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Embora este relatório tenha sido desenvolvido com base nos dados recolhidos 

pelo consórcio GEM, a responsabilidade pela análise e interpretação dos mesmos 

é da exclusiva responsabilidade dos seus autores.
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GEM AçOrEs 2012 – InstItuIçõEs PArcEIrAs

O projeto GEM Açores 2012 resulta do trabalho de uma parceria que integra especialistas em empreendedorismo na 

região Autónoma dos Açores (rAA) e em Portugal continental.

O Nonagon - Parque de Ciência e Tecnologia de S. Miguel, ainda em construção, 

pretende assumir um papel de destaque no desenvolvimento local e regional, 

através da dinamização da ciência, tecnologia e inovação. 

Inserido no cenário da nova fase de desenvolvimento sustentado da rAA, promotora 

da sociedade do conhecimento, o nonagon consubstanciar-se-á numa âncora 

de conhecimentos de vanguarda estruturados em ciência e tecnologia. nesta 

lógica,  entre os seus objetivos, figuram a promoção de networking, conetividade, 

investigação e desenvolvimento em contexto empresarial, incubação de empresas, 

joint-ventures e outras parcerias estratégicas relevantes.

O nonagon prevê a existência de estruturas destinadas a facilitar a criação e o 

crescimento de empresas baseadas na inovação, apresentando espaços de qualidade 

e serviços de elevado valor acrescentado. Assim, afirmar-se-á como o núcleo da 

atividade empreendedora da rAA, contribuindo para o desenvolvimento do tecido 

empresarial açoriano e, consequentemente, de toda a região Autónoma dos Açores.

A SPI Açores é uma empresa de consultadoria fundada em 2011 que, na lógica 

da sua empresa-mãe, sociedade Portuguesa de Inovação (sPI), tem por missão a 

gestão de projetos que fomentem a Inovação e promovam a Internacionalização, 

recorrendo, sempre que conveniente, à criação de parcerias estratégicas.

A sPI Açores combina uma clara perceção das realidades locais com as competências 

e experiência adquiridas pela sPI a nível nacional e internacional, em áreas como 

a inovação e o empreendedorismo, beneficiando da sua vasta rede de contactos. 

A sPI constitui-se como um nó ativo de redes nacionais e internacionais ligadas 

à Inovação, assumindo-se como um promotor privilegiado de relações entre 

empresas, instituições do sistema científico e tecnológico, organizações nacionais 

públicas e privadas e instituições internacionais. 

no âmbito do projeto GEM, em particular, a sPI Açores beneficia da experiência da 

sPI, enquanto coordenadora deste estudo em Portugal, nos anos de 2001, 2004, 

2007, 2010 e 2012, em Angola, nos anos 2008, 2010 e 2012, e na rAA, no ano de 

2010.

AÇORES
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O Governo Regional dos Açores tem desenvolvido diversas iniciativas que visam 

o fomento da atividade empreendedora na rAA, como forma de ultrapassar os 

desafios estruturais e conjunturais a que a região tem de fazer face.

neste cenário, o Governo regional dos Açores tem desempenhado um papel 

fundamental, nomeadamente através da implementação de medidas como a 

criação da rede de Gabinetes do Empreendedor e do Manual do Empreendedor, a 

disponibilização de um sistema de Incentivos ao Empreendedorismo (Empreende 

Jovem) em complemento do sistema de Incentivos para o Desenvolvimento 

regional dos Açores (sIDEr) e a criação do Programa Educação Empreendedora. 

Adicionalmente, no sentido de reforçar a coerência das várias iniciativas na área do 

empreendedorismo e de suprir algumas lacunas existentes, o Governo regional 

dos Açores promoveu o desenvolvimento do Plano Estratégico para o Fomento do 

Empreendedorismo na região Autónoma dos Açores 2013-2016.  A implementação 

deste Plano permitirá a concretização de diferentes iniciativas de grande alcance 

para a região.
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suMárIO ExEcutIVO

O empreendedorismo encontra-se no cerne das políticas económicas, abrangendo, quer a criação de novos negócios, quer 

o desenvolvimento de novas oportunidades em organizações já existentes. são várias as definições atribuídas ao conceito, 

sendo que todas elas atestam a sua incontestável importância, quer em termos de crescimento económico e da  melhoria 

da competitividade em todos os seus domínios, quer na ótica da criação de emprego e da exploração dos interesses da 

sociedade. 

nos Açores, palco de uma cultura empreendedora genericamente exígua aliada à dificuldade de acesso a financiamento 

privado por parte dos empreendedores (muito potenciada pela atual conjuntura), têm sido promovidas diversas iniciativas 

que visam incutir e fomentar o espírito empreendedor entre o povo açoriano. neste cenário, assume capital importância o 

papel ativo assumido pelo Governo regional dos Açores através da promoção do concurso regional de Empreendedorismo, 

do Empreende Jovem - sistema de Incentivos ao Empreendedorismo, da rede de Gabinetes do Empreendedor e do projeto 

Educação Empreendedora, bem como o papel da universidade dos Açores, que se constitui como um importante veículo 

da formação em empreendedorismo na região.

De referir ainda que o Governo regional, consciente de que o binómio Inovação/ Empreendedorismo constitui a força 

motriz da dinâmica económica de uma região, pretende, em 2014, estabelecer um BIc – Business Innovation centre nos 

Açores, com o objetivo de apoiar os empreendedores na implementação das suas ideias de negócio. Paralelamente, é 

sua intenção proceder ao estabelecimento de uma incubadora de empresas (Incuba Açores), capaz de proporcionar aos 

empreendedores serviços de apoio de elevada qualidade, de um programa de atração a empreendedores qualificados 

(Start Up Azores), de um clube de Business Angels que possibilite a identificação de investidores, entre outras iniciativas.

com efeito, as iniciativas encetadas e programadas pelo Governo regional, reconhecendo o contributo do 

empreendedorismo para mobilizar os recursos necessários ao desenvolvimento da economia, refletem importantes 

apostas na promoção da inovação e qualificação dos recursos humanos e na dinamização do espírito empreendedor, ao 

mesmo tempo que pretendem estimular a criação de uma cultura empresarial na qual as empresas procuram progredir na 

cadeia de valor, num ambiente económico global, competitivo e agressivo. 

O conjunto de medidas propostas pelo Governo regional para o período de 2013-2016 encontra-se devidamente enquadrado no 

Plano Estratégico para o Fomento do Empreendedorismo na região Autónoma dos Açores 2013-2016 recentemente concluído.

O projeto Global Entrepreneurship Monitor (GEM - www.gemconsortium.org) é uma avaliação anual da atividade 

empreendedora, aspirações e dificuldades dos indivíduos num largo conjunto de Países/regiões. Atualmente, o GEM é o 

maior estudo sobre dinâmicas empreendedoras no mundo, tendo como objetivo determinar as condições que estimulam 

e travam o panorama empreendedor de cada país/região participante.

A primeira edição do GEM, em 1999, contou com a participação de 10 países, e resultou de uma iniciativa conjunta do 

Babson college (EuA) e da London Business school (reino unido). Desde a sua origem, este projeto tem vindo a expandir-

se, contando, em 2012, com 69 países. O estudo GEM 2012 inclui a análise da região Autónoma dos Açores (rAA), onde o 

estudo se realiza pela segunda vez.

A primeira participação da rAA no projeto GEM ocorreu em 2010. O Estudo foi desenvolvido pelo centro de 

Empreendedorismo, em parceria com a sociedade Portuguesa de Inovação (sPI) e a secretaria regional de Economia do 

Governo dos Açores, tendo conduzido à elaboração de um relatório sobre o estado do empreendedorismo e das condições 

que o influenciam na rAA.
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Passados dois anos desde o último estudo, e perante as alterações que ocorreram neste período, a nível internacional, 

nacional e regional, justifica-se a realização de uma nova avaliação do empreendedorismo na rAA, que permita medir a 

evolução, desde 2010, de diversos indicadores ligados à atividade empreendedora, bem como aferir o nível, as características 

e os fatores potenciadores do empreendedorismo na região.

Esta avaliação do empreendedorismo assume-se igualmente como um exercício de benchmarking de caráter internacional, 

que permite comparar o nível de empreendedorismo na rAA com o de Portugal continental, da união Europeia (uE) e das 

economias orientadas para a inovação (onde também se enquadra a economia açoriana), com características e níveis de 

desenvolvimento distintos.

O GEM 2012 utiliza a tipologia de desenvolvimento competitivo de Michael Porter, assumindo a existência de economias 

orientadas por fatores de produção, orientadas para a eficiência e orientadas para a inovação. A presente edição do estudo 

GEM conta com a participação de 13 países inseridos nas economias orientadas por fatores de produção, 30 países inseridos 

nas economias orientadas para a eficiência e 24 países inseridos nas economias orientadas para a inovação. A rAA insere-se 

nas economias orientadas para a inovação, onde se enquadram os países /regiões caracterizados por apresentarem uma 

maior ênfase no setor dos serviços, fruto do amadurecimento e aumento da riqueza.

A elaboração do relatório GEM Açores 2012 implicou a recolha de dados de 4 fontes:

• sondagem à População Adulta, junto de 1.000 indivíduos (com idades entre 18 e 64 anos), residentes na rAA, 

utilizando um questionário padronizado para todos os países participantes no GEM 2012. A sondagem foi realizada 

pela empresa GfK Metris.

