa – A qualidade dos resultados alcançados pelo 

PEI é mensurável não apenas pelos negócios criados pela mudança gerada no 

contexto socioprofissional dos participantes. Neste contexto importa consoli-

dar este efeito de alavanca, dando-lhe maior relevância no modelo formativo 

e organizacional, para que não seja abordado pelos vários atores como uma 

externalidade ou um efeito não esperado, mas sim como um objetivo a alcan-

çar, dando maior consistência ao acompanhamento e orientação dos partici-

pantes para processos estruturados de qualificação profissional e educativa. 

 

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PEI 

Considerando os resultados da avaliação, em termos da pertinência, e os fatores críticos 

e desafios identificados aponta-se um quadro de orientações estratégicas para o desen-

volvimento do PEI: 

 Reforçar o modelo de operacionalização do PEI, através da: i) integração de 

novos parceiros com missões distintas e complementares; ii) capacitação das entida-

des parceiras para a promoção de iniciativas de apoio ao empreendedorismo; iii) 

otimização das experiências de trabalho em rede já existentes nos territórios (siner-

gias locais entre entidades e entre iniciativas de política nacional e local); 

 Alargar as possibilidades de participação no PEI a outros públicos, que não 
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apenas os estrangeiros oriundos de países terceiros, dando assim resposta às neces-

sidades locais e de determinados grupos e ao reforço da lógica multicultural de pro-

moção do empreendedorismo potenciando os ganhos identificados ao longo das cinco 

edições do projeto integrar outros beneficiários e de dinamizar o estabelecimento de 

parcerias entre estes. 

 Reforçar a capacitação dos Participantes, concebendo novas respos-

tas/processos de acompanhamento para todos os beneficiários do projeto para que o 

PEI possa ser a alavanca de qualificação formal que muitos dos indivíduos necessi-

tam para poderem vir a criar no futuro o seu próprio negócio. 

 Criar soluções de apoio ao empreendedorismo imigrante qualificado e criati-

vo, permitindo atrair e reter talento e responder à emergência de novos fluxos mi-

gratórios e à estratégia nacional de dispor de um abordagem dinâmica que permita 

fixar esses indivíduos.  

 

4.1.2. Avaliação da coerência externa do PEI 

SÍNTESE CONCLUSIVA 

Quais as respostas de apoio ao imigrante empreendedor existentes e/ou apli-

cáveis no território nacional? E que resultados apresentam? 

Conclusões Evidências 

 O PEI constituiu o único ins-

trumento de apoio ao empre-

endedorismo imigrante. Do 

ponto de vista europeu, e es-

sencialmente após a reco-

mendação da CE de 2005, os 

diversos Estados-Membros 

aumentaram os esforços no 

apoio aos empreendedores 

de imigrantes, registando-se 

um significativo número de 

iniciativas, promovidas por 

entidades públicas, semi-

públicas e por organizações 

do Terceiro Setor. 

 A informação constante em websites institucionais 

Portugueses, bem como em Planos e Programas 

Nacionais, não apresenta iniciativas específicas de 

apoio ao empreendedorismo imigrante; 

 A bibliografia refere que existem inúmeras inicia-

tivas (146) e boas práticas de apoio ao empreen-

dedorismo imigrante em todo espaço europeu, 

organizadas em dois grandes grupos: i) iniciativas 

que oferecem serviços em várias línguas, fazem 

uso de conselheiros multiculturais, registam um 

enfoque local e apresentam abordagens direcio-

nadas para os imigrantes; ii) iniciativas que apos-

tam no networking, proporcionam oportunidades 

de experimentação das competências empreen-

dedoras, reconhecem a necessidade dos empre-
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endedores em obter retorno financeiro do inves-

timento, apoiam na superação das exigências le-

gais e burocráticas e oferecem pacotes pré-

definidos de serviços de apoio. 

 Os instrumentos de apoio 

específico ao empreendedo-

rismo imigrante em Portugal 

são escassos, não existindo, 

por esse motivo, riscos de 

sobreposição ou oportunida-

des de complementaridade. 

Todavia, o PEI é complemen-

tar com outros instrumentos 

de apoio ao empreendedo-

rismo de banda larga ou de 

apoio à integração social dos 

imigrantes na sociedade Por-

tuguesa. 

 A informação constante em websites institucionais 

Portugueses, bem como em Planos e Programas 

Nacionais, não apresenta iniciativas específicas de 

apoio ao empreendedorismo imigrante; 

 O II PII define medidas específicas de apoio à 

integração social dos imigrantes: Rede Nacional 

de Informação ao Imigrante, o Programa Portu-

guês para Todos Português e o Programa para Fa-

lantes de Outras Línguas, entre outras. 

Qual o papel do setor público, privado e da sociedade civil (institutos públicos, 

organismos da administração central, ONGs, associações de imigrantes, etc.) 

no apoio aos empreendedores imigrantes? 

Conclusões Evidências 

 O Estado tem assumido um 

duplo papel na promoção do 

empreendedorismo imigran-

te, eliminando obstáculos le-

gais e promovendo iniciativas 

de capacitação e orientação 

dos imigrantes aspirantes a 

empreendedores (PEI). Com-

plementarmente, tem apoia-

do iniciativas que favorecem 

a eliminação de obstáculos 

contextuais à atividade em-

preendedora. 

 Diversas organizações internacionais como a CE, 

a Organização Internacional para as Migrações ou 

a Organização das Nações Unidas têm reconheci-

do o papel do Estado Português através da atri-

buição de prémios e menções honrosas; 

 A maioria dos parceiros locais do PEI faz uma 

avaliação muito positiva do papel do Estado Por-

tuguês, através do ACM; 
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 O setor privado não tem as-

sumido qualquer papel de re-

levo no apoio ao empreende-

dorismo imigrante. Todavia, 

o número de iniciativas diri-

gidas para pessoas sem con-

dições de elegibilidade para 

qualquer outro tipo de finan-

ciamento bancário tem vindo 

a aumentar, assim como o 

número de pessoas que delas 

beneficiam. 

 A bibliografia refere que o envolvimento das insti-

tuições financeiras na promoção do empreende-

dorismo tem vindo a aumentar em Portugal; 

 A maioria dos parceiros locais do PEI considera 

que o setor privado apresenta um papel limitado 

no apoio ao empreendedorismo imigrante. Ainda 

assim, registaram-se diversos contactos com ins-

tituições financeiras no sentido de divulgarem os 

seus produtos junto dos participantes no PEI; 

 Em Portugal, o Terceiro Setor 

assume um papel relevante 

na operacionalização das po-

líticas sociais, fruto da sua 

proximidade às comunidades. 

Todavia, no apoio ao empre-

endedorismo imigrante o seu 

potencial foi pouco explora-

do, tendo-se limitado a al-

gumas iniciativas entre as 

quais o PEI. 

 A bibliografia refere que as organizações do ter-

ceiro setor já chega a muitas pessoas elegíveis 

para um sistema de microcrédito orientado para a 

inclusão; 

 A totalidade dos parceiros locais do PEI refere o 

papel crucial das organizações do Terceiro Setor 

na identificação e seleção dos potenciais empre-

endedores, bem como em aspetos não técnicos 

do acompanhamento da implementação dos pro-

jetos de apoio ao empreendedorismo; 

 A paisagem organizacional de 

apoio ao empreendedorismo 

influencia o desempenho dos 

empreendedores imigrantes. 

Este impacto é decorrente da 

capacidade e motivação ins-

talada em cada ator organi-

zacional e da forma como in-

teragem entre si e potenciam 

os recursos organizacionais. 

 A totalidade dos parceiros locais do PEI refere o 

papel crucial do Estado Português e das organiza-

ções do Terceiro Setor; 

Que políticas públicas têm vindo a ser anunciadas no que respeita à empregabi-

lidade, mais concretamente em torno da criação de negócios, nos últimos cinco 
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anos? Que resultados apresentam? 

Conclusões Evidências 

 Portugal não apresenta um 

histórico de políticas públicas 

de promoção do empreende-

dorismo imigrante, represen-

tando o PEI a primeira inicia-

tiva. Do ponto de vista da 

promoção da empregabilida-

de é possível sinalizar medi-

das constantes no II Plano 

para a Integração dos Imi-

grantes, que favorecem a in-

tegração socioeconómica dos 

imigrantes. 

 A bibliografia sublinha o esforço que Portugal tem 

feito na redução de custos de contexto e na pro-

moção da empregabilidade da população portu-

guesa e da população estrangeira a residir em 

Portugal; 

 Os PII (2007/2009 e 2010-2013) sinalizam diver-

sas medidas de apoio à empregabilidade da popu-

lação imigrante com destaque para a promoção 

de competências linguísticas nos imigrantes (e.g., 

Programa Português para Todos), que facilitem o 

acesso à educação e formação (agilização do pro-

cesso de reconhecimento de qualificações) e que 

apoiem a integração no mercado de trabalho 

(otimização da rede de Gabinetes de Inserção 

Profissional Imigrante); 

 No quadro de evolução das 

políticas públicas na área da 

empregabilidade e do empre-

endedorismo imigrante em 

Portugal, o PEI surge como 

uma medida inovadora. Na 

promoção da empregabilida-

de dos imigrantes, o PEI in-

tegra um espectro amplo de 

medidas que visam aumentar 

o acesso dos imigrantes ao 

emprego, à educação e à 

formação, constantes do II 

Plano para a Integração de 

Imigrantes. 

 A informação constante em websites institucionais 

Portugueses, bem como em Planos e Programas 

Nacionais, não apresenta iniciativas específicas de 

apoio ao empreendedorismo imigrante; 

 O II PII define medidas específicas de acesso ao 

emprego, educação e formação de imigrantes; 

 O número de iniciativas em-

presariais promovidas por 

imigrantes tem registado um 

 O autoemprego gerado por estrangeiros residen-

tes em Portugal aumentou, nomeadamente entre 

os naturais de países não comunitários (UE27), 
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aumento significativo, em re-

sultado de fatores demográfi-

cos, legislativos e da consoli-

dação das políticas públicas 

promotoras da inclusão social 

de imigrantes. 

com uma variação positiva de 5,1 mil indivíduos 

(acréscimo de 13% entre 2007 e 2013); 

 A Lei nº 23/2007, de 4 de julho, é reconhecida 

pelo seu mérito na superação de grande parte das 

limitações verificadas no desenvolvimento da ati-

vidade por conta própria de imigrantes em Portu-

gal; 

 Circunstância histórica associada ao crescimento 

dos fluxos de imigração para Portugal, o qual se 

manteve até 2009, ano em que atingiu o seu va-

lor mais elevado – 454.191 estrangeiros com es-

tatuto legal de residência; 

 I e II Planos para a Integração de Imigrantes 

(2007/2009 e 2010-2013); 

Análise comparativa com outras iniciativas na área da criação de negócios, 

promovidas pelo Estado ou por entidades da sociedade civil, nacionais e inter-

nacionais? 

Conclusões Evidências 

 Quando comparado com ini-

ciativas como o microcrédito, 

o PEI regista algumas simili-

tudes nos resultados obtidos, 

designadamente nas taxas de 

sobrevivência das iniciativas 

empreendedoras, as quais fi-

cam bem acima da média pa-

ra o conjunto das empresas 

do País, e nos motivos de en-

cerramento de negócios. Os 

aspetos diferenciadores do 

PEI residem numa maior in-

dução da criação de postos 

de trabalho. 

 A bibliografia refere que nas ações de microcrédi-

to o emprego criado é essencialmente o do pró-

prio microempresário; 

 Dos inquiridos que criaram um negócio e mantêm 

a empresa em atividade, quase metade criou pos-

tos de trabalho (43%), numa média de 1 posto de 

trabalho adicional; 

 A taxa de sobrevivência das iniciativas empreen-

dedoras abrangidas pelo PEI (72%) é significati-

vamente superior à tendência nacional de taxa de 

sobrevivência de 23% (no 4º ano de existência), 

com o encerramento de quase 80% das iniciati-

vas. A taxa média global de sobrevivência das 

empresas financiadas pelo microcrédito é de 

69%; 

 

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO / DESAFIOS DO PEI 
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A avaliação permitiu verificar que o PEI constitui uma iniciativa inovadora, ao nível naci-

onal, tanto como instrumento de promoção da inclusão socioprofissional da população 

imigrante, como para dinamizar o empreendedorismo em indivíduos de contextos socio-

económicos desfavorecidos. No entanto resulta evidente que em termos de coerência 

externa existem domínios de melhoria intensificados pela recente pulverização de ins-

trumentos de apoio ao empreendedorismo. Da leitura dos resultados e da identificação 

dos fatores críticos de sucesso ressaltaram nas diversas reuniões realizadas, nomeada-

mente nos focus group regionais, um conjunto de desafios que importa considerar no 

desenvolvimento do Projeto: 

 Coerência com outras políticas de âmbito nacional: 

 Coerência de políticas públicas – A interferência que diversas políticas pú-

blicas têm na criação e desenvolvimento dos micro-negócios exigem que haja 

um maior alinhamento estratégico entre as diversas políticas que podem obs-

taculizar ou facilitar o desenvolvimento dos negócios pelos imigrantes como as 

de promoção do empreendedorismo, as políticas fiscais, as políticas de prote-

ção social e, ainda, políticas de imigração; 

 Articulação com o ISS e o IEFP – As características dos grupos-alvo objeto 

do PEI e o facto de os participantes serem inúmeras vezes beneficiários de 

outros instrumentos de apoio à inclusão social e económica promovidas por 

outras agências públicas como o ISS e o IEFP reforçam a necessidade para 

ampliar a integração dos vários instrumentos facilitando o preenchimento de 

eventuais lacunas e a supressão de riscos de sobreposição (ganhos de eficá-

cia, eficiência e impacto das políticas públicas); 

 Coerência com outros Projetos e instrumentos do ACM: 

 Articulação interna no quadro do ACM – A iniciativa PEI revelou-se um 

importante instrumento de promoção da integração da população imigrante 

com resultados que ultrapassam a criação de negócios. Por outro lado, o su-

cesso dos negócios está dependente do acesso a recursos e a competências 

por parte dos indivíduos que inúmeras vezes não estão contidos no PEI, mas 

em outros instrumentos do ACM. Assim, o reforço da articulação com outros 

projetos do ACM constantes no Plano para a Integração de Imigrantes e o re-

forço das iniciativas de apoio à capacitação das associações de imigrantes, 

habilitando-as para o apoio à empregabilidade e empreendedorismo, assume 

grande importância para amplificar os resultados do PEI; 
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 Coerência com as políticas de âmbito local: 

 Coerência com medidas locais de desenvolvimento social e apoio à in-

tegração de pessoas em situação e vulnerabilidade socioeconómica – 

A significativa expansão de projetos de nível local no domínio da empregabili-

dade e do empreendedorismo em resposta aos desafios socioeconómicos cria-

dos pela crise, abrem a oportunidade de, por um lado, a metodologia PEI pos-

sa ser disseminada e partilhada, de forma a poder ser utilizada noutros con-

textos e, por outro de reforço do estabelecimento de parcerias locais e de me-

lhor articulação do PEI com outros instrumentos locais dinamizados pelas au-

tarquias e/ou pelo Terceiro Setor. 

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PEI 

Considerando os resultados da avaliação, em termos de coerência externa, e os fatores 

críticos e desafios identificados aponta-se um quadro de orientações estratégicas para o 

desenvolvimento do PEI: 

 Reforçar a articulação com o IEFP e o ISS – através da: i) disseminar a metodo-

logia PEI para que possa ser utilizada noutros contextos e com outros públicos-alvo; 

ii) estudar a possibilidade da participação de indivíduos não elegíveis no PEI (autóc-

tones ou imigrantes de países da UE27) possa ser financiada por outros projetos e 

instrumentos de apoio à inclusão e à empregabilidade; iii) reforçar a articulação terri-

torial entre instrumentos de promoção da inclusão de indivíduos de contextos desfa-

vorecidos (CLDS+); iv) reforçar a articulação de instrumentos para que possa existir 

um encaminhamento dos indivíduos para os instrumentos que melhor se adequem ao 

seu balanço de competências; 

 Reforçar a articulação interna do PEI – através do reforço da articulação entre 

projetos e respostas dirigidas à população imigrante e da partilha disseminação e in-

corporação de experiências; 

 Capacitar as associações de imigrantes – reforçar a capacidade de atuação das 

associações de imigrantes, nomeadamente em matéria de empregabilidade e de 

promoção do empreendedorismo; 

 Capacitar os agentes do desenvolvimento local – promover a disseminação da 

metodologia do PEI e junto de autarquias, organizações do Terceiro Setor e promo-

ção da maior articulação do PEI com outras iniciativas locais. 
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4.1.3. Avaliação da eficácia do PEI 

SÍNTESE CONCLUSIVA 

O PEI é encarado como potenciador de criação de emprego (por conta própria)? 