• sondagem a Especialistas ligados ao empreendedorismo na rAA, incluindo, entre outros, líderes do sistema financeiro, 

responsáveis governamentais, membros do sistema de ensino e empreendedores de renome. A sondagem envolveu 

a realização de 38 entrevistas a especialistas, utilizando um questionário padronizado para todos os Países/regiões 

participantes no GEM 2012;

• Indicadores relacionados com aspetos macroeconómicos do empreendedorismo, recolhidos de fontes regionais, tais 

como o serviço regional de Estatística dos Açores (srEA).

• GEM 2012 Global Report 1

O principal índice do GEM designa-se por taxa de Atividade Empreendedora Early-Stage (tEA – Total Early-Stage 

Entrepreneurial Activity) e mede a proporção de indivíduos adultos (com idades compreendidas entre os 18 e os 64 anos) 

envolvidos quer num negócio em fase nascente (negócio que proporcionou remuneração salarial por um período não 

superior a 3 meses), quer na gestão de um novo negócio (negócio que proporcionou remuneração salarial por um período 

não superior a 3,5 anos e não inferior a 3 meses).

As entrevistas realizadas a especialistas ligados ao empreendedorismo na rAA foram conduzidas com base em 9 fatores 

associados à atividade empreendedora. Estes fatores, designados por condições estruturais do empreendedorismo, são:

1. Apoio Financeiro

2. Políticas Governamentais

3. Programas Governamentais

1  xavier, Kelley, Kew, Herrington e Vorderwülbecke (2012), “Global Entrepreneurship Monitor 2012 Global report”.
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4. Educação e Formação

5. transferência de Investigação e Desenvolvimento (I&D)

6. Infraestruturas de comércio e serviços

7. Abertura do Mercado

8. Acesso a Infraestruturas Físicas

9. normas culturais e sociais

As principais conclusões do trabalho desenvolvido no âmbito do GEM Açores 2012 refletem duas dimensões de análise, 

designadamente: 

• A perspetiva açoriana do empreendedorismo, baseada na sondagem à População Adulta; e,

• A avaliação dos especialistas regionais, baseada na sondagem efetuada. 

nÍVEL E  cArAtErÍstIcAs DA AtIVIDADE EMPrEEnDEDOrA nOs AçOrEs

A perspetiva açoriana do empreendedorismo analisada pelo GEM Açores 2012 incidiu sobre três dimensões: a atividade 

empreendedora early-stage, a atitude empreendedora e as aspirações empreendedoras na região. 

no que concerne ao nível e características da atividade empreendedora nos Açores, as conclusões relativas a esta dimensão 

encontram-se seguidamente apresentadas:

• Em 2012, a região Autónoma dos Açores regista uma taxa tEA de 4,9%, o que significa que existem cerca de 5 

empreendedores early-stage (indivíduos envolvidos em start-ups ou na gestão de novos negócios), por cada 100 

indivíduos em idade adulta. A taxa tEA da rAA, em 2012, é a quinta mais baixa no ranking do universo GEM 2012 

bem como a terceira mais baixa no contexto das economias orientadas para a inovação, tendo subido 1,4 pontos 

percentuais relativamente ao valor registado em 2010 (3,5%); 

• A taxa tEA nos Açores (4,9%) revela-se mais baixa do que a de Portugal continental (7,7%), estando também abaixo 

da média registada nas economias orientadas para a inovação (7,0%) e da média registada nos países membros da 

uE (7,5%);

• As proporções de empreendedores de negócios nascentes (até 3 meses) e de empreendedores a gerir novos negócios 

(de 3 meses a 3,5 anos) correspondem, respetivamente, a 2,2% e 2,7% da população adulta açoriana. De salientar que, 

de 2010 a 2012, ambos os indicadores evidenciaram uma evolução positiva, tendo o primeiro revelado um aumento de 

45% e o segundo um acréscimo menos significativo, a rondar os 28%. neste âmbito, a rAA encontra-se numa situação 

semelhante a apenas 4 das 25 economias que integram o painel das economias orientadas para a inovação, onde a 

taxa de Empreendedorismo de novos negócios é superior à taxa de Empreendedorismo de negócios nascentes. 

Adicionalmente, estes resultados não acompanham os resultados obtidos em Portugal continental, onde a proporção 

de empreendedores a gerir novos negócios (3,3% da população adulta) é inferior à proporção de empreendedores 

envolvidos em start-ups (4,3% da população adulta);

• O setor onde se concentra uma larga proporção (54,0%) da atividade empreendedora early-stage açoriana é o setor 

orientado ao consumidor, que inclui todos os negócios direcionados para o consumidor final, como o retalhista, 

restauração, alojamento, saúde, educação e lazer, entre outros. A este seguem-se, por ordem decrescente, o setor da 



GEM AÇORES 2012 - Estudo sobre o Empreendedorismo

xI

transformação (que inclui construção, manufatura, transporte, comunicações, utilidades e distribuição grossista), com 

25,3%, o setor orientado ao cliente organizacional (que inclui finanças, seguros, imobiliário e todas as atividades onde 

o cliente primário é outro negócio), com 14,6%, e, em último lugar, o setor extrativo (que inclui agricultura, silvicultura, 

pescas e extração de matérias brutas), com 6,2%;

• no que diz respeito ao género dos empreendedores açorianos, a proporção de empreendedores early-stage do sexo 

masculino corresponde a 6,2% da população adulta masculina e a proporção de empreendedores early-stage do 

sexo feminino a 3,5% da população adulta feminina. Ambas as taxas registam acréscimos em 2012, embora o maior 

aumento se tenha verificado do lado feminino, que triplicou de valor. Assim, a discrepância de empreendedores do 

sexo masculino e feminino é inferior à apresentada em 2010, altura em que o número de empreendedores do sexo 

masculino era cerca de 6 vezes superior ao do sexo feminino;

• Ao contrário do que acontecia em 2010, a taxa tEA para o género feminino da rAA já não corresponde ao valor mais 

baixo registado no universo GEM 2012, nem tão pouco ocupa os 10 últimos lugares. no panorama das economias 

orientadas para a inovação, a taxa tEA açoriana associada ao género feminino é superior à de países como a Bélgica, 

a coreia do sul, a Dinamarca, a Eslovénia, a Itália e a noruega; 

• Entre 2010 e 2012, a estrutura etária da população empreendedora da rAA sofreu algumas alterações, tendo ocorrido 

aumentos e diminuições significativas de intensidade empreendedora em quase todas as faixas etárias. A alteração 

mais acentuada e positiva ocorreu a nível da faixa etária dos 35 aos 44 anos, e, por oposição, registando novamente a 

mais reduzida taxa tEA (0,8%) no contexto etário da população, a faixa etária mais avançada (55 a 64 anos) foi a que 

sofreu um menor impacto;

• Em 2012 ocorre uma mudança de paradigma no âmbito das motivações para a atividade empreendedora da 

rAA, registando-se que 43,9% dos empreendedores açorianos criam um negócio movidos pela oportunidade em 

detrimento da necessidade (37,4%). A mistura de motivos, por seu turno, verifica-se em 18,6% dos casos. Apesar da 

notória melhoria verificada, os empreendedores por oportunidade, na rAA, representam ainda proporções inferiores 

às que figuram em Portugal continental, na uE, assim como na média das economias orientadas para a inovação e 

para a eficiência.

• na rAA, 31,3% dos negócios empreendedores não apresentam clientes internacionais. Por outro lado, 51,3% dos 

negócios empreendedores apresentam até 25% de clientes fora de Portugal, 13,0% apresentam entre 26% e75% de 

clientes internacionais e 4,4% apresentam mais de 76% de clientes estrangeiros. nos Açores, a proporção de negócios 

early-stage com clientes internacionais é apenas menor quando comparada com a realidade de Portugal continental 

(em oposição ao que acontece relativamente à uE e economias orientadas por fatores de produção, economias 

orientadas para a eficiência e economias orientadas para a inovação).

• nos Açores, 1,2% da população adulta desistiu de um negócio nos 12 meses anteriores à realização da sondagem, 

tendo a continuidade do mesmo sido interrompida. Por outro lado, 0,4% da população adulta afirma ter desistido de 

um negócio, no mesmo período, tendo esse negócio permanecido ativo. Ambos os resultados revelam-se inferiores 

aos registados para Portugal continental (2,1% e 0,9%, respetivamente), bem como às médias obtidas para as 

economias orientadas para a inovação (1,7% e 1,4%, respetivamente) e para a uE (1,8% e 0,9%, respetivamente).

• na rAA, dos indivíduos que cessam um negócio, 43,3% apontam como motivo a inexistência de lucro, 19,5% admitem 

ter sido confrontados com problemas de financiamento e 18,2% alegam razões pessoais. Os restantes 19,0% referem 

a existência de outras razões (tais como o surgimento de outras oportunidades de emprego ou de negócio, o 
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planeamento prévio da saída, a reforma ou a ocorrência de um incidente) como causa para a cessação do seu negócio. 

É ainda de salientar que nenhum inquirido afirma ter surgido uma oportunidade de venda para o abandono do 

negócio. 