O PEI contribuiu para a criação de postos de trabalho de terceiros? 

Conclusões Evidências 

 A maioria dos participantes 

percecionam o PEI como 

um instrumento de apoio à 

criação de emprego por 

conta própria, tendo o Pro-

jeto correspondido às suas 

expetativas. 

 Os participantes tinham como expetativa inicial a 

criação de negócio (68%) e a resolução da situação 

de desemprego (22%); 

 Os participantes consideram que o curso corres-

pondeu às suas expetativas (88%). 

 As atividades desenvolvidas 

no PEI demonstram uma 

eficácia diferenciada na re-

solução das dificuldades de 

integração económica com 

que os imigrantes se depa-

ram em Portugal.  

 Os participantes consideram que reforçaram o co-

nhecimento da legislação e do mundo dos negócios 

em Portugal (82%), aumentaram as qualificações 

escolares e/ou profissionais (70%), melhoraram os 

conhecimentos em Língua Portuguesa (58%), pas-

saram a aceder com mais facilidade a outras enti-

dades/outros apoios existentes (47%); 

 Os participantes consideram que o curso Apoio à 

Criação de Negócio foi o fator crítico mais prepon-

derante na criação de negócio (50%). As reuniões 

de orientação, posteriores ao curso, tiveram um 

contributo menos decisivo (9%); 

 Os participantes que não criaram negócio referem 

como principais obstáculos a falta de capi-

tal/dificuldades de acesso a financiamento (75%) e 

a burocracia e relacionamento com autoridades ofi-

ciais (17%). 

 As características dos parti-

cipantes, nomeadamente o 

nível de escolaridade e a 

experiência prévia na ges-

tão de negócios, foram de-

terminantes nos resultados 

 Cerca de 44% dos participantes (10 dos 22 empre-

sários) que criaram um negócio e mantêm a em-

presa em atividade têm licenciatura ou mestrado; 

 Cerca de 52% dos participantes (12 dos 22 empre-

sários) que criaram negócio e mantêm a empresa 



Estudo de Avaliação de Impacto e Resultados do Projeto Promoção do Empreendedorismo Imigrante  
CEDRU – Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional e Urbano 

 
 
 
 
 

 128 

alcançados.  em atividade têm experiência prévia de negócio. 

 O PEI demonstrou resulta-

dos positivos não apenas 

na integração socioeconó-

mica dos participantes, 

mas também no combate 

ao desemprego através da 

criação de postos de traba-

lho adicionais. 

 Dos 7% dos participantes que criaram um negócio 

e mantêm a empresa em atividade (22 pessoas), 

metade criou postos de trabalho, numa média de 

um posto de trabalho adicional (com uma referên-

cia máxima de seis postos de trabalho e uma refe-

rência mínima de um posto de trabalho); 

 Cerca de 33% dos participantes que criaram negó-

cio recorreram ao emprego de familiares e metade 

contratou amigos e/ou conhecidos do país de ori-

gem. 

Qual o rácio de negócios criados e encerrados em território nacional e a nível 

europeu (União Europeia) e de negócios criados e encerrados no âmbito do 

PEI? 

Conclusões Evidências 

 O desenvolvimento empre-

sarial das comunidades 

imigrantes em Portugal tem 

acompanhado as tendên-

cias comunitárias e inter-

nacionais. 

 Em Portugal, no total do grupo dos imigrantes, 

12% de indivíduos trabalham por conta própria. 

Nos países da OCDE, cerca de 13% da população 

de origem estrangeira trabalha por conta própria. 

O PEI permitiu que os participantes aumentassem as suas competências? 

Conclusões Evidências 

 O PEI foi profícuo nos pro-

cessos de autonomização e 

capacitação dos participan-

tes, tendo gerado resulta-

dos expressivos no reforço 

das competências pessoais, 

sociais e de gestão empre-

sarial dos imigrantes. 

 Os participantes referem terem ficado mais bem 

preparados para avaliar ideias de negócio (90%), 

propor ideias de negócios (89%), explorar oportu-

nidades de negócios (89% dos participantes), fazer 

uma análise de mercado (85%) e desenvolver um 

plano de marketing (84%); 

 As dimensões menos pontuadas, embora com uma 

apreciação bastante positiva, foram o desenvolvi-

mento de um estudo económico e financeiro (83%) 

e o conhecimento da legislação na área dos negó-

cios (82%); 

 Os participantes reforçaram as competências de 
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trabalho em grupo (87%), de planeamen-

to/organização (86%), de literacia financeira 

(85%), de criatividade (81%), de mobiliza-

ção/gestão de recursos (81%), de persistên-

cia/gestão da incerteza (70%). 

 O PEI contribuiu para a 

melhoria do processo de in-

tegração económica e soci-

al dos participantes através 

da aplicação das compe-

tências adquiridas no con-

texto pessoal, familiar e 

comunitário. 

 No contexto pessoal, os participantes reforçaram a 

autoavaliação (80%), aumentaram as qualificações 

escolares e/ou profissionais (70%), melhoraram os 

conhecimentos em Língua Portuguesa (58%), pas-

saram a ter mais facilidade na realização das tare-

fas do dia-a-dia (47%) e passaram a aceder com 

mais facilidade a outras entidades/outros apoios 

existentes (47%). O contributo do PEI foi menos 

decisivo na melhoria dos rendimentos dos partici-

pantes (37%), na obtenção de um trabalho melhor 

(38%) e na criação de um negócio (9% dos partici-

pantes); 

 No contexto familiar, os participantes melhoraram a 

sua capacidade de poupança e/ou melhoria da ges-

tão do orçamento familiar (66%). O contributo do 

PEI foi menos expressivo no reforço da capacidade 

de iniciativa e participação nas tarefas e responsa-

bilidades domésticas/familiares (39%) e na capaci-

dade de acompanhar e cuidar dos seus filhos, no-

meadamente na escola (26%); 

 No contexto comunitário, os participantes reforça-

ram a capacidade de participar mais em atividades 

com os seus vizinhos ou no seu bairro (39%) e no 

reforço da capacidade de participar em associa-

ções/organizações (31%). 
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FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO / DESAFIOS DO PEI  

A avaliação permitiu verificar que o PEI obteve resultados muito positivos na criação de 

negócios, na promoção da empregabilidade e na inclusão social e profissional dos parti-

cipantes. Por outro lado, resultou evidente que a eficácia do PEI está depende da forma 

que o Projeto atua em vários momentos-chave, designadamente: na captação e seleção 

dos participantes; na motivação dos participantes; na capacitação; no apoio na criação 

de negócios; e, na facilitação no acesso aos recursos. Da leitura dos resultados e da 

identificação dos fatores críticos de sucesso ressaltaram nas diversas reuniões realiza-

das, nomeadamente nos focus group regionais, um conjunto de desafios que importa 

considerar no desenvolvimento do Projeto: 

 Captação e Seleção:  

 Insuficiente captura de indivíduos menos identificados com os ins-

trumentos – O Projeto, através das 21 organizações locais, revelou-se eficaz 

na captação e envolvimento dos participantes. No entanto, as instituições 

parceiras foram mais ágeis no recrutamento de participantes na sua rede de 

clientes/utentes, revelando maior dificuldade em mobilizar indivíduos menos 

sensibilizados ou identificados com este tipo de instrumento de apoio ao em-

preendedorismo; 

 Encaminhamento dos indivíduos que não são selecionados – No pro-

cesso de seleção dos participantes, persiste o desafio de encaminhar para ou-

tras respostas os imigrantes que não cumprem os requisitos gerais estipula-

dos para integrar o projeto. Estes indivíduos poderão vir a integrar edições fu-

turas do projeto, após a frequência de outras etapas formativas, nomeada-

mente no domínio da língua portuguesa;  

 Desfasamento entre a disponibilidade dos indivíduos e o arranque dos 

cursos – Verificou-se um desfasamento temporal entre o processo de seleção 

dos participantes e o arranque dos cursos (intervalo que chegou aos seis me-

ses), conduzindo a uma desmobilização dos imigrantes e a uma menor ade-

são ao projeto; 

 Falhas no processo de seleção – Apesar do domínio da língua portuguesa 

ser um dos requisitos gerais estipulados para integrar o projeto, nem sempre 

foi tido em conta no processo de seleção dos participantes. O não cumprimen-

to deste critério traduziu-se numa percentagem significativa de formandos 

que referiram dificuldades linguísticas como motivo para a desistência do cur-

so. 
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 Motivação/Participação: 

 Desbloquear obstáculos à participação ou que gerem absentismo – 

Persistem desafios que são impeditivos da participação no curso e conducen-

tes a um maior absentismo (como dificuldades em matéria de tecnologias de 

informação e comunicação, literacia financeira ou ausência de serviços de 

apoio às crianças), que poderão ser colmatados através da articulação dos 

formadores com as organizações locais e outras entidades que poderão en-

contrar respostas para desbloquear este tipo de obstáculos. 

 Capacitação:  

 Insuficiências em domínios chave de gestão – Apesar dos resultados po-

sitivos do curso no reforço do conhecimento empreendedor dos participantes 

(desenvolvimento do plano de negócio, marketing), detetaram-se insuficiên-

cias no domínio do conhecimento da legislação específica sobre negócios e no 

domínio do planeamento financeiro que, posteriormente, na fase de gestão de 

negócio se traduzem em desafios à sobrevivência das atividades empreende-

doras. Estas insuficiências poderão ser trabalhadas em módulos do curso ou 

através de medidas existentes disponíveis que possam complementar o cur-

so; 

 Insuficiências em domínios chave de empreendedorismo – Não obstan-

te os efeitos positivos no reforço de várias competências-chave empreende-

doras, a competência relacionada com a persistência/gestão da incerteza foi a 

menos conseguida. Esta competência desempenha um papel chave na fase de 

pós-arranque da atividade empreendedora e poderá ser responsável por uma 

parte de encerramento dos negócios;  

 Insuficiências no relacionamento com outras entidades – O curso reve-

lou insuficiências na preparação dos formandos para conseguirem articular, 

com sucesso, com as entidades, nomeadamente com autoridades oficiais, 

conduzindo a uma maior dificuldade nos processos de resolução de burocracia 

inerentes às atividades empreendedoras e processos de obtenção de financi-

amento. 

 Criação de negócios: 

 Insuficiências no grau de inovação – A maioria das atividades empreen-

dedoras criadas não explorou recursos étnicos e nichos de mercado, tendo 

uma natureza mais tradicional;  

 Escala dos negócios – A maioria dos empreendedores criou empresas em 
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nome individual e negócios de pequena escala e assentes numa lógica de 

subsistência, não conseguindo ganhar escala; 

 Orientação a falhas de mercado – Um dos desafios identificados residiu na 

dificuldade em criar negócios que respondessem a necessidades sentidas lo-

calmente ou a falhas no mercado. 

 Experimentação dos negócios – Uma percentagem significativa das ativi-

dades empresariais criadas não passou por uma fase de teste e de experi-

mentação em contexto real, que poderia ser crítica para a decisão na transi-

ção da informalidade para a formalidade. 

 Acesso a recursos: 

 Inacessibilidade aos instrumentos financeiros – O acesso ao crédito / fi-

nanciamento, nomeadamente por parte de cidadãos de países terceiros que 

não têm a nacionalidade portuguesa, representou um dos obstáculos mais de-

cisivos na fase de arranque e pós-arranque das atividades empresariais;   

 Facilitação de acesso a programas – Verificou-se uma menor aposta na 

articulação com respostas existentes a nível local e regional de apoio aos em-

presários (e.g., na área da contabilidade, de acesso ao crédito ou incubação 

de negócios), apesar do esforço isolado de alguns formadores. 

 

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PEI 

Considerando os resultados da avaliação, em termos de eficácia, e os fatores críticos e 

desafios identificados, aponta-se um quadro de orientações estratégicas para o desen-

volvimento do PEI: 

 No processo de captação e seleção dos participantes sugere-se: a) sensibilizar 

as organizações locais envolvidas para mobilizar participantes além da sua rede de 

clientes/utentes e fora do território mais estreito de atuação como estratégia para 

contornar a erosão dos participantes; b) assegurar o encaminhamento dos imigran-

tes que não cumprem os requisitos para integrar o PEI para outras respostas exis-

tentes, incluindo no âmbito do ACM; c) reduzir o intervalo entre o processo de sele-

ção dos participantes e o arranque dos cursos; d) assegurar o cumprimento dos re-

quisitos gerais estipulados para integrar o projeto, nomeadamente o domínio da lín-

gua portuguesa; 

 No processo de mobilização dos participantes sugere-se: a) reforçar a articula-

ção com as organizações locais e outras entidades que possam mobilizar respostas 

para aumentar a participação e diminuir o absentismo dos participantes, nomeada-



Estudo de Avaliação de Impacto e Resultados do Projeto Promoção do Empreendedorismo Imigrante  
CEDRU – Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional e Urbano 

 
 
 
 
 

 133 

mente ao nível do domínio das TIC, literacia financeira e respostas de apoio aos de-

pendentes; 

 No processo de capacitação dos participantes sugere-se: a) reforçar a compo-

nente de planeamento financeiro e de legislação específica ao negócio através de 

módulos específicos ou da ativação de outras medidas existentes; b) reforçar a com-

petência relacionada com a persistência / gestão da incerteza, através de metodolo-

gias como desafios fora do contexto de sala de aula que exponham os participantes a 

situações adversas e ao risco; melhorar a articulação dos participantes com as auto-

ridades oficiais através do convite a técnicos que possam participar em sessões de 

informação durante o curso ou através da aposta na mediação e na sensibilização 

dos técnicos das entidades públicas; 

 No processo de criação de negócios, sugere-se: a) apostar na articulação com 

universidades e institutos de desenvolvimento e inovação tecnológica para potenciar 

a concretização das competências e recursos dos empreendedores e traduzi-las em 

negócios mais diferenciados e inovadores; b) promover eventos de networking entre 

os participantes ou convocando formandos de outras iniciativas de empreendedoris-

mo para estimular a criação de empresas em nome coletivo que possam ganhar mai-

or escala e dimensão; c) facilitar a articulação com entidades conhecedoras das ne-

cessidades locais e/ou regionais, que possam ser exploradas pelas ideias de negócio 

dos empreendedores; d) mobilizar empresas para participar no PEI através de inicia-

tivas que possam colocar os formados, coletivamente, a desenvolver soluções para 

responder a necessidades e desafios colocados por estas entidades, ideias essas que 

possam ser convertidas, posteriormente, em atividades empreendedoras ou a uma 

maior inserção no seio destas empresas; e) sensibilizar os empreendedores para a 

necessidade de testar a ideia de negócio, informalmente, em contexto real antes de 

formalizar a mesma. Esta experimentação poderá ser feita através de estágios em 

negócios similares; 

 No acesso aos recursos, sugere-se: a) promover uma melhor articulação com enti-

dades que disponibilizam microcrédito, incluindo através do convite a técnicos que 

possam participar em sessões durante o processo formativo e/ou da criação de um 

sistema específico de microcrédito dirigido ao empreendedorismo imigrante; b) re-

forçar a articulação com outras iniciativas e apoios a nível local e regional de apoio 

aos empresários (e.g., na área da contabilidade, de acesso ao crédito ou incubação 

de negócios). 
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4.1.4. Avaliação da utilidade do PEI 

SÍNTESE CONCLUSIVA 

O PEI enquadra-se como uma resposta às dificuldades de integração económica 

que os imigrantes se podem deparar em Portugal (e.g., desemprego, discrimi-

nação, segmentação do mercado de trabalho)? 

 O PEI contribuiu para a me-

lhoria da integração econó-

mica dos imigrantes que par-

ticiparam no projeto, reve-

lando menor utilidade na 

resposta ao desemprego de 

longa duração, através da 

criação de negócio. 

 O contributo do PEI verificou-se na alteração da 

situação profissional dos imigrantes, antes e de-

pois da participação no Projeto, com uma redu-

ção do número de desempregados há menos de 

um ano (de 10% para 8%), redução do desem-

prego de longa duração (de 49% para 38%) e 

aumento no número de empregados por conta 

própria (de 5% para 12%); 

 A maioria dos participantes que encerrou os 

seus negócios (8 em 9 pessoas) optou por iniciar 

uma atividade para sair da situação de desem-

prego em que se encontra, nomeadamente de 

desemprego de longa duração; 

 As iniciativas empresariais são de pequena di-

mensão (57% dos empreendedores apenas cria-

ram o seu próprio emprego). 

O PEI é ajustado ao perfil das pessoas que participaram no projeto? 

Conclusões Evidências 

 O público-alvo do PEI é com-

posto por uma grande diversi-

dade de participantes segundo 

a origem, idade, qualificações 

escolares e condição perante a 

atividade económica. No en-

tanto, apesar do mandato de 

apoio ao empreendedorismo 

imigrante, não revelou utilida-

de (por restrições do instru-

mento financeiro de apoio) re-

lativamente aos nacionais de 

 A naturalidade dos participantes mostra uma 

enorme diversidade de origens geográficas. O 

grupo mais numeroso é constituído por cinco 

nacionalidades africanas de Língua Portuguesa 

(28%).  

 Os cidadãos nascidos no Brasil são o segundo 

grupo mais numeroso entre os participantes 

(16%), seguidos dos naturais de Portugal (14%) 

 Cerca de 61% dos participantes são do género 

feminino; 

 Cerca de 59% dos participantes têm idades 
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países da União Europeia, no-

meadamente da nacionalidade 

búlgara e romena.  

compreendidas entre os 21 e os 40 anos; 

 Cerca de 31% dos participantes tem o nível de 

ensino básico, 31% tem o ensino secundário e 

26% o ensino superior; 

 Cerca de 57% dos participantes no PEI estavam 

desempregados no início do curso. 

 Os serviços prestados pelo 

PEI, nomeadamente na ver-

tente de capacitação e acom-

panhamento de potenciais 

empreendedores imigrantes, 

vão ao encontro do perfil do 

público-alvo do projeto. Não 

obstante, revelaram algumas 

insuficiências no envolvimento 

dos participantes durante o 

processo formativo e em ma-

téria de capacitação das mu-

lheres e dos desempregados 

de longa duração que se re-

percutiram, posteriormente, 

na taxa de sobrevivência dos 

respetivos negócios. 

 O PEI revelou algumas insuficiências no envol-

vimento dos participantes durante o processo 

formativo, resultando numa taxa de desistência 

de 27%;  

 As desistências são explicadas, maioritariamen-

te, pela desadequação da duração da formação 

e do seu horário à disponibilidade dos partici-

pantes; 

 A maioria dos participantes que encerrou os 

seus negócios (89%) tinha iniciado uma ativida-

de para sair da situação de desemprego em que 

se encontrava, nomeadamente de desemprego 

de longa duração; 

 Cerca de 78% dos participantes do sexo femini-

no face a 22% do sexo masculino encerraram 

negócio. 

 

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO / DESAFIOS DO PEI 

A avaliação permitiu verificar que o PEI se revelou adequado face ao público-alvo a que 

se destinava. Todavia, emergiu também da avaliação que o público-alvo potencial do PEI 

é mais amplo do que aquele que está a ser mobilizado, – designadamente autóctones e 

cidadão estrageiros de países da EU 27 –, e que têm outras necessidades, para que pos-

sa ocorrer a sua integração socioprofissional, às quais o PEI não responde. Assim, da 

leitura dos resultados e da identificação dos fatores críticos de sucesso ressaltaram nas 

diversas reuniões realizadas, nomeadamente nos focus group regionais, um conjunto de 

desafios que importa considerar no desenvolvimento do Projeto: 

 Envolvimento de participantes: 

 Obstáculos à participação no processo formativo – Os resultados eviden-
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ciaram alguma desadequação face às necessidades e ao perfil do grupo-alvo 

traduzida, por um lado, na impossibilidade de integrar cidadãos nacionais da 

UE e, por outro, na taxa de desistência dos formandos. Persiste o desafio de 

identificar estratégias para potenciar o envolvimento dos participantes.  

 Acompanhamento dos participantes: 

 Acompanhamento dos participantes que não recebem Carta de Reco-

mendação – O PEI não contempla mecanismos de follow-up e de acompa-

nhamento dos participantes que não seguem o pipeline do projeto na sua to-

talidade, nomeadamente dos que não completam o curso ou não recebem a 

carta de recomendação. Persiste o desafio de acompanhar e encontrar respos-

tas para os 46% participantes que permanecem numa situação de desempre-

go (dos quais 38% desempregados de longa duração). 

 

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PEI 

Considerando os resultados da avaliação, em termos de utilidade, e os fatores críticos e 

desafios identificados, aponta-se um quadro de orientações estratégicas para o desen-

volvimento do PEI: 

 Envolvimento dos participantes: a) assegurar o cumprimento dos requisitos ge-

rais estipulados para a integração do projeto, nomeadamente em matéria de disponi-

bilidade de tempo e de domínio da língua portuguesa; b) assegurar que o local de re-

alização do curso e os horários definidos vão ao encontro das necessidades dos for-

mandos; c) identificar e mobilizar outro tipo de instrumentos financeiros ou assegu-

rar a articulação com medidas existentes para responder às necessidades dos cida-

dãos nacionais da UE. 

 Acompanhamento dos participantes: a) assegurar o follow-up dos participantes 

que têm intenção mas não têm capacidade empreendedora, através de uma melhor 

articulação com os técnicos das organizações locais e o encaminhamento para outras 

respostas existentes. 

 

4.1.5. Avaliação da sustentabilidade do PEI 

SÍNTESE CONCLUSIVA 

Qual o impacto do encerramento dos negócios na vida das pessoas que os pro-

moveram, no âmbito do PEI? No que respeita à dimensão familiar, social, eco-

nómico-financeira qual a situação do empreendedor pós-encerramento do ne-
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gócio face à situação anterior à abertura do mesmo? 

Conclusões Evidências 

 Os fatores que conduziram 

ao encerramento dos negó-

cios estão, sobretudo, relaci-

onados com razões conjuntu-

rais (quebra da procura in-

terna, dificuldade de financi-

amento, entre outras). No 

entanto, algumas caracterís-

ticas individuais (género) e 

socioeconómicas (situação 

profissional anterior à ativi-

dade empreendedora) dos 

empresários e a natureza do 

negócio (tipo de negócio e in-

formalidade) desempenha-

ram um papel chave. 

 Os principais motivos para o encerramento das 

empresas constituídas em resultado do PEI foram 

a quebra da procura (56%), aliada à falta de capi-

tal/dificuldades de acesso a financiamento (33%); 

 Cerca de 78% dos participantes no PEI que encer-

ram o negócio era do género feminino; 

 A maioria dos participantes que encerrou o seu 

negócio (88%) iniciou a atividade para sair da si-

tuação de desemprego em que se encontrava; 

 Cerca de 33% dos participantes que encerraram o 

negócio tinham criado um negócio numa área que 

requer maior investimento e está sujeita a maior 

fiscalização (e.g. restauração); 

 Somente cerca de 56% dos negócios encerrados 

estavam formalizados. Cerca de 83% dos negó-

cios que se mantêm em atividade e que regista-

ram a atividade estão em idêntica situação. 

 O encerramento dos negócios 

teve um efeito negativo nas 

condições de vida de metade 

dos empreendedores e seus 

familiares. 

 Em cerca de 55% dos casos, o encerramento dos 

negócios agravou a condição de vida do empre-

endedor e/ou da sua família. 

 As experiências de sucesso 

vividas pelos empreendedo-

res tiveram impacto nas suas 

trajetórias de vida, alargando 

as suas ambições de empre-

endedorismo. 

 Tanto os empreendedores que operam na econo-

mia formal como na informal já aumentaram o 

negócio atual (22%) ou pretendem aumentar o 

seu negócio (57%). 

No quadro de desenvolvimento de outros programas no âmbito do empreende-

dorismo, como posicionar o PEI? Que vantagens e desvantagens e/ou benefí-

cios e custos o PEI apresenta face a outros projetos ou programas de apoio ao 
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empreendedorismo? O PEI é uma resposta com potencial para ser replicada e 

alargada a outros públicos (e.g., cidadãos não imigrantes, pessoas com defici-

ência, etc.) e outras realidades (e.g., outros países ou outros contextos cultu-

rais) ou deverá ser discutida a sua validade e manutenção? 

Conclusões Evidências 

 O apoio do PEI é mais vanta-

joso para o seu público-alvo, 

comparativamente com ou-

tros programas existentes no 

âmbito da promoção do em-

preendedorismo, em matéria 

de estratégias de divulgação 

e envolvimento dos partici-

pantes. 

 A maioria dos participantes teve conhecimento do 

projeto através das organizações locais parceiras 

do ACM (47%) ou através da sua rede de familia-

res, amigos e/ou conhecidos (34%). 

 O PEI detém vantagens es-

pecíficas que podem ser in-

corporadas nas iniciativas 

mainstream existentes de 

forma a potenciar a eficácia 

das mesmas junto de dife-

rentes grupos-alvo, incluindo 

as comunidades imigrantes. 

 O estabelecimento de parcerias descentralizadas 

como estratégia eficaz de divulgação e captação 

de participantes 

 Aposta inequívoca na capacitação dos participan-

tes para o empreendedorismo, segundo uma 

perspetiva de proximidade e pragmatismo da ati-

vidade formativa; 

 Preocupação com a contenção do risco associado 

ao negócio; 

 Aposta num perfil profissional de formador que 

privilegia, para além das suas competências téc-

nico-pedagógicas, as suas competências pessoais 

e relacionais, de modo a poder imprimir ao con-

tacto com o formando, uma lógica de parceria e 

confiança; 

 Capacidade de ajustamento e evolução do PEI, 

mediante a incorporação da reflexão desenvolvida 

por todos os intervenientes na operacionalização 

do Projeto (lógica de melhoria continua); 

 Flexibilidade e plasticidade na implementação do 
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projeto, à luz das necessidades dos formandos e 

das disponibilidades dos formadores 

 Formação contínua dos formadores e dimensão de 

networking dos formadores e a possibilidade de 

networking dos formandos (nomeadamente atra-

vés das sessões formativas coletivas); 

 Gratuitidade dos serviços prestados; 

 Concretização da atividade formativa junto dos 

locais de residência dos beneficiários. 

 

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO / DESAFIOS DO PEI 

A avaliação permitiu verificar que o PEI revelou grande preocupação com a sustentabili-

dade dos negócios criados e com a sustentabilidade social e económica dos empreende-

dores, nas situações de insucesso empresarial. Estas duas dimensões de sustentabilida-

de ressaltam como centrais neste Projeto. Da leitura dos resultados e da identificação 

dos fatores críticos de sucesso ressaltaram nas diversas reuniões realizadas, nomeada-

mente nos focus group regionais, um conjunto de desafios que importa considerar no 

desenvolvimento do Projeto: 

 Sustentabilidade dos participantes: 

 Redução do risco – Verificou-se uma preocupação, por parte dos formado-

res, com a contenção do risco associado ao negócio dos participantes, em 

função da qualidade do plano de negócio, das características pessoais do imi-

grante e do impacto que o negócio teria na estrutura familiar do participante 

(nomeadamente em caso de insucesso). No entanto, dado o impacto negativo 

do encerramento dos negócios no agravamento da condição socioeconómica e 

familiar dos participantes, importa reforçar estratégias de redução do risco e 

criar instrumentos que apoiem a reflexão sobre a viabilidade das ideias de ne-

gócio. 

 Sustentabilidade dos negócios:  

 Acompanhamento – Os resultados evidenciaram que a informalidade foi o 

denominador comum no encerramento dos negócios e que a maioria dos ne-

gócios encerrados era constituída por participantes com baixas qualificações, 

situação inicial de desemprego de longa duração e mulheres. Importa perce-
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ber se o insucesso dos negócios se deve a insuficiências na capacitação dos 

participantes, insuficiências no acompanhamento dos negócios ou se a morta-

lidade dos mesmos é inerente a qualquer percurso empreendedor que implica 

esta lógica de tentativa erro. 

 

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PEI 

Considerando os resultados da avaliação, em termos de sustentabilidade, e os fatores 

críticos e desafios identificados, aponta-se um quadro de orientações estratégicas para o 

desenvolvimento do PEI: 

 Sustentabilidade dos participantes: a) promover a experimentação dos negócios 

em contexto real antes da passagem à formalização dos mesmos, dado o impacto 

negativo que o encerramento dos negócios teve na vida dos participantes e das suas 

famílias; b) criar instrumentos de alerta sobre a viabilidade e o risco associado às 

ideias de negócio ou afinar o instrumento Carta de Recomendação nesse sentido; c) 

reforçar o número de horas de consultoria a grupos com vulnerabilidades acrescidas 

como os participantes desempregados de longa duração, com baixas qualificações 

escolares ou mulheres; d) prever a articulação com respostas complementares de 

apoio às mulheres que criam os seus próprios negócios através de parcerias com as-

sociações empresariais dirigidas a este grupo ou mobilizando outro tipo de apoios; e) 

assegurar o follow-up sistemático dos participantes que encerram o seu negócio e ar-

ticular com outras respostas existentes, com o apoio dos técnicos das organizações 

locais, de forma a assegurar que não agravam a sua condição de vida. 

 Sustentabilidade dos negócios: a) assegurar o follow-up sistemático dos partici-

pantes que criam negócio e desenvolver mecanismos diferenciados de acompanha-

mento dos negócios no período crítico inicial de sobrevivência (três anos) e que lhes 

permitam ganhar escala (eventos de networking para alargar a rede de contactos de 

fornecedores e clientes; parcerias entre municípios, instituições bancárias, associa-

ções empresariais; campanhas de divulgação dos negócios). 

 

4.2. Recomendações da avaliação 

349. Em resultado do processo avaliativo desenvolvido e atendendo ao quadro de orientações 

estratégicas formuladas, apresentam-se 27 recomendações. Estas recomendações não 

pretendem cobrir se forma sistemática a totalidade das orientações, mas incidir sobre os 
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aspetos prioritários e de mais fácil concretização. Para facilitar a sua operacionalização 

foram identificados de forma preliminar os atores a envolver as formas de implementação. 

 

# Recomendação Atores-Chave Forma de Implementar 

 

PARA AUMENTAR A PERTINÊNCIA DO PEI  

1 

Integrar novas entidades parceiras de 

base local na operacionalização do PEI, 

nomeadamente autarquias, associações 

de desenvolvimento local/regional e 

associações empresariais regionais. 

ACM, Autarquias 

Locais, Associa-

ções de Desen-

volvimento Local 

e Associações 

Empresariais 

Gestão e Acompanhamento do 

PEI (Promoção e Divulgação) 

2 

Capacitar as entidades parceiras, desig-

nadamente através da formação dos 

técnicos locais afetos ao PEI, nas áreas 

da empregabilidade e do empreendedo-

rismo. 

ACM 

Gestão e Acompanhamento do 

PEI (Apoio aos Parceiros Lo-

cais) 

3 

Integrar, sempre que possível, o PEI em 

estratégias locais mais amplas de pro-

moção do desenvolvimento social de 

base local (Redes Sociais, Contratos 

Locais de Desenvolvimento Social, 

DLBC,…). 