Em termos de atitude empreendedora, destacam-se os seguintes resultados:

• na rAA, 49,8% dos homens adultos consideram possuir as competências/conhecimentos necessários para criar 

um negócio. A percentagem da população adulta feminina que considera possuir as referidas competências/

conhecimentos fica aquém do resultado registado para os homens, com 27,2%. Em relação ao ano de 2010, estes 

valores não apresentam alterações muito significativas.

• Os açorianos evidenciam um otimismo bastante reduzido no que toca a futuras oportunidades de iniciar um 

negócio a curto prazo, verificando-se que apenas 10,2% dos adultos entre os 18 e os 64 anos consideram que essas 

oportunidades virão a surgir na sua área de residência. com efeito, a rAA ocupa uma posicão de destaque negativo 

relativamente a este indicador, situando-se apenas à frente do Japão no universo dos Países/regiões do universo GEM 

2012.

• 12,2% dos açorianos tem intenções de vir a criar um negócio dentro de um período de 3 anos. Este valor, apresentando 

uma evolução positiva face a 2010 na ordem dos 55,8%, não é suficiente para posicionar a rAA à frente de Portugal 

continental (16,2%) nem da uE (14,7%), mas posiciona a rAA ao nível da economias orientadas para a inovação 

(12,7%).

• na rAA, 58,9% da população adulta declara que o medo de falhar o/a impediria de iniciar um negócio. Esta proporção 

é superior ao valor registado em 2010 em 17,4 pontos percentuais, traduzindo assim um acréscimo de 41,9%. neste 

indicador em particular, a rAA apresenta valores superiores aos da média registada em Portugal continental (52,5%), 

na uE (47,2%), assim como nas economias orientadas por fatores de produção, para a eficiência e para a inovação 

(27,8%, 36,6% e 45,1%, respetivamente).

• nos Açores, 77,8% dos empreendedores early-stage são de opinião que nenhum dos seus clientes considera os seus 

produtos/serviços novos ou desconhecidos, enquanto 16,3% são de opinião que alguns dos seus clientes consideram 

os seus produtos/serviços novos ou desconhecidos e apenas 5,9% têm a perceção que todos os seus clientes 

consideram os seus produtos/serviços novos ou desconhecidos. Em comparação com os resultados de 2010, registou-

se um decréscimo ao nível da percentagem de empreendedores early-stage que consideram que nenhumas empresas 

têm produtos/serviços semelhantes (19,5% nesse ano) e um aumento ao nível da proporção de empreendedores que 

consideram ter alguns e muitos negócios concorrentes (42,0% e 38,5%, respetivamente, nesse ano).

no que toca a aspirações dos empreendedores, apenas foram analisadas as suas expetativas de crescimento dos negócios 

em termos de postos de trabalho. neste caso, a grande maioria dos empreendedores early-stage na rAA (96,0%) não espera 

criar qualquer posto de trabalho no seu negócio nos próximos 5 anos. Durante esse período de tempo, cerca de 3,9% 

dos empreendedores açorianos estima vir a criar pelo menos 1 posto de trabalho, e uma insignificante percentagem de 

0,1% espera criar 19 postos de trabalho ou mais. Os resultados verificados no ano de 2012 na rAA são particularmente 

negativos quando comparados com os de Portugal continental e com as médias dos três tipos de economia e da uE. De 

notar também que os resultados obtidos na rAA em 2012 refletem um agravamento relativamente a 2010.
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cOnDIçõEs EstruturAIs DO EMPrEEnDEDOrIsMO nOs AçOrEs

no que se refere à avaliação dos especialistas regionais, esta foi separada em duas componentes – a avaliação das condições 

estruturais do empreendedorismo nos Açores e a avaliação da atitude empreendedora na região.

A avaliação das condições Estruturais do Empreendedorismo contempla 9 fatores analisados através de uma escala com 5 

graus, de “Insuficiente” a “suficiente”. Os resultados gerais2 e as principais conclusões relativas a esta dimensão encontram-

se seguidamente apresentados:

• Globalmente, a avaliação dos especialistas regionais manteve-se sensivelmente semelhante de 2010 para 2012. Em 

termos de classificações médias, as condições estruturais Apoio Financeiro, Políticas Governamentais, transferência 

de I&D e Abertura do Mercado sofreram um agravamento de 2010 para 2012. Em contrapartida, as classificações 

estruturais Programas Governamentais, Educação e Formação,  Infraestrutura de comércio e serviços e Acesso a 

Infraestrutura Física apresentam melhorias relativamente a 2010. A classificação estrutural normas sociais e culturais 

mantém-se idêntica à de 2010.

• A condição estrutural Infraestrutura Física foi a que obteve uma apreciação mais positiva por parte dos 

especialistas açorianos, que consideram que existe, de modo geral, uma facilidade em aceder a recursos físicos, 

destacando o apoio proporcionado por infraestruturas físicas (como estradas e redes de utilidades) às empresas 

novas e em crescimento, bem como o acesso a utilidades básicas (em cerca de um mês) por parte destas 

mesmas empresas (ambos os indicadores considerados parcialmente suficientes) como aspetos mais favoráveis; 

• Outros aspetos destacados pelos especialistas como estímulos à atividade empreendedora na região 

foram: a disponibilidade de subsídios governamentais para financiar empresas novas e em crescimento (na 

condição estrutural Apoio financeiro); a prioridade dada pelo governo nacional/regional ao apoio às novas 

empresas e empresas em crescimento (na condição estrutural Políticas Governamentais); a existência de 

um número adequado  de programas governamentais para o apoio a empresas novas e em crescimento (na 

condição estrutural Programas Governamentais); o nível de educação em negócios e gestão como forma 

de assegurar uma boa e adequada preparação para a criação e desenvolvimento de novas empresas (na 

condição estrutural Educação e Formação); e a existência de subsídios governamentais adequados para as 

empresas novas e em crescimento adquirirem tecnologia nova (na condição estrutural transferência de I&D); 

• A condição estrutural normas culturais e sociais foi a que registou os resultados menos favoráveis. neste contexto, o 

grau em que a cultura regional estimula o empreendedorismo que implica a tomada de risco é considerado o aspeto 

mais desfavorável. Por outro lado, o grau em que a cultura regional estimula a responsabilidade que o indivíduo (em 

detrimento do coletivo) tem na gestão da sua vida é apontado como o aspeto menos negativo;

• Outros aspetos destacados pelos especialistas como obstáculos ao fomento da atividade empreendedora na região 

foram: a disponibilidade de financiamento de privados (além dos fundadores) suficiente para empresas novas em 

crescimento (na condição estrutural Apoio Financeiro); a dificuldade das empresas novas e em crescimento obterem 

a maioria das autorizações e licenças no prazo de uma semana, fruto da burocracia (na condição estrutural Políticas 

Governamentais); e a eficiência na transferência de nova tecnologia, ciência e conhecimento das universidades e 

centros de investigação públicos para as empresas (na condição estrutural transferência de I&D).

 2  Por “resultados gerais” entende-se a média dos resultados associados a cada um dos indicadores.
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no que diz respeito à avaliação da atitude empreendedora na região pelos especialistas regionais, há a destacar o seguinte:

• Os especialistas açorianos consideram que as oportunidades para a criação de novas empresas são “nem suficientes 

nem insuficientes”. nesta matéria, os especialistas concordam que o número de boas oportunidades é superior ao 

número de pessoas capazes de as aproveitar, o que não invalida o facto de eles igualmente concordarem com o facto 

de os indivíduos conseguirem facilmente aproveitar as oportunidades de empreendedorismo existentes.

• Os especialistas apresentam sérias dúvidas quanto à capacidade humana na região para criar e gerir novos negócios. 

É ainda indicado que os açorianos não têm uma capacidade de reação rápida a novas oportunidades de negócio e 

apresentam pontos fracos ao nível da capacidade necessária para criar e gerir um negócio de grande crescimento.

• na região, a imagem social do empreendedor é considerada em termos globais  “nem suficiente nem insuficiente”. neste 

âmbito, destacam-se como aspetos mais favoráveis o estatuto social e o respeito conquistado pelos empreendedores 

de sucesso, e a competência e recursos materiais e financeiros associados aos empreendedores. Por outro lado, como 

aspeto menos favorável é de salientar o grau em que as pessoas encaram a carreira de empreendedor como uma 

opção desejável.

Abril de 2013

O nonagon - Parque de ciência e tecnologia de s. Miguel

A sPI - Açores

O Governo regional dos Açores
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1. IntrODuçãO AO rELAtórIO GEM AçOrEs 2012

O projeto Global Entrepreneurship Monitor (GEM - www.gemconsortium.org) é o maior estudo de empreendedorismo 

realizado em todo o mundo, tendo como principal objectivo analisar a relação entre o nível de empreendedorismo e o nível 

de crescimento económico, bem como determinar as condições que estimulam e travam as dinâmicas empreendedoras 

em cada país/região participante.

O primeiro estudo GEM foi realizado em 1999, como iniciativa conjunta do Babson college (Estados unidos da América) e 

da London Business school (reino unido), tendo contado com a participação de 10 países. Em 2004, estas duas entidades 

transferiram o capital intelectual do GEM para a Global Entrepreneurship research Association (GErA) – uma organização 

sem fins lucrativos gerida por representantes das equipas nacionais, das duas instituições fundadoras e de instituições 

patrocinadoras da iniciativa.