ACM, ISS, Auto-

ridades de Ges-

tão de POR Re-

gionais (2014-

2020) 

Ações de sensibilização de 

potenciais parceiros macro 

4 

Alargar o espectro de potenciais benefi-

ciários do PEI, ponderando as diversas 

hipóteses de financiamento: Fundo Eu-

ropeu para Integração dos Nacionais de 

Países Terceiros (FEINPT); Fundo Social 

Europeu (FSE); Fundos nacionais (or-

çamento de estado, orçamentos munici-

pais e orçamentos privados); Instru-

mento financeiro transversal, entre as 

agências públicas relevantes. 

ACM, IEFP, GT 

2020, Autorida-

des de Gestão 

do POR Regio-

nais 2014-2020 

Ações de sensibilização de 

potenciais parceiros financia-

dores 

5 

Prever um processo de acompanhamen-

to pós-PEI, da responsabilidade das en-

tidades parceiras, para medidas ade-

ACM e entidades 

parceiras 

Gestão do PEI (Regulamen-

tos) 
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quadas aos participantes que não criam 

o seu negócio (e.g., encaminhamento 

para medidas ativas de emprego e/ou 

medidas de proteção social). 

6 

Estudar a criação de mecanismos de 

apoio ao empreendedorismo e de cria-

ção de autoemprego dirigido a imigran-

tes com elevados níveis de qualificação.  

ACM, IAPMEI e 

Entidades do 

Sistema Cientifi-

co Nacional 

Realização de estudo estra-

tégico sobre a promoção do 

empreendedorismo imigrante 

qualificado e criativo 

PARA AUMENTAR A COERÊNCIA EXTERNA PEI 

7 

Estabelecer protocolos de colaboração 

entre o ACM, e as agências públicas 

relevantes na área da proteção social e 

da promoção da empregabilidade e do 

empreendedorismo, no sentido de esta-

belecer mecanismos concretos (ou rea-

justar os existentes) que facilitem a 

supressão das dificuldades sentidas pe-

los imigrantes na criação do seu negócio 

(e.g., financiamento, conciliação da vida 

profissional e familiar, formação em 

áreas específicas). 

ACM, ISS e IEFP 
Ações de sensibilização de 

potenciais parceiros macro 

8 

Desenvolver iniciativas de (in) formação 

e sensibilização dos agentes locais para 

a integração do PEI no conjunto mais 

amplo das iniciativas de desenvolvimen-

to social de base local em curso nos 

territórios. Para o efeito, a Associação 

Nacional dos Municípios Portugueses 

(ANMP), a Associação nacional de Fre-

guesias (ANAFRE), a Confederação Na-

cional das Instituições de Solidariedade 

(CNIS), a União das Misericórdias Por-

tuguesas (UMP), entre outras, poderão 

assumir-se como parceiros-chave do 

ACM nesta matéria. 

ACM, ANMP, 

ANAFRE, CNIS e 

UMP 

Ações de sensibilização de 

potenciais parceiros macro 
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9 

Implementar um plano de capacitação 

das associações de imigrantes (e outros 

parceiros locais do ACM) na área da em-

pregabilidade e do empreendedorismo. 

ACM e Associ-

ações de Imi-

grantes 

Ações de capacitação de po-

tenciais parceiros locais 

10 

Criar uma equipa interna ao ACM de 

mainstream de projetos e programas 

desenvolvidos pela instituição, no senti-

do de maximizar os seus resultados, e 

assegurar processos internos efetivos e 

consequentes de troca e incorporação de 

experiências. 

ACM 
Gestão e acompanhamento 

do PEI 

11 

 Definir regulamentarmente no quadro 

do PEI a majoração de candidaturas que 

refiram explicitamente a integração do 

projeto no espectro mais amplo de inici-

ativas sociais de âmbito local, assim 

como a metodologia a acionar para o 

efeito. 

ACM 
Gestão do PEI (Regulamen-

tos) 

PARA AUMENTAR A EFICÁCIA PEI 

12 

Implementar medidas de acompanha-

mento e avaliação do PEI que permitam 

medir os ganhos multidimensionais do 

projeto a partir da estabilização de uma 

bateria de indicadores e metas de su-

cesso mais abrangente que a atual (e.g., 

nº de pessoas que aumentaram as suas 

competências, nº de pessoas que acede-

ram ao mercado de trabalho, nº de pes-

soas que aumentaram a capacidade de 

poupança). 

ACM 
Gestão e acompanhamento 

do PEI (Monitorização) 

13 

No quadro do curso, reforçar a compo-

nente de planeamento financeiro e de 

legislação específica sobre negócios, 

através de módulos específicos ou da 

ativação de outras medidas existentes, e 

reforçar a competência relacionada com 

ACM 

Gestão e acompanhamento 

do PEI (Conteúdos do curso de 

Apoio à Criação de Negócios) 
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a persistência/gestão da incerteza, atra-

vés de metodologias que abranjam de-

safios fora do contexto de sala de aula e 

que exponham os participantes a situa-

ções adversas e ao risco. 

PARA AUMENTAR A EFICÁCIA PEI 

14 

Reforçar a dimensão prática e de expe-

rimentação em contexto real de trabalho 

do PEI, apostando em parcerias locais 

que permitam aos aspirantes a empre-

endedores, tão cedo quanto possível, 

experienciar as atividades que preten-

dem desenvolver e dar resposta a ne-

cessidades sentidas nas comunidades. 

ACM 

Gestão e acompanhamento 

do PEI (Conteúdos do curso de 

Apoio à Criação de Negócios) 

15 

Promover interações com instituições e 

entidades de formação profissional e de 

I&DT, em particular no quadro da inova-

ção (de produtos, de processos produti-

vos e, também, da qualidade da organi-

zação e da gestão empresarial). 

ACM 

Gestão e acompanhamento 

do PEI (Conteúdos do curso de 

Apoio à Criação de Negócios) 

16 

Mobilizar empresas que possam lançar 

desafios aos formandos para que pos-

sam, coletivamente, desenvolver solu-

ções para responder às necessidades 

identificadas por estas entidades, ideias 

essas que possam ser convertidas, pos-

teriormente, em atividades empreende-

doras. 

ACM 

Gestão e acompanhamento 

do PEI (Conteúdos do curso de 

Apoio à Criação de Negócios) 

17 

Promover eventos de networking entre 

os participantes ou convocando forman-

dos de outras iniciativas de empreende-

dorismo para estimular a criação de em-

presas em nome coletivo que possam 

ganhar maior escala e dimensão. 

ACM 

Gestão e acompanhamento 

do PEI (Conteúdos do curso de 

Apoio à Criação de Negócios) 

18 
Estudar a possibilidade de criação de um 

instrumento financeiro que apoie inicia-

ACM, ISS, 

IEFP e ANDC 

Criação de instrumento fi-

nanceiro no âmbito dos Pro-
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tivas de microcrédito, adequado a indi-

víduos em situação económica desfavo-

recida, que possa ser utilizado pelas vá-

rias iniciativas de apoio à inclusão social 

ativa no período 2014-2020. 

gramas Operacionais Regio-

nais e do Programa Operacio-

nal Inclusão Social e Emprego 

PARA AUMENTAR A UTILIDADE DO PEI 

19 

Envolver outras organizações represen-

tativas dos interesses do grupo-alvo 

e/ou sensibilizar as organizações locais 

que já estão envolvidas no PEI para mo-

bilizar participantes além da sua rede de 

clientes/utentes e fora do território mais 

estreito de atuação como estratégia para 

contornar a erosão dos participantes. 

ACM 

Gestão e Acompanhamento 

do PEI (Promoção e Divulga-

ção e Acompanhamento de 

Parceiros Locais) 

20 

Assegurar o follow-up sistemático dos 

participantes, incluindo o encaminha-

mento para outras medidas existentes 

(e.g., encaminhamento para medidas 

ativas de emprego e/ou medidas de pro-

teção social), através de uma articulação 

mais estreita com as entidades parcei-

ras, designadamente: a) dos imigrantes 

que não cumprem os requisitos gerais 

estipulados para integrar o projeto; b) 

dos que não concluem a atividade for-

mativa; c) dos que não obtêm carta de 

recomendação; d) dos que não criam o 

seu negócio ou encerram o mesmo. 

ACM e Parcei-

ros do PEI 

Gestão e Acompanhamento 

do PEI (Acompanhamento de 

Parceiros Locais) 

PARA AUMENTAR A UTILIDADE DO PEI 

21 

Estudar e agilizar as possibilidades de 

articulação (estratégica e operacional) 

das iniciativas do ACM que implicam, de 

forma direta ou indireta, com o PEI, no-

meadamente as que possam ser úteis 

para os desempregados de longa dura-

ção. 

ACM e IEFP 
Ações de sensibilização de 

potenciais parceiros macro 



Estudo de Avaliação de Impacto e Resultados do Projeto Promoção do Empreendedorismo Imigrante  
CEDRU – Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional e Urbano 

 
 
 
 
 

 146 

PARA AUMENTAR A SUSTENTABILIDADE DO PEI 

22 

Reforçar estratégias de redução do risco 

e afinar os instrumentos que apoiam a 

reflexão sobre a viabilidade das ideias de 

negócio, nomeadamente o papel da Car-

ta de Recomendação. 

ACM 

Gestão e acompanhamento 

do PEI (Assistência técnica 

após o curso de Apoio à Cria-

ção de Negócios) 

23 

Reforçar o número de horas de consulto-

ria a grupos com vulnerabilidades acres-

cidas como os participantes desempre-

gados de longa duração, com baixas 

qualificações escolares ou mulheres; 

ACM 

Gestão e acompanhamento 

do PEI (assistência técnica 

após o curso de Apoio à Cria-

ção de Negócios) 

24 

Assegurar o follow-up sistemático dos 

participantes que encerram o seu negó-

cio e encaminhar para outras medidas 

existentes, com recurso ao apoio dos 

técnicos das organizações locais, de 

forma a assegurar que o término das 

atividades empresariais não agrava a 

condição de vida dos participantes e 

familiares. 

ACM 

Gestão e Acompanhamento 

do PEI (Acompanhamento de 

Parceiros Locais) 

25 

Assegurar o follow-up sistemático dos 

participantes que criam negócio e de-

senvolver mecanismos diferenciados de 

acompanhamento dos negócios no perí-

odo crítico inicial de sobrevivência (três 

anos) e que lhes permitam ganhar esca-

la (eventos de networking para alargar a 

rede de contactos de fornecedores e 

clientes; parcerias entre municípios, ins-

tituições bancárias, associações empre-

sariais; campanhas de divulgação dos 

negócios). 

ACM 

Gestão e Acompanhamento 

do PEI (Acompanhamento de 

Parceiros Locais) 

26 

 Produzir um policy brief com a sistema-

tização de boas práticas que possam ser 

incorporadas nas iniciativas mainstream. 

ACM 
Ações de sensibilização de 

potenciais parceiros macro 

27 Reforçar os mecanismos de comunicação ACM Ações de sensibilização de 
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do projeto, nomeadamente através de 

uma maior aposta nas redes sociais ou 

no desenvolvimento de uma plataforma 

que estimule a partilha das experiências 

dos empreendedores e seja um canal de 

divulgação das suas ideias e/ou negó-

cios. 

potenciais parceiros macro 
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5. ANEXOS 

5.1. Histórias de vida 
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Já sabia que o primeiro ano era muito difícil, era para esquecer. Mas já estava 

preparada psicologicamente para isso e o formador ajudou-me muito.  

Natália Yurtina, Ucrânia. 

 

Natália Yurtina nasce na Ucrânia, tendo vindo para Portugal, sozinha, há quase treze anos. 

Escolheu Portugal como país de acolhimento porque tinha uma amiga a viver no Porto. 

Hoje, com 45 anos, já tem em Portugal um companheiro e uma rede de amigos. Para mim 

Portugal é o segundo país. Tenho vários amigos portugueses mas que já foram imigrantes 

noutros países. Sabem o que eu passei porque passaram pelo mesmo. 

Com o ensino secundário e a carteira profissional de cabeleireira no seu país de origem e 

em Portugal, começou por trabalhar num restaurante já que o fraco conhecimento da lín-

gua portuguesa a impediu de abrir, de imediato, o seu próprio negócio. Os primeiros dois 

anos foram muito difíceis. Se não falamos português sofremos de vários abusos.  

Após um ano, começou a trabalhar em cabeleireiros. Quando andava no 9º ano já cortava 

o cabelo aos meus familiares e até vizinhos. Desde então que soube que queria ser cabe-

leireira.  

A precariedade dos trabalhos que foi acumulando incentivaram Natália a lançar-se por con-

ta própria. Tinha de abrir o meu próprio salão. 

Em 2011, quando se vê numa situação de desemprego, adere ao apoio a projetos de em-

prego, através do IEPF, e ao curso Apoio à Criação de Negócio, através do CNAI. 

Dois meses após o término dos cursos abriu o seu próprio salão, sem pedir crédito mas 

pedindo o pagamento, de uma só vez, do montante global das prestações de desemprego 

devidas e recorrendo a algumas poupanças individuais. O microcrédito é para esquecer. 

Fica-se escravo para o resto da vida.  

Afirmando que teria criado o seu próprio negócio, mesmo sem a frequência do curso Apoio 

à Criação de Negócio, reconhece que este foi decisivo para evitar alguns erros e estruturar 

a ideia de negócio. 

Eu gosto de estudar. Procurei o CNAI para frequentar cursos, incluindo o de língua portu-

guesa. Quase todos os anos procuro formações. No curso ajudaram-me a pôr o meu negó-

cio no papel. Aprendi os passos, tudo direitinho. Aprendi a fazer o plano de negócio, balan-

cetes, contabilidade, lidar com os produtos…No entanto, prolongava a duração do curso. 

Abriu o cabeleireiro no auge da crise mas nem isso a demoveu. Já tinha uma carteira de 

clientes que trouxe consigo. Procurei um espaço barato, num primeiro andar. Fiz tudo de 

raiz, desde o alvará, às licenças. O formador ajudou-me bastante. Ligava sempre que pre-
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cisava. As sessões em grupo foram úteis porque ouvia as dúvidas dos outros e as sessões 

individuais porque podia concentrar-me na minha ideia de negócio. 

A principal dificuldade, desde que abriu o cabeleireiro, tem sido a mobilização de clientes. 

Procura superar este desafio, apostando na qualidade dos serviços e no estabelecimento 

de uma relação de confiança com os clientes. Nós somos cabeleireiros e psicólogos. Sou 

paciente, humana e compreensiva. Às vezes o cliente entra só para desabafar. Tenho cli-

entes de várias nacionalidades. 

Nos próximos anos, Natália pretende ficar em Portugal, manter o seu negócio e angariar 

mais clientes. Adoro o que estou a fazer. Tenho recebido visitas de alguns grupos de parti-

cipantes dos novos cursos de Apoio à Criação de Negócio para partilhar a minha experiên-

cia.   

 

 

A minha vida estaria pior se não tivesse participado no curso Apoio à Criação de 

Negócio. Talvez tivesse os mesmos quatro negócios mas seriam diferentes. O 

curso incentivou-me. Fiquei mais confiante porque o conhecimento traz confian-

ça. 

Kátia Nunes, Brasil. 

 

Kátia Nunes é natural do Brasil, tendo vindo para Portugal há onze anos. A decisão de 

emigrar foi sua, para começar uma vida nova após tentativas falhadas de gestão de dois 

negócios na área de restauração. Quis mudar de vida e vim para Portugal. 

Ainda não adquiriu a nacionalidade portuguesa por opção. As pessoas achavam que eu 

estava com o meu marido (de nacionalidade portuguesa) pelo documento. Isso causou-me 

uma antipatia. Hoje já penso diferente. A nacionalidade portuguesa compensa, sobretudo, 

pelo aspeto financeiro, para não ter de pagar multas quando me esqueço dos prazos. 

Sabendo que poderia enfrentar alguns desafios no início da sua vida em Portugal, optou 

por deixar a filha no Brasil, que veio apenas cinco anos depois. No ano seguinte, viria a sua 

mãe. Hoje, tem uma família alargada em Portugal. Fui eu que trouxe todo o mundo. Já 

tem uma família aqui. 