A mais recente edição do estudo GEM (2012) conta com a participação de 69 países, incluindo a análise da atividade 

empreendedora na região Autónoma dos Açores (rAA).

rELEVÂncIA DO GEM AçOrEs 2012

A atividade económica da rAA tem sido fortemente afetada pela propagação dos efeitos da crise económico-financeira 

mundial, com particular impacto na taxa de desemprego da região. neste sentido, o empreendedorismo tem assumido 

um posicionamento de destaque na formulação das políticas governamentais da rAA, dado o reconhecimento do papel 

dos empreendedores enquanto catalisadores da economia e promotores de inovação e competitividade do ecossistema 

empresarial.

Em 2010, foi realizado o primeiro estudo GEM nos Açores, que evidenciou a antepenúltima taxa de Atividade Empreendedora  

Early-Stage (tEA) mais baixa do universo GEM 2010. Daí resultou a conclusão de que deveriam ser implementados esforços 

no sentido de fomentar o espírito empreendedor do povo açoriano. com efeito, a recuperação sustentada de qualquer 

economia, em particular da economia açoriana que se restringe a uma zona geográfica relativamente reduzida quando 

comparada com outras regiões, depende fortemente do surgimento de empreendedores, indivíduos dinâmicos, capazes 

de investir e gerar riqueza a partir de uma necessidade de mercado identificada e não satisfeita.

neste contexto, o GEM Açores 2012 assume um destaque particularmente relevante, na medida em que permite medir a 

evolução, desde 2010, de diversos indicadores ligados à atividade empreendedora, bem como aferir, entre outros fatores 

importantes, as características e os fatores potenciadores do empreendedorismo na região. constitui-se  ainda como uma 

ferramenta importante para o novo Governo regional dos Açores, eleito em Outubro de 2012, averiguar a necessidade 

de proceder a adaptações e alterações das políticas existentes de apoio ao empreendedorismo, e para a universidade e 

demais instituições de ensino, fortemente indutoras do empreendedorismo na região, verificarem, em primeiro lugar, se a 

sua atuação nos últimos dois anos foi eficaz, e, em segundo lugar, identificar as melhores vias de atuação, dada a evolução 

do contexto empreendedor.

De sinalizar que o projeto GEM Açores constitui ainda um exercício de benchmarking de carácter internacional, que permite 

comparar o nível de empreendedorismo nos Açores com o de Portugal continental, da união Europeia (uE) e as economias 

orientadas para a inovação, com características e níveis de desenvolvimento diferentes. Assim, o GEM Açores 2012 permite 

igualmente comparar a evolução do cenário empreendedor da rAA com os restantes contextos.
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rEtrAtO DO EMPrEEnDEDOrIsMO nO GEM

Em termos gerais, o GEM define empreendedorismo como “qualquer tentativa de criação de um novo negócio ou nova 

iniciativa, tal como emprego próprio, uma nova organização empresarial ou a expansão de um negócio existente, por parte 

de um indivíduo, de uma equipa de indivíduos, ou de negócios estabelecidos”.

Assim, a recolha de dados do GEM abrange todo o ciclo de vida do processo empreendedor e debruça-se sobre os 

indivíduos, enquadrando-os em três fases distintas: quando estes empregam recursos para começar um negócio do qual 

esperam ser donos (empreendedores de negócios nascentes); quando estes são donos e gerem um novo negócio que 

proporciona remuneração salarial por um período superior a 3 meses e inferior a 42 meses (empreendedores de novos 

negócios); e quando estes são donos e gerem um negócio já estabelecido e que está em funcionamento há mais de 

42 meses (empreendedores de negócios estabelecidos). A Figura 1 sintetiza o processo empreendedor e as definições 

operacionais do GEM.

Figura 1. O processo empreendedor e as definições operacionais do GEM

Fonte: GErA, GEM Global report, 2012

Para o GEM, o pagamento de um salário por um período superior a 3 meses a qualquer pessoa (incluindo o dono) é 

considerado como o marco de nascimento de um negócio. Adicionalmente, a distinção entre empreendedores de negócios 

nascentes e empreendedores de novos negócios é determinada pela idade do negócio. Os negócios que proporcionaram 

uma remuneração salarial por mais de 3 meses e menos de 3,5 anos são considerados novos. O ponto-limite de 3,5 anos 

foi estabelecido a partir de uma combinação de fatores teóricos e operacionais, uma vez que a maioria dos novos negócios 

não sobrevive para além dos 3 ou 4 anos.

As taxas de prevalência de empreendedores nascentes (ou empreendedores de negócios nascentes) e de empreendedores 

de novos negócios, consideradas em conjunto, podem funcionar como um indicador de atividade empreendedora early-

stage num País/região, pois representam a dinâmica de criação de novas empresas. Mesmo considerando que uma boa 

parte dos empreendedores de negócios nascentes acaba por não conseguir manter o seu novo negócio, as suas ações 

podem, ainda assim, ter um efeito benéfico para a economia, uma vez que a ameaça de entrada de novos concorrentes 

pode colocar pressão nas empresas atualmente presentes no mercado e, assim, fazê-las ter um melhor desempenho.

O relatório GEM Açores 2012 utiliza a taxa tEA como principal índice para medir a atividade empreendedora e para a 

comparar com indicadores económicos. A taxa tEA mede a proporção de adultos (com idades compreendidas entre os 18 

e os 64 anos) envolvidos em negócios nascentes ou em novos negócios.

Empreendedores 
Potenciais:

convicções e Atitudes
Intenções negócios nascentes novos negócios novos negócios

cessação dos  
negócios

Atividade Empreendedora Early-Stage  total (tEA)

fases da Atividade Empreendedora
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FAsEs DO DEsEnVOLVIMEntO EcOnóMIcO

O estudo GEM tem em consideração as diferentes fases do desenvolvimento económico dos Países/regiões, classificando 

cada país/região participante como “economia orientada por fatores de produção”, “economia orientada para a eficiência” 

ou “economia orientada para a inovação”3 . A caracterização geral do empreendedorismo nos três tipos de economia 

anteriormente referidos encontra-se seguidamente apresentada:

EMPREENDEDORISMO EM ECONOMIAS ORIENTADAS POR fATORES DE PRODUçãO
nas economias orientadas por fatores de produção, o desenvolvimento económico consiste em 

mudanças na quantidade e no caráter do valor acrescentado económico. Estas mudanças resultam 

em maior produtividade e num aumento do rendimento per capita e, frequentemente, coincidem 

com a migração de trabalho entre os diferentes setores económicos da sociedade (por exemplo 

do setor primário para a indústria e serviços)4. nos países com baixos níveis de desenvolvimento 

económico, o setor agrícola é tipicamente preponderante, assegurando a subsistência à maioria 

da população, a qual vive, sobretudo, em zonas rurais. Esta situação vai mudando à medida que 

a atividade industrial começa a desenvolver-se, muitas vezes em torno da extração de recursos 

naturais. começando a indústria extrativa a expandir-se, há um impulso para o crescimento 

económico que faz com que o excedente de população ligada ao setor agrícola migre para setores 

extrativos e de grande escala, frequentemente localizados em regiões específicas. Destes processos 

resulta um excesso de oferta de mão-de-obra, que acaba por provocar o empreendedorismo de 

necessidade em aglomerados regionais, dado os trabalhadores excedentários procurarem criar o 

seu próprio emprego, de modo a garantir a sua subsistência.

EMPREENDEDORISMO EM ECONOMIAS ORIENTADAS PARA A EfICIêNCIA 
nas economias orientadas para a eficiência, à medida que o setor industrial se vai desenvolvendo, 

começam a emergir instituições para o apoio ao desenvolvimento da industrialização e começa a 

haver uma procura de maior produtividade através da criação de economias de escala. tipicamente, 

as políticas económicas nacionais em economias de escala moldam as instituições económicas 

e financeiras emergentes, de modo a favorecer as grandes empresas nacionais. À medida que a 

produtividade económica contribui para a formação de capital financeiro, podem surgir nichos nas 

cadeias de fornecimento, permitindo que novas empresas produzam para empresas já instaladas. 

Estes fatores, combinados com o fornecimento independente de capital financeiro por parte do 

setor bancário emergente, aumentam as oportunidades de desenvolvimento das indústrias de 

pequena e média escala. Paralelamente, espera-se também que a atividade industrial movida 

pela necessidade decresça, abrindo oportunidade para a entrada no mercado destas empresas 

emergentes de pequena escala.