Começou por trabalhar nas limpezas, depois em lojas, enfrentando alguns períodos de de-

semprego entre as várias experiências que foi acumulando. Mais tarde, trabalhou num res-

taurante chinês com uma carga horária muito pesada. Chegou um momento que eu estoi-

rei. Nessa altura, comecei a vender coxinhas, marmitas para take away. 
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Surgiu então a oportunidade de abrir o seu primeiro restaurante. Já tinha uma ideia de 

negócio. Tive o primeiro negócio com nove anos de idade. Vendia balas. No Brasil traba-

lhava na mesma área. Tive dois restaurantes no Brasil. No início, correram bem, mas de-

pois apaixonei-me e desliguei. 

Nessa altura, uma técnica de uma associação que trabalha com a comunidade brasileira 

sugeriu a Kátia o curso Apoio à Criação de Negócio no CNAI. Candidatou-se e começou a 

frequentar o curso em 2010. Quando entrei no curso já tinha o projeto de um restaurante 

que estava idealizando. O curso trouxe-me mais conhecimento. Estou sempre a lembrar-

me de tudo o que aprendi lá. Volta e meia vou rever os materiais de formação. Ajuda e 

incentiva. Achei interessante. O cálculo dos pratos, o que ganhamos, o que gastamos, os 

cuidados com a segurança social. Durante um tempo deixei isso correr um pouco mal. A 

parte da publicidade também foi útil. 

Ainda durante o curso, abriu o primeiro restaurante e um salão de cabeleireiro, em Arroios. 

O primeiro espaço (restaurante) que arrendei estava num impasse jurídico e levei muito 

tempo a resolver. Embargaram a obra e tive de despedir os cinco empregados. Estive à 

espera cinco anos e paguei uma multa. Não podia voltar atrás porque já tinha investido 

muito. Estive durante esse período sem receber salários, bem como o meu marido e a 

aminha mãe.  

Enquanto esperava pela resolução do primeiro espaço, decidiu lançar-se noutros empreen-

dimentos, abrindo um pequeno restaurante de comida caseira no mesmo bairro. Este foi a 

minha galinha dos ovos de ouro. Foi a partir daqui que tudo começou. Logo a seguir, abri 

outro restaurante numa rua próxima. 

Entretanto, o impasse jurídico do primeiro espaço resolve-se e, neste momento, Kátia tem 

três restaurantes, com conceitos diferentes em torno da comida brasileira, e um salão de 

cabeleireiro, gerindo seis funcionários. Mas não quer ficar por aqui. Pretende fechar o es-

paço de restauração mais pequeno e abrir um novo no Rossio. Não contrata funcionários 

portugueses, porque sente que são menos empenhados, preferindo optar por recrutar fa-

miliares ou brasileiros por serem mais confiáveis e simpáticos na relação com os clientes. 

O dia-a-dia é corrido. O meu marido ajuda. Tenho de estar nos três restaurantes. A minha 

filha cuida do salão. Faço tudo. Gosto muito de cozinhar e do atendimento ao público. Não 

consigo viver sem isso.  

Apesar de sentir-se realizada, reconhece os inúmeros desafios inerentes à condição de 

empresária. A maior dificuldade que tenho agora é a diminuição dos clientes e a contrata-

ção de pessoas. Os impostos elevados, sobretudo no setor da restauração, e as restrições 

à publicidade não facilitam. São necessárias mais parcerias entre as autoridades e os em-
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presários. Para além do país estar a atravessar uma crise, as autoridades ainda dificultam 

mais.  

Sente-se integrada na sociedade portuguesa, e refere como fator facilitador desse processo 

o domínio da língua e a presença da família em Portugal. Pretende ficar no país e expandir 

o seu negócio, sentindo agora necessidade de capital. Nunca contraí nenhum empréstimo. 

Até procurei mas não tive muito sucesso. A minha ideia é expandir a marca Kátia Brasil em 

Portugal. A expectativa é que, depois da copa, muitos brasileiros voltem. Muita gente foi 

por ilusão. É só maquilhagem. A verdadeira realidade do Brasil não mudou. Muita violên-

cia, muito desemprego, custos muito elevados.  

Embora o curso tenha sido decisivo para o arranque do sonho empreendedor, sente que o 

aspeto mais crítico foi o apoio da família. Durante o curso houve pessoas que quiseram 

fazer parcerias, mas não sou a favor de fazer sociedade porque traz mais complicações. O 

apoio da família tem sido o mais decisivo. Três palavras para me descrever? Força. Fé. 

Esperança. 

 

 

Não há crise. Só na cabeça das pessoas. Há, sim, mudanças. 

Vitaly Kurtysh, natural da Ucrânia 

 

Portugal foi o primeiro e único destino imigratório de Vitaly Kurtysh, natural da Ucrânia. 

Chegou a Portugal em 2000, influenciado pela presença do pai no país. Queria trabalhar na 

Europa e Portugal estava a facilitar a entrada para estrangeiros. Na altura, havia trabalho. 

Estava a acabar a universidade (professor de educação física) e como é obrigatório ir à 

tropa decidi fugir. Pensava ficar um a dois anos, juntar dinheiro para comprar um carro, e 

regressar à Ucrânia. 

Os primeiros tempos em Portugal foram difíceis, vendo-se forçado a agarrar todos os tra-

balhos menos qualificados. No início foi muito complicado porque quando não conheces a 

língua é difícil comunicar. Não compreendes nada. Quando, após um ano, fui de férias à 

Ucrânia, vi que a situação no meu país estava a piorar e regressei a Portugal. No início 

trabalhei nas obras porque quando não conheces a língua é a única saída. 

Mais tarde, com o progressivo domínio da língua, Vitaly começou a acumular outras expe-

riências. Trabalhei numa empresa de fiscalização de carros, trabalhei como jardineiro, co-

mo carpinteiro. 
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Em 2010, pela mão de uma amiga que tinha frequentado a edição anterior do curso Apoio 

à Criação de Negócio e que conhecia o seu espírito empreendedor, candidatou-se. Fui para 

o curso para aprender mais, sobre a burocracia, legislação.  

Apesar de satisfeito com a frequência do curso, reconhece que este poderia ser melhorado 

em alguns domínios. Teria aberto um negócio mesmo sem o curso. O mais importante foi a 

minha motivação. Falta muita coisa no curso. Adicionava mais um capítulo, como trabalhar 

através da internet. E psicologia para pensar mais positivo porque muitas pessoas não têm 

uma atitude positiva. As pessoas querem logo arrancar a 100% mas isso não é possível. 

Nessa altura, cruza-se com o seu futuro sócio que sugere a abertura de um restaurante 

vegetariano. Aproveita a ida de um técnico de microcrédito (ANDC) à última sessão de 

formação do curso Apoio à Criação de Negócio para submeter um pedido de financiamento 

de 12.500€. Se o técnico da ANDC não tivesse ido se calhar não teríamos arrancado com o 

negócio.  

Após a conclusão do curso, abriu de imediato o primeiro restaurante Oásis, em Lisboa, re-

conhecendo os inúmeros desafios que se colocam nos primeiros anos. O primeiro ano foi 

muito difícil. Só não fechámos porque comíamos no restaurante e mantive um part time 

noutra empresa. Tivemos de construir a casa. Também abrimos numa altura pouco favorá-

vel, em junho, mês de férias. Poucos meses depois já conseguíamos pagar as dívidas e 

mais tarde tínhamos o restaurante cheio pelo que mudamos para outro espaço maior na 

mesma rua. O nosso espaço já tem nome entre os vegetarianos que o apelidam de restau-

rante 3 B – bom, bonito e barato.  

Um ano e meio depois abriu o segundo espaço, em Alvalade, mas o balanço não é tão po-

sitivo. Passou um ano, esperava ter conseguido mais. A coisa mais problemática é o sítio 

(escondido) e a acessibilidade (escadas). O centro comercial também não é apelativo. Não 

convida as pessoas. Despedimos um funcionário para ver se conseguíamos manter o espa-

ço.  

Vitaly sente que o contexto português não encoraja os empresários, sobretudo no setor da 

restauração, nomeadamente em matéria de legislação laboral e de sistema tributário. A 

primeira dificuldade são as leis e os impostos (23% de IVA), sobretudo se compararmos 

com outros países, como Espanha e França. A legislação também protege mais os funcio-

nários do que as empresas. Já tive dificuldade com o despedimento de funcionários.  

Além disso, aponta a crescente dificuldade de conciliação da vida pessoal e profissional. 

Tenho de viver aqui. Neste momento, temos onze funcionários. Não contratei familiares 

porque é preciso mão de ferro. Contrato sobretudo pessoas que falam a minha língua. Sin-

to que se aplicam mais. Os portugueses não gostam de trabalhar.  
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Por todos estes fatores, pondera a possibilidade de, a curto prazo, mudar de negócio, 

apostando na área de vendas através da internet, e talvez mudar de país. Em Agosto vou 

um mês de férias e quando regressar não sei se continuo neste ramo. Quero fechar estes 

dois espaços porque o Estado português está a matar os negócios. 

 

 

Creio que teria dado um passo em falso se tivesse acedido ao microcrédito, logo 

no início. Ainda não estava preparado. Prefiro dar um passo de cada vez. Agora 

chegou o momento. 

César Augusto Frederico, Cabo Verde. 

 

César Augusto Frederico reside há onze anos em Portugal e tem dupla nacionalidade (luso-

cabo-verdiana), contando com a presença de parte da família no país.  

Viveu sete anos em Coimbra, onde frequentou o bacharelato na área de tecnologia e ges-

tão do automóvel. Em simultâneo, foi acumulando diversas experiências profissionais na 

área comercial (call center) e na área de mecânica.  

A fadiga com os trabalhos precários e as experiências sucessivas de desemprego incentiva-

ram César a lançar-se por conta própria. Em 2011, procurei o curso Apoio à Criação de 

Negócio porque nunca tinha conseguido pôr em práticas as minhas ideias. Escolhi a ideia 

que senti que podia ter mais pernas para andar e que implicava menos investimento. Na 

altura estava desempregado ou a trabalhar num call center.  

César refere que a frequência do curso e a experiência prévia de negócio da família foram 

fatores decisivos para o arranque do seu próprio negócio. Sou filho de comerciantes, de 

‘rabidantes’ como se diz em Cabo Verde, pessoas que correm atrás da vida. O curso foi 

muito útil porque, finalmente, consegui passar uma das várias ideias que tinha para o pa-

pel.  

Lançou o conceito de oficina móvel (GoFix), registando a marca e abrindo atividade como 

empresário em nome individual. Comecei informalmente mas senti necessidade de formali-

zar o negócio porque dá mais credibilidade. O cliente sente mais confiança. Optei por um 

conceito móvel porque dá mais flexibilidade no início. Espero, nos próximos sete meses, 

trocar de sítio. Já não tenho espaço para os carros.  

A sua ideia foi premiada no Concurso Nacional de Ideias de Negócio em 2012 mas o pré-

mio tardou em chegar e obrigou César a suspender o negócio durante uns meses. A coisa 

mais negativa foi o atraso na entrega do prémio (2.500€). Investi apenas com capital pró-

prio e com o apoio da família.  
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Um ano depois da abertura do negócio, César sente que chegou o momento para novos 

voos. Pretende recorrer à iniciativa de microcrédito da ANDC para adquirir equipamento 

mais caro. Apesar da evolução favorável do negócio, ainda não consegue tirar o seu salá-

rio, dando apenas pagar despesas. Os principais desafios prendem-se com a mobilização 

de clientes. Para superar estas dificuldades, frequentou três workshops de marketing e tem 

vindo a adotar estratégias bem-sucedidas para cativar clientes. O carro, com publicidade 

impressa, bem como o facebook têm ajudado a cativar clientes. O formador deu-me uma 

dica certeira. Comprar um carro menor para entrar em qualquer garagem. Assim posso 

efetuar reparações, trocar de óleo, até em garagens de centros comerciais. Também co-

mecei a tirar fotos das reparações e a mostrar aos clientes. Ajuda a criar uma relação de 

confiança e a fidelizar clientes. 

César não quer ficar por aqui e ambiciona alargar o conceito a todo o país e além-

fronteiras (Cabo Verde e Angola). Três palavras para me descrever? Otimista. Persistente. 

Empático. 

 

 

Nesse momento estamos paradas porque não temos dinheiro para investir e a 

máquina de costura principal avariou. Estamos desempregadas.   

Érika Marques e Juliana Vieira, Brasil. 

 

As irmãs Érika Marques, 37 anos, e Juliana Vieira, 31 anos, mudaram-se do Brasil para 

Portugal há 13 anos, com a ambição de melhorar a sua condição de vida. Tal como os ou-

tros empreendedores, iniciam o seu percurso através de trabalhos diversificados. A ideia 

de criar o seu próprio negócio surge da necessidade de se manterem ativas no mercado de 

trabalho e de criar o seu próprio emprego, sobretudo tendo em conta a realidade económi-

ca adversa e as suas baixas qualificações escolares. 

Com 36 anos, candidatam-se ao curso Apoio à Criação de Negócio em 2013, com uma 

ideia inicial de abrir uma cafetaria para pequenos-almoços e almoços. Quando se tem uma 

ideia de negócio, é difícil começar. O curso vem para nos ajudar a estruturar e desenvolver 

esta ideia através de exemplos e exercícios adaptados à nossa realidade. O nosso forma-

dor apoiou-nos nos trâmites necessários para a formalização e desenvolvimento em diver-

sas etapas. 

Durante o curso, desenvolveram outra ideia de negócio que não exigisse um investimento 

inicial tão avultado. O curso foi uma mais-valia. O formador teve um papel chave. Teve 
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capacidade de dar atenção a cada indivíduo. Os acompanhamentos individuais a seguir ao 

curso foram muito importantes. 

Recorrendo às suas poupanças individuais, lançam a Korina Acessórios, um negócio espe-

cializado na venda de malas, bolsas e acessórios. Têm procurado, entretanto, formações 

complementares. A nossa formação na costura tem sido uma busca incansável e dispendi-

osa para nós! Temos a paixão e a força mas, muitas vezes, a técnica rouba-nos tempo e 

energia na tentativa de aperfeiçoar sozinhas aquilo que julgamos ser sempre o melhor. 

Passados alguns meses, começaram a ter algum retorno do trabalho, através das vendas 

na internet, sobretudo para fora de Portugal, e da divulgação dos produtos em feiras. No 

entanto, os desafios persistiram. A informação, apesar do desenvolvimento tecnológico, é 

fundamental e muitas vezes difícil de se obter – é o caso dos fornecedores. Saber onde ir 

buscar a matéria-prima e conseguir que nos forneçam apesar de ainda sermos ‘pequenas’ 

faz toda a diferença num mercado competitivo.  

Recentemente, a máquina de costura principal avariou e as empreendedoras não têm capi-

tal disponível para investir na aquisição de um novo equipamento. Os valores são insupor-

táveis e já não valia a pena mandar reparar a máquina. Agora estamos paradas. Estamos 

apenas a escoar o material em ‘stock’. Não temos rendimentos para voltar a investir e 

achamos arriscado pedir um empréstimo. 

Viram-se forçadas a suspender o projeto e procurar alternativas. Enfrentando uma situação 

de desemprego de longa duração, Érika está a frequentar uma formação em contabilidade, 

através do IEFP, e Juliana aguarda a chegada do primeiro filho. Ambas sobrevivem com o 

apoio dos maridos, atualmente empregados. Não é um negócio de rentabilidade imediata. 

Seria algo complementar. O objetivo é encontrar um emprego e dar continuidade a projeto 

Korina Acessórios. Infelizmente agora não conseguimos conciliar. 

 

 

Para mim a crise existe apenas na mentalidade das pessoas….Se fosse a pensar 

na conjuntura económica atual, nunca teria investido aqui. E se o fiz é porque 

acredito que este conceito pode ter sucesso. 

Yorky Machado, Cuba. 