3 citado no relatório Executivo GEM 2010, de Porter, sachs e McArthur (2002): “Executive summary: competitiveness and stages of Eco-
nomic Development.”, the Global competitiveness report 2001-2002, new York: Oxford university Press, 16-25.
4 citado no relatório Executivo GEM 2010, de Gries, t. and W. naude. (2010): “Entrepreneurship and structural Economic transformation”, 
In small Business Economics, 34(1): 13–29.
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EMPREENDEDORISMO EM ECONOMIAS ORIENTADAS PARA A INOvAçãO 
Finalmente, em economias orientadas para a inovação, pode esperar-se que a ênfase dada à 

atividade industrial mude gradualmente para o setor dos serviços, à medida que ocorre um 

amadurecimento e aumento da riqueza. Este setor deverá ser capaz de responder às necessidades 

de uma população em crescimento, indo ao encontro das exigências criadas numa sociedade 

com elevado rendimento. O setor industrial, por seu turno, atravessa um conjunto de mudanças e 

melhorias ao nível da variedade e da sofisticação. Estas melhorias estão normalmente associadas 

a atividades de Investigação e Desenvolvimento (I&D) cada vez mais intensivas, verificando-se 

um papel de crescente relevância por parte das instituições que produzem o conhecimento. Os 

progressos referidos abrem caminho ao desenvolvimento de uma atividade empreendedora 

inovadora, orientada para o aproveitamento de oportunidades, e que não tem receio de desafiar os 

agentes estabelecidos na economia. Frequentemente, as pequenas empresas inovadoras beneficiam 

de uma vantagem de produtividade relativamente às grandes empresas ao nível da inovação, 

permitindo que estes pequenos atores operem como “agentes de destruição criativa”. Dependendo 

do grau em que as instituições económicas e financeiras criadas durante o período económico de 

forte industrialização forem capazes de integrar e dar resposta à atividade empreendedora baseada 

na oportunidade, poderão emergir novas empresas inovadoras, assumindo-se como motores 

importantes do crescimento económico e da criação de riqueza5.

AtItuDE, AtIVIDADE E AsPIrAçãO EMPrEEnDEDOrA

Podem ser identificadas três componentes principais do empreendedorismo: a atitude empreendedora, a atividade 

empreendedora e a aspiração empreendedora. Estas componentes encontram-se interligadas através de circuitos 

complexos, com relações de causa e efeito entre si. Por exemplo, uma atitude positiva relativamente ao empreendedorismo 

pode aumentar a atividade empreendedora e as aspirações empreendedoras, o que por sua vez afeta de maneira positiva 

a atitude, na medida em que vão surgindo mais referências ou modelos positivos. As aspirações positivas podem mudar a 

natureza da atividade e, por sua vez, mudar a atitude.

A atitude empreendedora é a postura adotada face ao empreendedorismo. Por exemplo, um tipo de atitude 

empreendedora é a medida em que as pessoas crêem existirem boas oportunidades para abrir um negócio ou a medida 

em que se atribui um elevado estatuto aos empreendedores. Outros tipos de atitudes relevantes são, por exemplo, o 

risco que os indivíduos podem estar dispostos a correr ou a sua perceção das próprias competências, conhecimentos e 

experiência para a criação de um negócio.

A atitude empreendedora pode influenciar a atividade empreendedora, mas também pode ser influenciada por esta. Por 

exemplo, a legitimação do empreendedorismo numa sociedade, sendo refletida numa atitude empreendedora positiva, 

pode ser influenciada pelo facto de as pessoas conhecerem alguém que criou um negócio recentemente. Indivíduos que 

conhecem situações próximas de criação recente de um negócio poderão, pela familiaridade que têm com o processo, 

estar mais predispostos para o ver como sendo legítimo.

5 citado no relatório Executivo GEM 2010, Henrekson, M. (2005). “Entrepreneurship: A weak link in the welfare state”. In Industrial and 
corporate change, 14(3): 437–467.
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A atitude empreendedora é importante porque reflete o sentimento geral da população relativamente aos empreendedores 

e ao empreendedorismo. É fundamental que os Países/regiões tenham pessoas, por um lado, capazes de reconhecer 

oportunidades de negócio valiosas e, por outro lado, capazes de perceber que detêm as competências necessárias para 

explorar estas oportunidades. Para além do mais, se a atitude nacional relativamente ao empreendedorismo for positiva, 

irá contribuir para gerar apoio cultural, recursos financeiros e benefícios em rede para os empreendedores ou para as 

pessoas que querem criar um negócio.

Embora a atividade empreendedora seja multifacetada, pode destacar-se uma das suas facetas importantes, relativa ao 

grau em que as pessoas estão a levar a cabo novas atividades de negócio, tanto em termos absolutos, como no que se 

refere a outras atividades associadas (por exemplo: o encerramento de negócios). Dentro do espetro de novas atividades 

de negócio, podem ser identificados diferentes tipos de atividade empreendedora. Por exemplo, a criação de negócios 

pode variar de acordo com o setor industrial, com a dimensão da equipa fundadora, com o grau de independência que 

a iniciativa tem relativamente a outros negócios ou mesmo de acordo com as características demográficas do grupo de 

fundadores, tais como a idade, o sexo e a formação.

A atividade empreendedora deve ser vista como um processo e não como um momento. É por este motivo que o GEM 

mede, quer as intenções empreendedoras, quer a atividade empreendedora nascente, a nova e a estabelecida. A análise 

das múltiplas componentes da atividade empreendedora permite também explorar diferenças entre os processos 

empreendedores nas três grandes fases de desenvolvimento económico dos Países/regiões. Por exemplo, espera-se que 

a atividade de negócios nascentes e novos seja alta nas economias orientadas por fatores de produção, principalmente 

porque a maior parte desta atividade é motivada pela necessidade económica. complementarmente, nas economias 

orientadas para a inovação, espera-se que a proporção de empreendedorismo motivado pela oportunidade seja maior do 

que nas economias orientadas por fatores de produção e nas economias orientadas para a eficiência.

A aspiração empreendedora reflete a natureza qualitativa da atividade empreendedora. Por exemplo, os empreendedores 

diferem nas suas aspirações de introduzir novos produtos e novos processos produtivos, de abordar mercados externos, 

de desenvolver uma organização e de financiar o crescimento do seu negócio com capitais externos. Estas aspirações, 

quando concretizadas, podem afetar significativamente o impacto económico das atividades empreendedoras. A 

inovação de produto e de processo, a internacionalização e a orientação para o alto crescimento são marcas visíveis de 

empreendedorismo ambicioso ou de elevadas aspirações. O GEM criou mecanismos que permitem medir estas aspirações.

cOnDIçõEs EstruturAIs DO EMPrEEnDEDOrIsMO

O GEM define as condições Estruturais do Empreendedorismo (cEE) como os indicadores do potencial de um país/

região para promover o empreendedorismo. As cEE refletem as principais características do meio socioeconómico de um 

país/região, que se espera terem um impacto significativo no setor empresarial. A nível nacional/regional, há diferentes 

condições estruturais que se aplicam a negócios já estabelecidos e a novos negócios. O GEM 2012 compara também estas 

condições, considerando a fase de desenvolvimento económico de cada país/região participante.

O Modelo GEM encontra-se ilustrado na Figura 2.
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Figura 2. Modelo GEM

Fonte: GErA, GEM Global report, 2012

no caso das economias orientadas por fatores de produção, a ênfase é colocada nos requisitos básicos, tais como o 

desenvolvimento das instituições, a infraestrutura, a estabilidade macroeconómica, a saúde e a educação primária. Estes 

requisitos básicos ajudarão a sustentar o empreendedorismo baseado na necessidade, mas, à partida, contribuirão pouco 

para estimular o empreendedorismo baseado na oportunidade.

À medida que as economias de escala se tornam cada vez mais relevantes, ganham importância outras condições que 

asseguram o funcionamento adequado do mercado, adquirindo relevo os indutores de eficiência. Apesar de estas condições 

não estarem diretamente relacionadas com o empreendedorismo, acabam por ter uma influência indireta, uma vez que 

o desenvolvimento dos mercados irá também atrair mais empreendedores. Para países cujo desenvolvimento económico 

é sobretudo orientado para a inovação, as cEE adquirem maior importância, enquanto fatores de desenvolvimento 

económico, do que os requisitos básicos ou os indutores de eficiência.

utilizando o modelo apresentado na Figura 2, o GEM identificou um conjunto de 9 condições estruturais, que são utilizadas 

para melhor se entender o nível, os fatores impulsionadores e os constrangimentos do empreendedorismo num País/

região:
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1. Apoio Financeiro – Disponibilidade de recursos financeiros, capital próprio e fundos de amortização de dívida para 

empresas novas e em crescimento, incluindo bolsas e subsídios.

2. Políticas Governamentais – Grau em que as políticas governamentais relativas a impostos, regulamentações e sua 

aplicação são neutras no que diz respeito à dimensão das empresas e grau em que estas políticas incentivam ou 

desincentivam empresas novas e em crescimento.

3. Programas Governamentais – Existência de programas, em todos os níveis de governação nacional, regional e 

municipal), que apoiem diretamente negócios novos e em crescimento.

4. Educação e formação – Grau em que a formação sobre a criação ou gestão de negócios novos e em crescimento é 

incluída no sistema de educação e formação, bem como a qualidade, relevância e profundidade dessa educação e 

formação para criar ou gerir negócios pequenos, novos ou em crescimento.

5. Transferência de Investigação e Desenvolvimento – Grau em que a Investigação e Desenvolvimento (I&D) a nível 

nacional/regional conduz a novas oportunidades comerciais, assim como o acesso (ou falta de acesso) à I&D por parte 

dos negócios pequenos, novos ou em crescimento.

6. Infraestrutura Comercial e Profissional – Influência das instituições e serviços comerciais, contabilísticos e legais, 

que permitem a promoção dos negócios pequenos, novos ou em crescimento.

7. Abertura do Mercado – Grau em que se impede que os acordos e procedimentos comerciais sejam alvo de mudanças 

e substituições, impossibilitando empresas novas e em crescimento de estar em concorrência e de substituir 

fornecedores e consultores de forma recorrente.