 

Yorky Machado, natural de Cuba, mudou-se para o Porto há sete anos. Fez a sua formação 

em hotelaria e turismo em Cuba. Quando conheci a minha esposa (portuguesa) e vim para 

Portugal já trazia a ideia de negócio na cabeça. Era algo que tinha sido amadurecido ao 

longo dos anos.  
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Em 2011, candidata-se ao curso Apoio à Criação de Negócio, no CNAI do Porto, para con-

seguir estruturar a sua ideia de negócio e aprofundar o conhecimento em matéria de legis-

lação. Foram vários os benefícios da formação. Aprendi a analisar a viabilidade de um ne-

gócio avaliando os seus riscos, a fazer um plano de negócios, a gerir uma empresa em 

Portugal, saber quais os passos necessários para criar uma empresa etc. 

Segundo Yorki, no Porto não se faziam cocktails segundo receitas originais. Hemingway 

costumava gabar os mojitos da Bodeguita e os daiquiris da Floridita, em Havana. Por isso, 

decidiu perseguir o seu sonho, procurar o sítio certo (demorou três anos) e reunir as suas 

três paixões (cocktails, charutos e comida) num restaurante que procura marcar pela dife-

rença. Daí o nome do restaurante, Syngular, que abriu portas em 2012.  

Mas o verdadeiro desafio surgiu, não com a logística, mas sim com a legislação portugue-

sa. É incrível a quantidade de objeções que colocaram à criação de um espaço como este…  

Os entraves foram sendo superados e hoje está em funcionamento aquele que é o primeiro 

Cigar Lounge Nacional. Apesar de este não ser um restaurante cubano, este é o meu can-

tinho em Cuba.  

Yorky procura, incessantemente, novas formas para potenciar o crescimento do negócio. 

Tem também um serviço de take-away que começa a mostrar algum impacto. Aposta, 

igualmente, na gestão dos seus recursos humanos, enquanto fator decisivo na qualidade 

do serviço que presta. Esta equipa de seis pessoas funciona como uma família, por isso os 

colaboradores sabem que o sucesso do Syngular é também o seu sucesso. Caso este pro-

jeto se torne sustentável e rentável, eu mesmo tomarei a iniciativa de lhes pagar umas 

férias. Sei que eles merecem. 

Na gestão diária do seu negócio, Yorki procura apostar em três vertentes. Hospitalidade, 

bom serviço e boa cozinha. A hospitalidade é algo mais fácil de sentir do que de explicar. 

Há que dar ao cliente um tratamento caloroso e acolhedor, que o faça sentir à vontade. 

Um bom serviço, de qualidade, eficiente e discreto, demonstrando profissionalismo ao cli-

ente. E uma boa cozinha com uma elaboração cuidada e a utilização dos melhores produ-

tos que possamos encontrar são os segredos para que os nossos pratos continuem a ir ao 

encontro do gosto do cliente.  

 

 

Não quero que esta seja uma empresa normal, quero poder contribuir para a so-

ciedade. Estou neste momento a tentar desenvolver o conceito de uma cooperati-

va. É uma questão de tempo. Quero ter um projeto de empreendedorismo social 

sobre mobilidade urbana sustentável que passe pelo uso da bicicleta. 

Miguel del Postigo, Espanha. 
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Miguel del Postigo é natural de Espanha, tendo vindo para Portugal há três anos. A decisão 

de emigrar foi sua, para juntar-se à namorada portuguesa e recomeçar uma vida nova 

após tomar a decisão de sair da empresa onde estava, como eletricista (área de formação 

profissional), no seguimento de uma política de redução de pessoal. Foi um caminho sinuo-

so. Comecei a trabalhar muito cedo. Preferi cortar porque não me identificava com a políti-

ca de empresa e vim-me embora. Estive a viver um ano em Vila Real com a minha namo-

rada e depois viemos para o Porto. Comecei a utilizar a bicicleta como meio de transporte, 

para me deslocar e a ajudar, como voluntário, a reparar bicicletas num projeto comunitá-

rio. Gostei muito da experiência. Era ali que me sentia realizado, a reparar bicicletas e a 

conviver com pessoas. 

Entretanto, cruzou-se com pessoas que foram ajudando a cimentar esta ideia. Começou a 

desenvolver o negócio de reparação e aluguer de bicicletas para estudantes Erasmus a 

partir de casa. Depois teve conhecimento do curso Apoio à Criação de Negócio através de 

uma amiga da namorada, que tinha participado numa edição anterior, e como não tinha 

conhecimento na área do empreendedorismo, resolve inscrever-se, em 2013. O curso 

abriu-me os olhos para a parte burocrática. Não basta ter um sonho, é preciso muito tra-

balho. Comecei a desenvolver a ideia o negócio porque começámos a perceber a procura 

crescente no Porto e também pela necessidade de sair de casa. Começou a tornar-se in-

sustentável fazer este trabalho em casa. Logo a seguir ao curso, procurámos um espaço e 

fizemos obras, com recurso a capital próprio. Preferimos fazê-lo sem recorrer ao microcré-

dito. O fraco investimento inicial foi sempre um handicap. Investimos os poucos recursos 

que tínhamos nas obras e ficámos sem dinheiro para coisas essenciais ao negócio. Sinto-

me um pouco frustrado por ainda não conseguir tirar um salário. A minha namorada ficou, 

entretanto, desempregada e veio trabalhar comigo. 

Miguel ambiciona promover um projeto de mobilidade urbana sustentável, que passe pelo 

uso de bicicletas restauradas, fomentando assim estilos de vida saudáveis e com elevados 

níveis de bem-estar. Apostam em dar vida nova a bicicletas velhas, partilhando experiên-

cias e saberes. Pretende, por isso, constituir futuramente uma cooperativa e reforçar a 

componente social. Para já, lançaram o projeto ‘save a bike’, pedindo às pessoas que do-

em bicicletas que não usem para serem encaminhadas para instituições e o projeto ’pas-

seios com gente dentro’, indo ao encontro de pessoas em troca da partilha de histórias de 

vida. Como a minha namorada é da área social, tem-me ajudado a desenvolver o conceito 

de uma cooperativa. Creio que a dimensão do empreendedorismo social deveria ser explo-

rada no curso Apoio à Criação de Negócio. Não quero que esta seja uma empresa normal, 
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quero poder contribuir para a sociedade. Há uma componente social muito forte. Estamos 

em contacto com a CASES para a constituição de uma cooperativa. 

Miguel tem apostado em canais diversificados para atrair clientes, recorrendo ao espaço 

físico, à página de facebook e ao estabelecimento de parcerias com outras instituições. 

Temos uma parceria com a Mercearia das Flores para fazer entregas de piqueniques nas 

caves do Porto. Temos outra parceria com um ATL e fazemos passeios com crianças. Tam-

bém temos bicicletas à venda, fruto de outra parceria. O nosso principal público são os 

residentes mas também turistas, sobretudo com o aluguer de bicicletas. O mês de Janeiro 

foi o mês mais complicado. O mês de junho está a ser o melhor 

 

 

Não estou rica. Sobrevivo. No início, estava a receber o subsídio de desemprego 

parcial. Agora não. Quero consolidar o meu negócio. Tenho novas ideias, projetos 

pessoais que gostava de explorar. Gostava que o meu dia tivesses 48 horas. 

Daniela Costa, Portugal. 

 

Daniela da Costa é portuguesa e mudou-se para o Porto há cerca de três anos, depois de 

sete anos a viver em Lisboa. Quando a minha filha nasceu e fiquei desempregada decidi 

mudar-me para o Porto para estar mais perto da família.  

Hoje, com 34 anos, a licenciada em Português, passou os últimos dois anos a dedicar-se à 

escrita e a trabalhar a partir de casa. A ideia surgiu enquanto lia Budapeste de Chico Buar-

que, que conta a história de um ghostwriter. Para quem não sabe um ghostwriter é um 

escritor anónimo que redige textos, artigos, biografias ou cartas para ou sobre terceiros. O 

que descobri com essa personagem é que pode haver formas alternativas de se fazer que 

não passem pela publicação tradicional de livros. 

Primeiro começou por fazer livros para os filhos dos amigos, contos infantis, que fossem 

um espelho da criança em questão. Os principais clientes são pessoas que querem oferecer 

ao amado(a) a sua história de amor, outros são filhos e netos que querem ver homenage-

ados entes queridos que já morreram. O modus operandi é semelhante ao de um jornalista 

de investigação. Falo com várias pessoas, visito locais, vejo fotografias, faço perguntas e, 

no final, quando a história está bem entranhada, escrevo o livro.  

Em 2013, teve conhecimento do curso Apoio à Criação de Negócio, através de uma amiga. 

Como sentia necessidade de aprofundar conhecimento para formalizar a sua ideia de negó-

cio, candidatou-se. Sentia necessidade de algumas coisas do foro da formalização, das fi-

nanças, da estratégia de negócios. Acho que o curso passou informação mas não trabalhou 

competências. Por exemplo, falou-se muito nas características do empreendedor mas não 
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se trabalharam essas competências. O curso não passou ferramentas para estimular a ino-

vação, a criatividade… 

Ainda durante o curso, registou a marca ‘Biografias por Encomenda’. Pouco tempo depois 

abriu atividade, tendo ficado a receber o subsídio de desemprego parcial. Fiz alguns estu-

dos de mercado (um dos exercício do curso) mas que meti na gaveta. Uma das dúvidas 

que tinha era ‘estou a pedir o preço justo?’ . Tive de colocar na gaveta os exercícios que fiz 

no curso porque não se adaptaram.  

A atividade começou a crescer e Daniela sentiu necessidade de procurar um espaço. Optou 

por partilhar uma loja com outro empreendedor que frequentou o mesmo curso. Ajudo a 

pagar a renda. É útil poder partilhar meios.  

Após a conclusão do curso, Daniela continuou a procurar formações e apoios complemen-

tares. Tenho tido apoio por parte da Santa Casa do Porto, com o gabinete de empreende-

dorismo, através do Banco de Inovação Social (BIS). Quando tenho alguma dificuldade 

dirijo-me a eles. O apoio é semelhante ao do Projeto de Empreendedorismo Imigrante. 

Frequentei alguns workshops temáticos importantes. Ajudaram-me, igualmente, a reforçar 

a equipa através da aprovação de um estágio profissional.  

A médio prazo, Daniela gostaria de apostar na consolidação e expansão do seu negócio e 

explorar outras vertentes. Não estou rica. Sobrevivo. No início, estava a receber o subsídio 

de desemprego parcial. Agora não. Quero continuar e consolidar. Tenho novas ideias, pro-

jetos pessoais que gostava de explorar. Gostava que o meu dia tivesses 48 horas.  

 

 

O espírito empreendedor não morreu. Aprendi com a experiência. Ser empreen-

dedor também significa falhar. 

Bernardo Gomes, Portugal-Guiné. 

 

Bernardo Gomes tem dupla nacionalidade (luso-guineense), residindo em Portugal há mais 

de cinco anos. 

Em 2011, com vinte e dois anos, e detendo uma licenciatura na área da saúde, viu-se nu-

ma situação de desemprego de longa duração e decidiu criar o seu próprio negócio. Pes-

quisou apoios através da internet e candidatou-se ao curso Apoio à Criação de Negócio. 

Decidi criar o meu próprio posto de trabalho e, se fosse possível, um posto adicional para 

outro familiar. Fui para o curso com a ideia de abrir uma loja de retalho de produtos afri-

canos.  
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O curso ficou aquém das expetativas de Bernardo que, apesar de ter concluído com suces-

so a formação e ter recebido uma carta de recomendação, sentiu que lhe faltavam conhe-

cimentos mais aprofundados para desenvolver a ideia de negócio. Sinto que o curso falhou 

no domínio da legislação portuguesa, da análise de mercado e da gestão financeira. Tive 

dificuldade em aprofundar temas que me interessavam dada a heterogeneidade do grupo.  

Após a frequência do curso, concluiu um mestrado e conseguiu um trabalho como técnico 

de saúde. No entanto, o espírito empreendedor persistiu e, em 2013, decidiu agarrar uma 

oportunidade e abrir um restaurante em Loures. Apesar de estar a trabalhar a tempo intei-

ro, surgiu uma oportunidade que não quis deixar fugir. A renda do espaço era de, apenas, 

200 euros por mês. Pretendia, com o negócio, reforçar o meu rendimento mensal e criar 

um posto de trabalho para um familiar. Não quis recorrer a crédito pelo que pedi emprés-

timo a familiares. Consegui apoio do IEFP para criar um posto de trabalho. Só tinha de 

pagar a segurança social. As despesas fixas eram muito reduzidas. 

Bernardo deparou-se com inúmeros desafios na gestão do negócio, sobretudo a ausência 

de experiência na área de restauração e a dificuldade de conciliar a vida de empresário 

com a vida de trabalhador por conta de outrem. Geria o negócio através da internet. Con-

tratava fornecedores à distância. Quase não tinha tempo para passar no restaurante. Me-

nosprezei a concorrência. Achei que havia espaço para mais um restaurante apenas porque 

os outros espaços vizinhos tinham clientes. Não percebi que o tipo de comida rápida que 

servia (kebab…) não se adequava às caraterísticas da população residente, muito envelhe-

cida. Faltaram os clientes. Não consegui aprender no curso a desenvolver uma análise de 

mercado aprofundada. 

O restaurante encerrou portas poucos meses depois mas Bernardo gostaria de, um dia 

mais tarde, voltar a tentar a sua sorte como empresário. Tive de encerrar o restaurante 

pouco tempo depois. Agravei a minha condição de vida devido ao prejuízo e dívidas com 

que fiquei. Felizmente, devo dinheiro apenas a familiares e não ao banco. Mas o espírito 

empreendedor não morreu. Aprendi com a experiência. Ser empreendedor também signifi-

ca falhar. 

 

 

O curso não correspondeu às minhas expetativas. Abordou os temas muito super-

ficialmente. O grupo era muito heterogéneo e dificultou a aprendizagem. 

Hamilton Chingala, Angola. 

 

Hamilton Chingala, trinta e oito anos, com nacionalidade angolana, mudou-se para Portu-

gal há mais de cinco anos, com a ambição de melhorar a sua condição de vida. 
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Em 2011, com o ensino secundário, candidatou-se ao curso Apoio à Criação de Negócio 

com a intenção de adquirir conhecimento para abrir uma empresa de painéis solares e 

energias alternativas. Quando me inscrevi no curso estava a trabalhar por conta de outrem 

na minha área de formação, informática. Mas tinha a ambição de crescer profissionalmente 

e sabia que a área das energias alternativas estava em expansão. Tive conhecimento do 

curso através de amigos. 

Apesar de reconhecer a utilidade do curso, Hamilton refere que o mesmo não correspon-

deu às suas expetativas. Pensei que o curso fosse mais completo e aprofundado. Falhou na 

legislação, na análise de mercado, no plano de marketing, no estudo económico e financei-

ro. O grupo tinha pessoas com qualificações e experiências muito diferentes. Ficámos ape-

nas pela teoria. Faltou praticar. No final do curso, quando quis desenvolver o plano de ne-

gócio para apresentar o projeto e pedir crédito, percebi que não tinha os conhecimentos 

básicos para fazê-lo. Nem o plano financeiro consegui fazer. 

Em 2013, regressou a Luanda e foi convidado para dar algumas formações em informática. 

Tenho o Certificado de Competências Pedagógicas (antigo CAP) e dei várias formações. 

Essa experiência permitiu identificar uma necessidade em matéria de empresas de presta-

ção de serviços nessa área e decidiu criar uma empresa informática no seu país de origem 

para contrariar a situação de desemprego. Já tinha experiência em informática. Contratei 

amigos e conhecidos. Apesar das dificuldades, já tenho uma faturação média de 7.000 eu-

ros mensais. Ainda não é suficiente. Continuo a sentir muitos desafios na gestão financeira 

e na contabilidade. O curso não me preparou para isso. 