8. Acessos a Infraestruturas físicas – Acesso a recursos físicos (comunicação, transportes, utilidades, matérias-primas 

e recursos naturais) a preços que não sejam discriminatórios para negócios pequenos, novos ou em crescimento.

9. Normas Culturais e Sociais – Grau em que as normas sociais e culturais vigentes encorajam (ou não desencorajam) 

iniciativas individuais que levam a novas formas de conduzir negócios e atividades económicas e, por sua vez, 

contribuem para uma maior distribuição da riqueza e do rendimento.

PAÍsEs PArtIcIPAntEs nO GEM 2012

Os países participantes no GEM 2012 foram classificados da seguinte forma:

• Economias Orientadas por fatores de Produção (14): Angola, Argélia, Botswana, Egipto, Etiópia, Gana, Índia, Irão, 

Malawi, nigéria, Palestina, Paquistão, uganda e Zâmbia.

• Economias Orientadas para a Eficiência (31): áfrica do sul, Argentina, Barbados, Bósnia e Herzegovina, Brasil, chile, 

china, colômbia, costa rica, croácia, El salvador, Equador, Estónia, Hungria, Letónia, Macedónia, Macedónia, Malásia, 

México, namíbia, Panamá, Peru, Polónia, roménia, rússia, tailândia, trinidad e tobago, tunísia, turquia e uruguai.

• Economias Orientadas para a Inovação (24): Alemanha, áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, 

Estados unidos da América, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Israel, Itália, Japão, noruega, Portugal, 

república da coreia, reino unido, singapura, suécia, suíça e taiwan.
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no relatório GEM Açores 2012, foram ainda consideradas as seguintes áreas geográficas: união Europeia (22 países); Europa 

não-união Europeia (7 países); América Latina e caraíbas (14 países); Médio Oriente e norte de áfrica (6 países); áfrica 

subsariana (10 países); ásia Pacífico e sul da ásia (9 países); e Estados unidos.

• Europa – Membros da UE (22): Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda, 

Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Portugal (continente e rAA), reino unido, roménia, suécia, Estónia, Lituânia, Polónia, 

Eslováquia, áustria.

• Europa – Não Membros da UE (7): Bósnia e Herzegovina, croácia, Macedónia, rússia, turquia, noruega, suíça.

• América latina e Caraíbas (13): Argentina, Barbados, Brasil, chile, colômbia, costa rica, Equador, El salvador, México, 

Panamá, Peru, trinidad e tobago, uruguai.

• Médio Oriente e Norte de áfrica (6): Argélia, Egito, Irão, Palestina, tunísia, Israel.

• áfrica Subsariana (6): Angola, Botswana, Etiópia, Gana, Malawi, nigéria, uganda, Zâmbia, namíbia, áfrica do sul.

• ásia Pacífico e Sul da ásia (8): Paquistão, china, Malásia, tailândia, Japão, república da coreia, singapura, taiwan.

• Estados Unidos.

EstruturA DO rELAtórIO GEM AçOrEs 2012

A elaboração do relatório GEM Açores 2012 implicou a recolha de dados de 4 fontes:

• Sondagem à População Adulta, junto de 1.000 indivíduos (com idades entre 18 e 64 anos), residentes na rAA, 

utilizando um questionário padronizado para todos os Países/regiões participantes no GEM 2012. A sondagem foi 

realizada pela GfK Metris (empresa de inquéritos e estudos de mercado);

• Sondagem a Especialistas ligados ao empreendedorismo nos Açores, incluindo, entre outros, líderes do sistema 

financeiro, responsáveis governamentais, membros do sistema de ensino e empreendedores de renome. A sondagem 

envolveu a realização de 38 entrevistas a especialistas, utilizando um questionário padronizado para todos os Países/

regiões participantes no GEM 2012;

• Indicadores relacionados com aspetos macroeconómicos do empreendedorismo, recolhidos de fontes regionais, 

como o serviço regional de Estatística (srEA);

• GEM 2012 Global Report 6.

Após a presente introdução, este relatório inclui os seguintes capítulos:

• Capítulo 2 – A Perspetiva Açoriana do Empreendedorismo: analisa a evolução da atividade, atitudes e aspirações 

dos empreendedores nos Açores, entre 2010 e 2012, e estabelece uma comparação entre a rAA e Portugal continental, 

as economias orientadas para a inovação e a uE.

• Capítulo 3 – Condições Estruturais do Empreendedorismo nos Açores: analisa as condições estruturais que 

influenciam o empreendedorismo nos Açores e a sua evolução entre 2010 e 2012, estabelecendo também uma 

comparação entre a rAA e Portugal continental, as economias orientadas para a inovação e a uE.

Adicionalmente, são incluídos dois anexos: o Anexo I contém o índice de tabelas e figuras do presente relatório e o Anexo 

II contém a lista de especialistas entrevistados no âmbito do estudo.
6 xavier, Kelley, Kew, Herrington e Vorderwülbecke (2012), “Global Entrepreneurship Monitor 2012 Global report”.
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2. A PErsPEtIVA AçOrIAnA DO EMPrEEnDEDOrIsMO 
    sOnDAGEM À POPuLAçãO ADuLtA

no presente capítulo são analisadas as características do empreendedorismo na região Autónoma do Açores, segundo 

três pontos de vista, nomeadamente a atividade empreendedora early-stage, a atitude empreendedora e as aspirações dos 

empreendedores. 

Os resultados aqui apresentados foram obtidos a partir de instrumentos padronizados que o consórcio GEM utiliza para 

medir a atividade empreendedora nos vários Países/regiões participantes.

2.1. AtIVIDADE EMPrEEnDEDOrA EARly-STAGE (tEA)

Define-se como atividade empreendedora early-stage aquela que é protagonizada por indivíduos envolvidos quer na 

gestão de um negócio em fase nascente (negócio que proporcionou remuneração salarial por um período não superior 

a 3 meses), quer na gestão de um novo negócio (negócio que proporcionou remuneração salarial por um período não 

superior a 3,5 anos e não inferior a 3 meses).

A avaliação da atividade empreendedora early-stage centra-se principalmente em aspetos concretos e quantificáveis da 

dinâmica empreendedora da rAA que procuram pintar um retrato objetivo do empresariado early-stage regional.

2.1.1. Taxa de Atividade Empreendedora Early-Stage Total

no âmbito da avaliação da atividade empreendedora, o principal índice é designado por taxa de Atividade Empreendedora 

Early-Stage (taxa tEA) de cada país/região participante. conforme anteriormente referido, a taxa tEA ilustra a proporção de 

indivíduos em idade adulta (entre os 18 e os 64 anos) que está envolvida num processo de start-up (negócio nascente) ou 

na gestão de negócios novos e em crescimento, em cada país/região participante.

As taxas tEA relativas às regiões/países participantes no GEM 2012 encontram-se ilustradas na Figura 3. Para fins 

comparativos, é ainda apresentada a taxa tEA dos Açores, no ano de 2010.

A taxa tEA ilustra a proporção de indivíduos em idade adulta (entre os 
18 e os 64 anos) que está envolvida num processo de start-up (negócio 
nascente) ou na gestão de negócios novos e em crescimento.
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Figura 3: taxa de Atividade Empreendedora Early-Stage (tEA)7

Fonte: sondagem à População Adulta 2012 

Em 2012, a rAA registou uma taxa tEA de 4,9%, o que significa que existem cerca de 5 empreendedores early-stage 

(indivíduos envolvidos em start-ups ou na gestão de novos negócios), por cada 100 indivíduos em idade adulta. Este 

resultado ocupa a quinta posição mais baixa no ranking do universo GEM 2012 bem como a terceira mais baixa no contexto 

das economias orientadas para a inovação, tendo apenas ficado, no último caso, à frente dos valores registados para o 

Japão (4,0%) e para a Itália (4,3%). De assinalar ainda que a atual taxa tEA da rAA é igualmente inferior às taxas tEA médias 

associadas a todas as áreas geográficas consideradas no Estudo GEM 2012.

Por outro lado, comparativamente aos resultados alcançados em 2010, a taxa tEA açoriana apresenta um resultado mais 

favorável, verificando-se um acréscimo aproximado de 1,4 pontos percentuais em termos de proporção da população 

empreendedora early-stage da rAA. Esta taxa evidencia, todavia, uma maior discrepância em relação à taxa tEA apresentada 

por Portugal continental (7,7%), divergindo, no ano de 2012, em mais 1,8 pontos percentuais face à diferença registada em 

2010 (1,0 pontos percentuais).

seguindo a tendência, em 2012, as economias orientadas por fatores de produção voltam a verificar os valores mais elevados 

de taxas de atividade empreendedora, destacando-se, nesse conjunto de economias, os países da áfrica subsariana, ao 

7 Os dados dizem respeito à taxa tEA e refletem um intervalo de confiança de 95%.
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tomarem para si os sete primeiros lugares do ranking global. À exceção da Etiópia, da namíbia e da áfrica do sul (as duas 

últimas incluídas nas economias orientadas para a eficiência), os restantes países da áfrica subsariana encabeçam a lista, 

assumindo a Zâmbia o lugar de liderança (taxa tea de 41,5%). 

no sentido de estabelecer uma comparação, em termos da taxa tEA, entre os três tipos de economia em análise, são 

apresentados, na tabela 1, os valores médios deste índice para os três tipos de economias.

tabela 1: Média da taxa tEA por tipo de economia

Fonte: sondagem à População Adulta 2012

Tipos de economia Média da Taxa TEA

Orientadas por fatores de produção 23,7%

Orientadas para a eficiência 13,1%

Orientadas para a inovação 7,0%

como se pode verificar, e corroborando aquilo que já foi referido anteriormente, são as economias orientadas por fatores 

de produção que apresentam uma taxa tEA média mais elevada (próxima dos 24%), seguidas pelas economias orientadas 

para a eficiência (a rondar os 13%), e, por último, pelas economias orientadas para a inovação (7,0%). neste contexto, a rAA, 

enquadrada no leque da economias orientadas para a inovação, apresenta uma taxa tEA inferior à média do conjunto em 

2,1 pontos percentuais (aproximadamente a mesma diferença que a registada em 2010).

todos os valores indicados na tabela 1 evidenciam subidas em relação aos valores de 2010, denotando as economias 

orientadas para a inovação a subida mais significativa (valor 27% superior ao de 2010, que contrasta com o aumento de 

12% nas economias orientadas para a eficiência e de 4% nas economias orientadas por fatores de produção). A justificação 

de tal facto não será certamente alheia à crise económica e financeira que ainda assola muitas das economias orientadas 

para a inovação, conduzindo a elevadas taxas de desemprego e à necessidade de muitos indivíduos criarem o próprio 

emprego, tornando-se cada vez mais evidente o surgimento de empreendedores capazes de identificar e aproveitar 

oportunidades, investir, gerar riqueza e emprego.

De forma análoga, a tabela 2 apresenta os valores médios da taxa tEA para as sete diferentes áreas geográficas alvo do 

Estudo.

tabela 2: Média da taxa tEA por área geográfica

Fonte: sondagem à População Adulta 2012

área geográfica Média da Taxa TEA

áfrica subsariana 28,5%

América Latina e caraíbas 17,1%

ásia Pacífico e sul da ásia 10,0%

Estados unidos 12,8%

Europa – não-uE 7,5%

Médio Oriente e norte de áfrica 8,1%

união Europeia 7,6%
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De acordo com os valores apresentados na tabela 2, a região da áfrica subsariana é a que apresenta a taxa tEA média mais elevada, com 

quase 29 adultos em cada 100 envolvidos em start-ups ou na gestão de novos negócios. A este resultado seguem-se os valores registados 

para as regiões da América Latina e caraíbas e dos Estados unidos, com taxas tEA de 17,1% e 12,8%, respetivamente. Por seu turno, os 

valores mais baixos de taxas tEA verificam-se para as áreas do Médio Oriente e norte de áfrica, Europa – não uE e união Europeia, que 

atingem percentagens equivalentes a 8,1%, 7,5% e 7,6%, respetivamente. tomando em atenção a taxa tEA média apresentada pelos 

países membros da uE, logo se constata que este valor é superior à taxa tEA registada para a rAA.

Importa referir, neste contexto, que esta análise inicial da taxa de Atividade Empreendedora Early-Stage permite, desde logo, concluir 

que existe uma forte correlação inversa entre o grau de sofisticação das economias e o valor da taxa tEA, sendo esta última mais alta em 

países economicamente menos desenvolvidos, onde o emprego por conta de outrem é escasso. no sentido de aprofundar esta relação, 

e tal como é recorrente nos estudos GEM, a Figura 4 ilustra a relação que se estabelece, nos vários países em estudo, entre a taxa tEA e 

o PIB per capita em paridade do poder de compra. como se verifica na figura, a curva de tendência dos pontos descreve uma parábola 

exemplificativa da relação que normalmente se estabelece entre as variáveis em questão.

 

Figura 4: relação entre a taxa tEA e o PIB per capita9

Fonte: sondagem à População Adulta 2012 e FMI, World Economic Outlook, 2012 

Genericamente, o gráfico permite concluir que a taxa tEA e o PIB per capita de um país, pelo menos dentro de uma gama 

bastante abrangente de valores de PIB per capita (sensivelmente até 35.000 usD/ano), revelam de facto uma correlação 

negativa. nesta gama, à medida que a riqueza nacional/regional aumenta, diminui a taxa de atividade empreendedora, 

uma vez que ao aumento do PIB per capita de um país/região está frequentemente associado um avanço no seu estádio de 

desenvolvimento económico, o que, por sua vez, se traduz em mais e melhores oportunidades de obtenção de emprego 

dependente. Ainda assim, para países com valores de PIB per capita mais elevados (superiores a 35.000 usD/ano), a taxa 

tEA apresenta uma ligeira tendência de subida. neste âmbito, enquadram-se países com um elevado nível de riqueza 

e capacidade tecnológica (por exemplo, EuA, singapura e Holanda), capazes de proporcionar oportunidades para o 

aparecimento de um empreendedorismo altamente qualificado. 

À taxa tEA estão associados dois níveis de atividade empreendedora: o nível de start-ups (negócios nascentes) e o nível 

de novos negócios. O primeiro nível é definido através da proporção da população adulta (18-64 anos) que participa 

ativamente num processo de start-up, sendo os empreendedores envolvidos neste processo aqui designados por 
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empreendedores de negócios nascentes8 e a proporção da população envolvida neste género de atividade designada 

por taxa de Empreendedorismo nascente. O segundo nível refere-se, por seu turno, aos gestores de novos negócios9, 

sendo medido pela proporção da população adulta que participa na gestão de um novo negócio e tendo como indicador 

associado a taxa de Empreendedorismo de novos negócios.  

A Figura 5 ilustra a taxa tEA dividida nas suas duas componentes em 2012, designadamente a taxa de Empreendedorismo 

nascente e a taxa de Empreendedorismo de novos negócios. Para fins comparativos, são ainda apresentados os resultados 

para a rAA, no ano de 2010. 

Figura 5: taxa de Empreendedorismo nascente e de novos negócios

Fonte: sondagem à População Adulta 2012 10

8 Empreendedor de negócio nascente: Indivíduo que, nos últimos 12 meses, tentou iniciar um novo negócio e manifestou intenção de ser 
dono de parte ou da totalidade do mesmo, tendo o negócio proporcionado remuneração por um período não superior a 3 meses.
9 Empreendedor de novo negócio: Indivíduo que tem vindo a administrar um negócio nos últimos 12 meses e que é proprietário de parte 
ou da totalidade desse negócio, tendo este proporcionado remuneração por período não superior a 3,5 anos (e não inferior a 3 meses).
10 Os dados apresentados dizem respeito à taxa tEA e refletem um intervalo de confiança de 95%.
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A Figura 5 revela que, em cerca de 70% dos Países/regiões participantes na sondagem à População Adulta do GEM 2012 

(48 de um total de 68), a taxa de Empreendedorismo nascente é superior à taxa de Empreendedorismo de novos negócios. 

A rAA não se constitui um elemento integrante desta maioria, e, tal como registado em 2010, verifica um número de 

empreendedores a gerir novos negócios (2,7% da população adulta) superior ao número de empreendedores envolvidos 

em start-ups (2,2% da população adulta). De salientar que, de 2010 a 2012, ambos os indicadores evidenciaram uma 

evolução positiva, tendo o primeiro revelado um aumento de 28% e o segundo um acréscimo mais significativo, a rondar 

os 45%. Além do mais, observa-se que, em 2012, a  diferença registada entre o número de empreededores à frente de novos 

negócios e o número de empreendedores à frente de negócios nascentes é ligeiramente mais atenuada relativamente ao 

ano de 2010.

Em paralelo, constata-se que a rAA se encontra numa situação semelhante a apenas 4 das 25 economias que integram 

o painel das economias orientadas para a inovação, onde a taxa de Empreendedorismo de novos negócios é superior à 

taxa de Empreendedorismo de negócios nascentes. Estes resultados, ao contrário do que se verificou no ano de 2010, não 

acompanham os resultados apresentados pelo continente português, que evidencia uma proporção de empreendedores 

a gerir novos negócios (3,3% da população adulta) inferior à proporção de empreendedores envolvidos em start-ups (4,3% 

da população adulta).

nesta lógica de resultados, importa referir que o facto de na rAA haver continuamente, ainda que de forma ligeira, mais 

empreendedores de novos negócios, significa que um número cada vez maior de negócios conseguiu ultrapassar a sua 

fase nascente. 

na tabela 3 são apresentados os valores médios da taxa de Empreendedorismo nascente e da taxa de Empreendedorismo 

de novos negócios para os três diferentes tipos de economia em estudo.

tabela 3: Média da taxa de Empreendedorismo nascente e da taxa de Empreendedorismo de novos negócios por tipo de economia11

Fonte: sondagem à População Adulta 2012

tipos de Economia
Média da taxa de Empreendedorismo 

nascente
Média da taxa de Empreendedorismo de 

novos negócios

Orientadas por fatores de produção 11,8% 12,9%

Orientadas para a eficiência 7,8% 5,6%

Orientadas para a inovação 4,1% 3,0%

Os dados apresentados na tabela 3 indicam que, em média, o empreendedorismo nascente predomina sobre o 

empreendedorismo de novos negócios no domínio das economias orientadas para a eficiência e para a inovação, ao 

contrário do que ocorre nas economias orientadas para os fatores de produção. neste âmbito, é conveniente lembrar que, 

em 2010, o empreendedorismo nascente era dominante em cada um dos três tipos de economia. 

na rAA, as taxas de empreendedorismo nascente e de novos negócios ficam ambas aquém da média associada às 

economias orientadas para a inovação (2,2% para os Açores e 4,1% para as economias orientadas para a inovação, no 

que respeita à taxa de Empreendedorismo nascente, e 2,7% para os Açores e 3,0% para as economias orientadas para a 

inovação, no que respeita à taxa de Empreendedorismo de novos negócios).