Não pretende regressar, no curto prazo, a Portugal. Pretende expandir a empresa noutros 

pontos em Angola. Vou continuar a apostar na minha empresa. Venho a Portugal apenas 

para visitar os meus familiares. 
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5.2.  Guiões de entrevista 

GUIÃO DE ENTREVISTA AO RESPONSÁVEL INSTITUCIONAL DO PEI - ACM 

 

1 – GERAL: 

Nome do Parceiro: 

Nome do(s) Entrevistado(s): 

Finalidade da Organização:  

 

2 – CONTEXTUALIZAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO IMIGRANTE 

1. Quais as principais barreiras com que os imigrantes se deparam na criação do próprio 

negócio? Há barreiras que resultem da condição de imigrante? 

2. Há barreiras específicas à criação do próprio negócio que atingem preferencialmente 

determinados grupos de imigrantes?  

3. Quais as principais dificuldades com que os imigrantes se deparam no desenvolvimento 

do negócio? 

4. Quais as dificuldades no desenvolvimento do negócio decorrentes da condição de imi-

grante? 

5. Quais são as principais vantagens dos imigrantes serem empreendedores? 

6. Considera que Portugal se encontra em linha com as tendências registadas nos demais 

Estados-Membros da União Europeia, em matéria de criação/desenvolvimento de negócios 

por imigrantes?  

 

3 – ENQUADRAMENTO DO PAPEL DOS VÁRIOS ATORES NO EMPREENDEDORISMO 

IMIGRANTE 

7. Como avalia o papel do Estado Português na promoção do empreendedorismo imigran-

te?  

8. Como avalia o papel do Setor Privado na promoção do empreendedorismo imigrante?  

9. Como avalia o papel do Terceiro Setor na promoção do empreendedorismo imigrante?  

 

4 – CARACTERIZAÇÃO DO PAPEL DA ORGANIZAÇÃO NO EMPREENDEDORISMO 

IMIGRANTE 

10. Como surgiu o projeto PEI? 
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11. Para além do PEI, que outras iniciativas de apoio ao empreendedorismo imigrante têm 

sido desenvolvidas pelo ACM? 

 

5 – AVALIAÇÃO DO PROJETO PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO IMIGRANTE 

12. Quais são as principais aspetos diferenciadores do PEI? 

14. Quais as características que considera que mais marcaram o perfil dos imigrantes que 

participaram no PEI? 

15. O PEI dinamizou o contacto dos participantes com os outros programas de apoio ao 

empreendedorismo?  

16. Quais são os principais fatores explicativos do encerramento dos negócios criados por 

imigrantes que beneficiaram do PEI?  

17. O PEI apresenta-se mais vantajoso no apoio ao empreendedorismo imigrante do que 

outros instrumentos de apoio ao empreendedorismo? 

18. Qual o balanço da articulação com outras entidades/parceiros no âmbito do PEI? 
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GUIÃO DE ENTREVISTA AOS PARCEIROS LOCAIS DO PEI 

 

1 – GERAL: 

Nome do Parceiro: 

Nome do(s) Entrevistado(s): 

Finalidade da Organização:  

 

2 – CONTEXTUALIZAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO IMIGRANTE 

1. Quais as principais barreiras com que os imigrantes se deparam na criação do próprio 

negócio? Há barreiras que resultem da condição de imigrante? 

2. Há barreiras específicas à criação do próprio negócio que atingem preferencialmente 

determinados grupos de imigrantes?  

3. Quais as principais dificuldades com que os imigrantes se deparam no desenvolvimento 

do negócio? 

4. Quais as dificuldades no desenvolvimento do negócio decorrentes da condição de imi-

grante? 

5. Quais são as principais vantagens dos imigrantes serem empreendedores? 

 

3 – ENQUADRAMENTO DO PAPEL DOS VÁRIOS ATORES NO EMPREENDEDORISMO 

IMIGRANTE 

7. Como avalia o papel do Estado Português na promoção do empreendedorismo imigran-

te?  

8. Como avalia o papel do Setor Privado na promoção do empreendedorismo imigrante?  

9. Como avalia o papel do Terceiro Setor na promoção do empreendedorismo imigrante?  

 

4 – CARACTERIZAÇÃO DO PAPEL DA ORGANIZAÇÃO NO EMPREENDEDORISMO 

IMIGRANTE 

10. A sua Organização tem dinamizado iniciativas de apoio ao empreendedorismo imigran-

te?  

11. Que outras iniciativas de apoio ao empreendedorismo imigrante considera relevantes? 

 

5 – AVALIAÇÃO DO PROJETO PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO IMIGRANTE 

12. Quais são as principais aspetos diferenciadores do PEI? 
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13. Como avalia os objetivos, estrutura de conteúdos e atividades e perfil de recursos hu-

manos do PEI?  

14. Quais as características que considera mais marcantes do perfil dos imigrantes que 

participaram no PEI? 

15. O PEI dinamizou o contacto dos participantes com os outros programas de apoio ao 

empreendedorismo?  

16. Quais são os principais fatores explicativos do encerramento dos negócios criados por 

imigrantes que beneficiaram do PEI?  

17. Quais eram as principais expectativas, iniciais e finais dos participantes? 

18. Em que medida o PEI permitiu ultrapassar as dificuldades na integração económica dos 

imigrantes? 

19. Em resultado das experiências de insucesso empresarial (encerramento dos negócios), 

quais foram os principais impactos nas suas condições de vida? E nas suas perspetivas 

empreendedoras? 

20. Qual o balanço da articulação com o ACM no âmbito do PEI? 
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GUIÃO DE ENTREVISTA ÀS ENTIDADES FORMADORAS DO PEI 

 

1 – GERAL: 

Nome do Parceiro: 

Nome do(s) Entrevistado(s): 

Finalidade da Organização:  

 

2 – CONTEXTUALIZAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO IMIGRANTE 

1. Quais as principais barreiras com que os imigrantes se deparam na criação do próprio 

negócio? Há barreiras que resultem da condição de imigrante? 

2. Há barreiras específicas à criação do próprio negócio que atingem preferencialmente 

determinados grupos de imigrantes?  

3. Quais as principais dificuldades com que os imigrantes se deparam no desenvolvimento 

do negócio? 

4. Quais as dificuldades no desenvolvimento do negócio decorrentes da condição de imi-

grante? 

5. Quais são as principais vantagens dos imigrantes serem empreendedores? 

6. Considera que Portugal se encontra em linha com as tendências registadas nos demais 

Estados-Membros da União Europeia, em matéria de criação/desenvolvimento de negócios 

por imigrantes?  

 

3 – ENQUADRAMENTO DO PAPEL DOS VÁRIOS ATORES NO EMPREENDEDORISMO 

IMIGRANTE 

7. Como avalia o papel do Estado Português na promoção do empreendedorismo imigran-

te?  

8. Como avalia o papel do Setor Privado na promoção do empreendedorismo imigrante?  

9. Como avalia o papel do Terceiro Setor na promoção do empreendedorismo imigrante?  

 

4 – AVALIAÇÃO DO PROJETO PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO IMIGRANTE 

12. Como avalia o decurso do processo de formação dos formadores? 

13. Como avalia o processo de seleção dos participantes (principais potencialidades e fragi-

lidades)? 
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14. Quais os principais aspetos positivos a destacar no processo de formação dos partici-

pantes? 

15. Quais as maiores dificuldades que destaca no processo de formação dos participantes? 

16. Que alterações recomendaria a futuras iniciativas homólogas na área do empreendedo-

rismo imigrante? 

17. Qual o balanço da articulação com o ACM no âmbito do PEI? 
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GUIÃO DE ENTREVISTA A ASSOCIAÇÕES DE IMIGRANTES 

1 – GERAL: 

Nome da Associação: 

Nome do(s) Entrevistado(s): 

Finalidade da Organização:  

 

2 – CONTEXTUALIZAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO IMIGRANTE 

1. Quais as principais barreiras com que os imigrantes se deparam na criação do próprio 

negócio? Há barreiras que resultem da condição de imigrante? 

2. Há barreiras específicas à criação do próprio negócio que atingem preferencialmente 

determinados grupos de imigrantes?  

3. Quais as principais dificuldades com que os imigrantes se deparam no desenvolvimento 

do negócio? 

4. Quais as dificuldades no desenvolvimento do negócio decorrentes da condição de imi-

grante? 

5. Quais são as principais vantagens dos imigrantes serem empreendedores? 

6. Considera que Portugal se encontra em linha com as tendências registadas nos demais 

Estados-Membros da União Europeia, em matéria de criação/desenvolvimento de negócios 

por imigrantes?  

 

3 – ENQUADRAMENTO DOS VÁRIOS ATORES NO EMPREENDEDORISMO 

IMIGRANTE 

7. Como avalia o papel do Estado Português na promoção do empreendedorismo imigran-

te?  

8. Como avalia o papel do Setor Privado na promoção do empreendedorismo imigrante?  

9. Como avalia o papel do Terceiro Setor na promoção do empreendedorismo imigrante?  

 

4 – CARACTERIZAÇÃO DO PAPEL DA ORGANIZAÇÃO NO EMPREENDEDORISMO 

IMIGRANTE 

10. A sua Associação tem dinamizado atividades/iniciativas de apoio ao empreendedorismo 

imigrante? Que tipo atividades é que tem desenvolvido? 

11. Os seus associados têm manifestado interesse nesta área? 
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12. Que iniciativas de apoio ou promoção ao empreendedorismo imigrante conhece? 

 

5 – AVALIAÇÃO DO PROJETO PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO IMIGRANTE 

13. A sua Associação conhece o Projeto de Promoção do Empreendedorismo Imigrante 

(PEI)? Se sim, o que sabe sobre o projeto? 

 

(Questões seguintes apenas colocadas a Associações que conheçam o PEI) 

14. Quais considera serem os principais aspetos diferenciadores do PEI? 

15. Como avalia os objetivos, estrutura de conteúdos e atividades e perfil de recursos hu-

manos do PEI?  

16. Daquilo que conhece do PEI considera que este se apresenta mais vantajoso no apoio 

ao empreendedorismo imigrante do que outros instrumentos semelhantes? 
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GUIÃO DE ENTREVISTA A ENTIDADES GESTORAS DE PROGRAMAS NA 

ÁREA DO EMPREENDEDORISMO 

1 – GERAL: 

Nome da Entidade Gestora de Programa: 

Nome do(s) Entrevistado(s): 

Finalidade da Organização:  

 

2 – CONTEXTUALIZAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO IMIGRANTE 

1. Em seu entender justifica-se desenvolver projetos de empreendedorismo especificamen-

te dirigidos aos imigrantes? 

 

3 – CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

2. A sua Organização tem dinamizado atividades/iniciativas de apoio ao empreendedorismo 

especificamente orientadas para a população imigrante? Se sim, de que tipo? 

3. Essas atividades/iniciativas são complementares com iniciativas de outros parceiros? 

4. Essas atividades/iniciativas têm sido desenvolvidas em articulação com outros parcei-

ros? 

5. Qual o balanço que faz dos resultados alcançados por atividades/iniciativas? 

6. Têm dinamizado atividades/iniciativas de apoio ao empreendedorismo que não sendo 

especificamente dirigidas a imigrantes têm tido grande procura por este grupo? 

7. Que outras iniciativas de apoio ou promoção ao empreendedorismo imigrante conhece 

que tenham sido desenvolvidas em Portugal ou no estrangeiro, mas aplicáveis em território 

nacional? 

 

4 – ENQUADRAMENTO DO PAPEL DOS VÁRIOS ATORES NO EMPREENDEDORISMO 

IMIGRANTE 

6. Como avalia o papel do Estado Português na promoção do empreendedorismo imigran-

te?  
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7. Qual a função tem desempenhado com maior relevância (regulador, impulsionador, di-

namizador de abordagens inovadoras de apoio ao empreendedorismo)? 

8. Como avalia o papel do Setor Privado na promoção do empreendedorismo imigrante?  

9. Como avalia o papel do Terceiro Setor na promoção do empreendedorismo imigrante?  
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5.3. Guião de inquérito 

 

AVALIAÇÃO PEI INQUÉRITO Participantes 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

CARATERIZAÇÃO DO PARTICIPANTE (I) 

 

1) Nome: (a preencher previamente pelo inquiridor) * 

_________________________________________________ 

 

2) Região em que frequentou o curso «Apoio à Criação de Negócio»: (a preencher previa-

mente pelo inquiridor) * 

( ) Aveiro 

( ) Beja 

( ) Faro 

( ) Guarda 

( ) Lisboa 

( ) Porto 

( ) Setúbal 

 

3) Ano / edição em que participou no PEI: (a preencher previamente pelo inquiridor)* 

( ) 2009 

( ) 2010 

( ) 2011 

( ) 2012 

( ) 2013 

 

4) Sexo: (a preencher previamente pelo inquiridor)* 

( ) Masculino 

( ) Feminino 

 

5) Em que ano nasceu?* 

_________________________________________________ 
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6) Qual é a sua nacionalidade?* 

( ) Portuguesa 

( ) Outra Nacionalidade: _________________________________________________* 

( ) Dupla Nacionalidade: _________________________________________________* 

 

7) Em que país nasceu?* 

( ) Em Portugal 

( ) No estrangeiro: _________________________________________________* 

 

8) Há quantos anos reside em Portugal?* 

( ) Menos de 1 ano 

( ) De 1 a 2 anos 

( ) De 3 a 5 anos 

( ) Mais de 5 anos 

 

 

CARATERIZAÇÃO DO PARTICIPANTE (II) 

 

9) Em que concelho reside atualmente?* 

_________________________________________________ 

 

 

10) Com quem vive atualmente? (assinale todas as opções válidas)* 

[ ] Sozinho(a) 

[ ] Cônjuge 

[ ] Filhos 

[ ] Outros familiares 

[ ] Amigos e/ou conhecidos do mesmo país de origem 

[ ] Outros? Quem?: _________________________________________________* 

 

11) Qual o seu nível de escolaridade atual?* 

( ) Não sabe ler nem escrever 

( ) Sabe ler e escrever (mas não frequentou a escola) 

( ) 1º Ciclo do Ensino Básico (4º ano) 

( ) 2º Ciclo do Ensino Básico (6º ano) 

( ) 3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano) 

( ) Ensino Secundário (12º ano) 
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( ) Frequência universitária 

( ) Licenciatura 

( ) Pós-graduação 

( ) Mestrado 

( ) Doutoramento 

( ) Outra formação: _________________________________________________* 

 

12) Qual era a sua situação profissional antes de iniciar o curso «Apoio à Criação de Negó-

cio»?* 

( ) Estudante / em formação 

( ) Estudante-trabalhador 

( ) Doméstico(a) / está em casa 

( ) Empregado(a) por conta de outrem 

( ) Empregado(a) por conta própria 

( ) Desempregado(a) (à procura do 1º emprego) 

( ) Desempregado(a) (há menos de 1 ano) 

( ) Desempregado(a) (há mais de 1 ano) 

( ) Reformado(a) 

( ) Outra situação.: _________________________________________________* 

 

 

CARATERIZAÇÃO DO PARTICIPANTE (III) 

 

13) Qual é a sua situação profissional neste momento (atual)?* 

( ) Estudante / em formação 

( ) Estudante-trabalhador 

( ) Doméstico(a) / está em casa 

( ) Empregado(a) por conta de outrem 

( ) Empregado(a) por conta própria 

( ) Desempregado(a) à procura do 1º emprego 

( ) Desempregado(a) há menos de 1 ano 

( ) Desempregado(a) há mais de 1 ano 

( ) Reformado(a) 

( ) Outra situação: _________________________________________________* 

 

14) Antes de iniciar o curso «Apoio à Criação de Negócio», já tinha experiência de negócio 

(criado uma empresa / atividade comercial…) em Portugal ou no seu país de origem?* 
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( ) Sim. Qual?: _________________________________________________* 

( ) Não 

 

 

MOTIVAÇÃO PARA A MUDANÇA / INTERESSE NO CURSO «APOIO À CRIAÇÃO DE 

NEGÓCIO» 

 

15) O que o levou a procurar o curso «Apoio à Criação de Negócio»? (Pode assinalar mais 

do que uma opção)* 

[ ] Resolver a situação de desemprego 

[ ] Ter apoio para criar um negócio 

[ ] Ter apoio para melhorar um negócio existente 

[ ] Ter apoio para aceder a crédito / a recursos financeiros 

[ ] Aceder a informação 

[ ] Conhecer melhor as leis e o mundo dos negócios em Portugal 

[ ] Reforçar o conhecimento e competências pessoais, sociais e técnicas 

[ ] Outra motivação?: _________________________________________________* 

 

16) Como teve conhecimento da existência do curso de «Apoio à Criação de Negócio»?* 

[ ] Através de conhecidos, amigos e/ou familiares 

[ ] Através da internet 

[ ] Através de cartazes, brochuras, publicações ou outro material de divulgação 

[ ] Através de notícias ou anúncios em meios de comunicação social 

[ ] Através de informação prestada por técnicos de organizações 

[ ] Outra?: _________________________________________________* 

 

17) Antes de participar no curso «Apoio à Criação de Negócio» frequentou outros cursos / 

outros apoios para criar um negócio?* 

( ) Sim. Qual?: _________________________________________________* 

( ) Não, porque não estava informado sobre a existência de outros cursos 

( ) Não, porque o estatuto migratório não permitia 

( ) Não, porque a idade não permitia 

( ) Não, porque não tinha as habilitações mínimas 

( ) Não, porque não sentia necessidade 

( ) Não. Outro motivo. Qual?: 

_________________________________________________* 
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18) O curso respondeu às suas expectativas iniciais?* 

( ) Sim 

( ) Não. Porquê?: _________________________________________________* 

 

19) Completou o curso? (obteve o certificado de frequência?)* 

( ) Sim 

( ) Não 

 

 

MOTIVAÇÃO PARA A MUDANÇA / INTERESSE NO CURSO «APOIO À CRIAÇÃO DE 

NEGÓCIO» (II) 

 

20) Se respondeu não, indique os motivos: (pode assinalar mais do que uma opção)* 

[ ] Dificuldades com a língua portuguesa 

[ ] Problemas de saúde impeditivos 

[ ] Disponibilidade para presença no curso (dificuldades na gestão do tempo) 

[ ] Local de formação distante do local de residência / trabalho 

[ ] Encontrou emprego 

[ ] O curso não correspondeu às suas expectativas iniciais 

[ ] Outro motivo? Qual?: _________________________________________________* 

 

 

RESULTADOS GLOBAIS (I) 

 

21) Em seu entender, com o curso «Apoio à Criação de Negócio» ficou mais bem prepara-

do para:* 

 

  1 (Nada) 2 (Pouco) 3 (Moderadamen-

te) 

4 (Muito) 5 (Extremamen-

te) 

Conhecer a legislação 

na área dos negócios 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Explorar oportunidades 

de negócio 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Propor ideias de negó-

cio 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Avaliar uma ideia de ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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negócio 

Saber fazer uma análise 

de mercado 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Saber fazer um plano 

de marketing 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Saber fazer um estudo 

económico e financeiro 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

 

RESULTADOS GLOBAIS (II) 

 

22) Por favor, avalie em que medida concorda com as seguintes frases. O curso «Apoio à 

Criação de Negócio» contribuiu para:* 

  1 (Nada) 
2 (Pou-

co) 

3 (Mode-

rada-

mente) 

4 (Muito) 

5 (Ex-

trema-

mente) 

Sentir que vai ser bem-sucedido 

na vida 
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Conseguir terminar com sucesso as 

tarefas em que se envolve 
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Estar satisfeito com a sua vida ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Sentir que é capaz de resolver a 

maioria dos seus problemas 
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Ser capaz de propor ideias criati-

vas (fora do comum) 
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Descobrir formas de resolver pro-

blemas com poucos recursos 
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Ser capaz de lidar com mudanças 

súbitas e surpresas 
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Desenvolver atividades sob pres-

são e stress 
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Desenvolver parcerias para alcan-

çar objetivos 
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Definir os objetivos e tarefas num 

projeto ou negócio 
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  
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Gerir o tempo num projeto ou ne-

gócio 
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Realizar tarefas com outras pesso-

as 
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Defender as suas ideias e opiniões 

quando está a trabalhar em grupo 
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Estimar um orçamento para um 

projeto ou negócio 
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Controlar os custos de um projeto 

ou negócio 
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

 

 

RESULTADOS GLOBAIS (III) 

 

23) Por favor, avalie em que medida concorda com as seguintes frases. O curso «Apoio à 

Criação de Negócio» contribuiu para:* 

  VERDADEIRO FALSO 

Aumentar as suas qualificações escolares e/ou 

profissionais 
( )  ( )  

Conseguir um trabalho melhor ( )  ( )  

Aumentar os seus rendimentos ( )  ( )  

Melhorar a sua capacidade de poupança e/ou me-

lhorar a gestão do orçamento familiar 
( )  ( )  

Ter acesso a outras entidades / outros apoios 

existentes 
( )  ( )  

Melhorar os conhecimentos em Língua Portuguesa 

(escrita, leitura, comunicação oral) 
( )  ( )  

Passar a realizar com mais facilidade as tarefas do 

dia-a-dia (ir às compras, andar de transportes, ir 

ao centro de saúde, etc.) 

( )  ( )  

Passar a ter mais capacidade de iniciativa e parti-

cipação nas tarefas e responsabilidades domésti-

cas/familiares 

( )  ( )  

Passar a ser mais capaz de acompanhar e cuidar 

dos seus filhos, nomeadamente na escola 
( )  ( )  
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Passar a participar mais em atividades com os 

seus vizinhos ou no seu bairro 
( )  ( )  

Passar a participar em associações/organizações ( )  ( )  

 

 

RESULTADOS DA CRIAÇÃO DE NEGÓCIO (I) 

 

24) Após a participação no curso criou algum negócio?* 

( ) Sim 

( ) Não 

 

 

RESULTADOS DA CRIAÇÃO DE NEGÓCIO (II) 

 

25) Quais os motivos para não ter criado um negócio?* 

[ ] Falta de experiência / conhecimento no negócio 

[ ] Encontrei emprego 

[ ] Dificuldade de encontrar um parceiro para o negócio 

[ ] Burocracia e relacionamento com autoridades oficiais 

[ ] Falta de capital / dificuldades de acesso a financiamento 

[ ] Dificuldade em encontrar instalações adequadas 

[ ] Outro motivo. Qual?: _________________________________________________* 

 

 

RESULTADOS DA CRIAÇÃO DE NEGÓCIO (III) 

 

26) Em que ano criou o negócio?* 

( ) 2009 

( ) 2010 

( ) 2011 

( ) 2012 

( ) 2013 

 

27) Em que consiste o seu negócio / Qual é a área do negócio? (Atividade económica prin-

cipal)* 

_________________________________________________ 
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28) Quais foram os fatores que mais contribuíram para a criação do negócio? (pode assina-

lar mais do que uma opção)* 

[ ] O curso «Apoio à Criação de Negócio» 

[ ] As reuniões de orientação, posteriores ao curso «Apoio à Criação de Negócio» 

[ ] A carta de recomendação emitida no âmbito do curso de «Apoio à Criação de Negócio» 

[ ] Ter encontrado parceiros para o negócio, através do curso 

[ ] Ter capital próprio disponível para investir 

[ ] Ter conseguido aceder a crédito 

[ ] O apoio e o envolvimento da família 

[ ] O apoio de amigos e conhecidos do seu país de origem 

[ ] O apoio de amigos e conhecidos portugueses 

[ ] O apoio de outras organizações (ex. associações de imigrantes) 

[ ] A sua experiência / formação pessoal prévia no setor de negócio 

[ ] Outro fator: _________________________________________________* 

 

29) O negócio foi formalizado / a empresa foi registada?* 

( ) Sim 

( ) Não 

 

30) O inquiridor deve classificar o tipo de atividade empresarial: 

( ) Prestador de serviços 

( ) Empresário em nome individual 

( ) Empresário em nome coletivo 

( ) Negócio informal 

 

31) A empresa mantém-se em atividade?* 

( ) Sim 

( ) Não 

 

 

RESULTADOS DA CRIAÇÃO DE NEGÓCIO (IV) 

 

 

32) Em que ano foi encerrada? 

_________________________________________________ 

 

33) Quais as razões que motivaram o encerramento da sua empresa?* 



Estudo de Avaliação de Impacto e Resultados do Projeto Promoção do Empreendedorismo Imigrante  
CEDRU – Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional e Urbano 

 
 
 
 
 

 182 

[ ] Quebra da procura (falta de cientes) 

[ ] Falta de capital / dificuldades de acesso a financiamento 

[ ] Falta de mão-de-obra disponível / ajustada 

[ ] Abastecimento de matéria prima para o negócio 

[ ] Muitos obstáculos e dúvidas sobre a gestão do negócio 

[ ] Dificuldades no licenciamento 

[ ] Falta de qualificações obrigatórias associadas ao negócio 

[ ] Insuficiente iniciativa pessoal e motivação 

[ ] Encontrou alternativa de emprego 

[ ] Falta de apoio familiar 

[ ] Outro. Qual?: _________________________________________________* 

 

34) O encerramento da atividade agravou a sua condição de vida e/ou a da sua família? * 

( ) Sim 

( ) Não 

 

 

RESULTADOS DA CRIAÇÃO DE NEGÓCIO (V) 

 

35) Quais as dificuldades que sente atualmente na gestão do negócio? * 

[ ] Quebra da procura (falta de clientes) 

[ ] Gestão financeira e contabilidade 

[ ] Promoção e divulgação dos serviços e/ou produtos 

[ ] Falta de financiamento das atividades 

[ ] Desconhecimento da legislação 

[ ] Burocracias e relacionamento com as autoridades oficiais 

[ ] Licenciamento 

[ ] Outra. Qual?: _________________________________________________* 

 

36) Quantos empregados tem a empresa?* 

_________________________________________________ 

 

37) Contratou familiares?* 

( ) Sim 

( ) Não 

 

38) Contratou amigos e/ou conhecidos do seu país de origem?* 
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( ) Sim 

( ) Não 

 

39) Em média, quanto é que consegue vender por mês (volume de negócios mensal)?* 

_________________________________________________ 

 

40) Desde que criou o negócio atual, já aumentou o mesmo ou criou uma nova empresa?* 

[ ] Sim, criou uma nova empresa 

[ ] Sim, expandiu/aumentou o negócio atual (abriu uma nova loja; aumentou o número de 

empregados, entre outros) 

[ ] Não, mas pretende criar ou expandir a curto prazo (1 ano) 

[ ] Não, nem pretende criar ou expandir 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

41) Observações gerais (sobre o perfil do inquirido para uma história de vida): 

_________________________________________________ 

 

42) Nome do inquiridor:* 

_________________________________________________ 
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5.4. Guião de focus group formadores 

 

GUIÃO DE FOCUS GROUP COM FORMADORES 

(08.04.2014, Lisboa) 

 

1 – APRESENTAÇÃO DO MODELO DE FUNCIONAMENTO 

0. Apresentação dos objetivos e forma de funcionamento. 

 

2 – AVALIAÇÃO DO CICLO FORMATIVO DO PEI – OS AGENTES 

1. Qual o balanço do processo de seleção e capacitação dos formadores PEI? 

2. Qual o balanço da dinâmica de interação entre formadores e técnicos locais durante a 

fase de capacitação dos primeiros, e durante o processo formativo? 

3. Como avalia o papel das entidades formadoras no contexto do PEI (missão, responsabi-

lidades, suporte, revisão e melhoria)? 

 

3 – AVALIAÇÃO DO CICLO FORMATIVO DO PEI – O PROCESSO 

1. Qual o balanço do processo de seleção dos participantes (principais potencialidades e 

fragilidades)? De que forma este processo estava adequado/facilitou a prossecução dos 

objectivos do PEI?  

2. Quais eram as principais expectativas dos participantes (iniciais e finais) face ao PEI? 

3. Como avalia a fase de acompanhamento/orientação individual dos participantes no PEI? 

4. Quais as tendências que marcaram as ideias de negócio dos participantes no PEI? 

5. Qual o balanço das iniciaivas de follow-up dos imigrantes após a sua participação no 

ciclo formativo? 

 

4 – AVALIAÇÃO DO CICLO FORMATIVO DO PEI – OS RESULTADOS 
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1. Qual o balanço da ação do PEI no aumento das competências pessoais, sociais e de ges-

tão empresarial dos imigrantes? 

2. Em termos de criação de negócios, qual o balanço que faz (tipo de negócio, grau de ino-

vação, durabilidade no tempo, postos de trabalho criados, dificuldades sentidas e determi-

nantes de sucesso)? 

3. O PEI poderá melhorar a sua performance em termos de resultados? Que alterações 

recomendaria a futuras iniciativas homólogas na área do empreendedorismo imigrante 

(estrutura, processo, destinatários, promotores, técnicos envolvidos, produtos pedagógi-

cos…)? 
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5.5. Guião de focus group regionais 

 

GUIÃO DE FOCUS GROUP REGIONAIS 

(05.05.2014, Porto; 06.05.2014 Lisboa; 08.05.2014 Barreiro) 

1 – APRESENTAÇÃO DO MODELO DE FUNCIONAMENTO 

2 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO INQUÉRITO AOS PARTICIPANTES DO 

PEI 

3 – REFLEXÃO CONJUNTA SOBRE AS INQUIETAÇÕES DA AVALIAÇÃO 

PERTINÊNCIA  

1. Trabalhar os problemas do contexto - O PEI visou, sobretudo, minimizar os problemas 

individuais, não tendo trabalhado os constrangimentos de nível meso e macro. Quais as 

implicações desta opção nos resultados? Existem dimensões de atuação ao nível comunitá-

rio que devem ser trabalhadas? Como? 

2. Instrumento para imigrantes ou para grupos desfavorecidos - Tendo em conta que os 

problemas/dificuldades que o PEI visa responder não são exclusivos da população imigran-

te, justifica-se ter um instrumento apenas para este grupo alvo? Devíamos ter um instru-

mento para todos os grupos desfavorecidos ou criar outro somente para nacionais? 

COERÊNCIA EXTERNA 

3. Abundância de medidas de empreendedorismo - O PEI começou por ser uma iniciativa 

inovadora. Mas atendendo à proliferação de iniciativas apoio ao empreendedorismo ainda 

se justifica este projeto especifico para os imigrantes? Ou será necessário reforçar a medi-

ação noutros instrumentos para que seja acessível aos imigrantes? 

EFICÁCIA 

4. Articulação com outros programas - O PEI facilitou a ligação entre os participantes e os 

programas de apoio ao empreendedorismo já existentes? Quais as implicações desta arti-

culação (ou não) nos resultados do PEI? 

5. Apoios financeiros - Embora o acesso ao crédito / financiamento não seja uma das expe-

tativas iniciais dos participantes, 75% aponta-o como um obstáculo à criação de negócio? 
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É uma falsa questão? Como interpretar estes resultados? Como é que podemos trabalhar o 

apoio financeiro? 

UTILIDADE 

6. Desempregados e baixas qualificações - O PEI revelou-se menos útil na criação de ne-

gócio pelos participantes com baixas qualificações e nos desempregados de longa duração. 

Como se podem trabalhar estes grupos?  

7. Participação de cidadãos nacionais - O PEI dirige-se às comunidades imigrantes. Toda-

via, abrangeu cidadãos autóctones. Este alargamento resultou da dificuldade em mobilizar 

imigrantes, na elevada procura de outros grupos ou pretendia-se constituir grupos com 

diferentes públicos? 

SUSTENTABILIDADE 

8. Sustentabilidade dos participantes - Qual o papel da 'carta de recomendação' para filtrar 

iniciativas viáveis e que não agravem a condição de vida dos participantes? Foi um instru-

mento adequado para reduzir o risco sociais dos empreendedores? 

9. Sustentabilidade dos negócios - Os resultados evidenciaram que a informalidade foi o 

denominador comum no encerramento dos negócios. A que se deve esse facto? Os negó-

cios informais foram pior acompanhados ou são uma etapa de tentativa erro com maior 

mortalidade de negócios?  

10. Sustentabilidade da experiência PEI - O PEI detém vantagens específicas que podem 

ser incorporadas nas iniciativas mainstream existentes? O que podemos passar da nossa 

experiência? 
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