11 A taxa tEA é ligeiramente inferior à soma da taxa de Empreendedorismo nascente e da taxa de Empreendedorismo de novos negócios.
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Por outro lado, em Portugal continental e na uE, ao contrário do que ocorre na rAA, existe, em termos médios, uma 

vantagem de negócios nascentes face ao empreendedorismo de novos negócios (4,6% e 3,6% para Portugal e 4,3% e 3,6% 

para a uE, respetivamente). À semelhança do que se verifica para a taxa tEA, os valores da taxa de Empreendedorismo 

nascente e da taxa de Empreendedorismo de novos negócios nos Açores situam-se abaixo dos valores médios de Portugal 

continental e dos países da uE. 

no âmbito do projeto GEM analisa-se igualmente a taxa tEA por setor de atividade. A Figura 6 apresenta a proporção da 

atividade empreendedora early-stage na rAA, em Portugal continental, na uE, e nos três tipos de economia em estudo, 

categorizada nos quatro setores seguidamente referenciados:

• Setor extrativo: inclui agricultura, silvicultura, pescas e extracção de matérias brutas;

• Setor da transformação: inclui construção, manufatura, transporte, comunicações, utilidades e distribuição grossista;

• Setor orientado ao cliente organizacional: inclui finanças, seguros, imobiliário e todas as atividades onde o cliente 

primário é outro negócio;

• Setor orientado ao consumidor: inclui todos os negócios direccionados para o consumidor final, como o retalhista, 

restauração, alojamento, saúde, educação e lazer, entre outros.

Figura 6: Distribuição da taxa tEA por setores
Fonte: sondagem à população adulta

A Figura 6 evidencia que, nos Açores, o setor onde se regista uma maior percentagem de atividade empreendedora early-
stage é o setor orientado ao consumidor (54,0%). A este seguem-se, por ordem decrescente, o setor da transformação 
(25,3%), o setor orientado ao cliente organizacional (14,6%), e, em último lugar, o setor extrativo (6,2%). Estes resultados 
apresentam diferenças relativamente ao ano de 2010, principalmente no âmbito do setor da transformação e do setor 
orientado ao consumidor, os quais evidenciam acréscimos pronunciados na ordem dos 20% e 53%, respetivamente. Em 
consequência destas alterações, entre 2010 e 2012, pode dizer-se que a estrutura setorial do empreendedorismo na rAA 
sofreu alterações acentuadas, verificando-se que parte da intensidade da atividade empreendora no setor orientado ao 
cliente organizacional e no setor extrativo foi canalizada para o setor da transformação e, fundamentalmente, para o setor 
orientado ao consumidor.

 

 

setor da transformação

setor orientado ao cliente organizacional setor orientado ao consumidor
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As alterações ocorridas na atividade empreendedora early-stage pelos diferentes setores ao nível da rAA aproximaram em 

muito a realidade açoriana da realidade continental, verificando-se uma incidência semelhante de cada um dos setores 

no ecossistema empreendedor da região e do País (6,2% para a rAA e 5,1% para Portugal continental, no que concerne 

ao setor extrativo, 25,3% para a rAA e 26,2% para Portugal continental no que concerne ao setor da transformação, 14,6% 

para a rAA e 23,8% para Portugal continental, no que concerne ao setor orientado ao cliente organizacional, e 54,0% 

para a rAA e 44,9% para Portugal continental, no que concerne ao setor orientado ao consumidor). Face aos resultados 

apresentados, é possível apurar que a maior diferença entre a rAA e o continente português situa-se ao nível do setor 

orientado ao cliente organizacional, que verificou um decréscimo de aproximadamente 50% na região entre os anos de 

2010 e 2012. nas economias orientadas para a inovação assim como na uE, a distribuição da atividade empreendedora 

early-stage pelos quatro setores apresentados, ao contrário do que acontecia em 2010, não segue a ordem verificada 

na rAA. registam-se algumas diferenças entre a região e o referido tipo de economia assim como entre a região e a 

uE, com destaque para a percentagem de atividade empreendedora early-stage associada ao setor orientado ao cliente 

organizacional (maior nas economias orientadas para a inovação e na uE, com 28,8% e 27,9%, respetivamente) e associada 

ao setor orientado ao consumidor (menor no referido tipo de economia e na uE, com 42,3% e 45,8%, respetivamente).

nos três tipos de economia em análise, o setor orientado ao consumidor é o mais preponderante, ainda que com maior peso 

nas economias orientadas por fatores de produção (63,4%) e orientadas para a eficiência (54,0%) do que nas economias 

orientadas para a inovação (45,8%). Os três tipos de economia evidenciaram acréscimos neste indicador relativamente a 

2010. Por outro lado, não sendo o setor com mais significado em nenhum dos três tipos de economia, o setor extrativo 

apresenta igualmente uma maior relevância nas economias orientadas por fatores de produção (9,38%) e orientadas para 

a eficiência (7,17%) do que nas economias orientadas para a inovação (4,45%). O contrário verifica-se no que respeita ao 

setor orientado ao cliente organizacional, para o qual a percentagem da atividade empreendedora early-stage é maior nas 

economias orientadas para a inovação (28,8%) do que nas economias orientadas para a eficiência (13,6%) e orientadas por 

fatores de produção (6,0%). Para o setor da transformação, por seu turno, regista-se um equilíbrio entre os três diferentes 

tipos de economia, onde a percentagem de atividade empreendedora early-stage situa-se na casa dos 20%.

Para além das considerações tecidas, a Figura 6 evidencia também alguns fatos que são relativamente conhecidos 

e consensuais, nomeadamente, a redução gradual da importância do setor extrativo à medida que se avança no grau 

de desenvolvimento económico, o importante peso do setor dos serviços (orientado ao cliente organizacional) nas 

economias orientadas para a inovação (28,8%), e o importante peso do setor industrial nas economias orientadas para a 

eficiência (21,3%).
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2.1.2. Características Demográficas

no presente subcapítulo é analisado o empreendedorismo atendendo às características demográficas de cada país 

participante e da rAA, em particular.

Para o efeito, é apresentada, na Figura 7, a taxa tEA, por género, em cada país participante no GEM 2012. Para fins 

comparativos, são ainda apresentados os resultados para a rAA, no ano de 2010.

Figura 7: taxa tEA por género

Fonte: sondagem à População Adulta
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na rAA, o número de empreendedores early-stage do sexo masculino corresponde a 6,2% da população adulta masculina 

e o número de empreendedores early-stage do sexo feminino a 3,5% da população adulta feminina. Dado que, na região, 

o número total de homens e de mulheres entre os 18 e os 64 anos é aproximadamente igual12, conclui-se que o número de 

empreendedores do sexo masculino é quase o dobro do número de empreendedores do sexo feminino. no entanto, esta 

discrepância é inferior à apresentada em 2010, altura em que o número de empreendedores dos sexo masculino era cerca 

de 6 vezes superior ao do sexo feminino. 

De registar que o número de empreendedoras early-stage da rAA mais do que duplicou de 2010 a 2012 enquanto o 

aumento do número de empreendedores açorianos evidenciou um aumento de 40% aproximadamente. neste contexto, 

constata-se que, ao contrário do que acontecia em 2010, a taxa tEA para o género feminino na rAA já não corresponde 

ao valor mais baixo registado no universo GEM 2012, nem tão pouco ocupa os 10 últimos lugares. no panorama das 

economias orientadas para a inovação, a taxa tEA açoriana associada ao género feminino encontra-se à frente de países 

como a Bélgica, a coreia do sul, a Dinamarca, a Eslovénia, a Itália e a noruega.

De notar também que, em 2010, a taxa tEA para o género masculino na rAA era aproximadamente igual à de Portugal 

continental, enquanto que, em 2012, o valor deste parâmetro na rAA é inferior, em 3,1 pontos percentuais, ao de Portugal 

continental.

na tabela 4 são apresentadas as médias da taxa tEA por género e para cada tipo de economia em estudo.

tabela 4: Média da taxa tEA por género e por tipo de economia

Fonte: sondagem à População Adulta 2012

tipos de Economia
Média da taxa tEA para o género 

masculino
Média da taxa tEA para o género feminino

Orientadas por fatores de produção 26,7% 20,7%

Orientadas para a eficiência 15,5% 10,8%

Orientadas para a inovação 9,1% 4,9%

De acordo com a tabela 4, a população masculina é mais empreendedora do que a feminina em todas as economias 

consideradas no estudo GEM. Verifica-se também que a diferença entre as taxas tEA masculina e feminina aumenta, em 

termos relativos, à medida que se avança no grau de desenvolvimento económico dos países. Assim, nas economias 

orientadas por fatores de produção, o rácio das taxas tEA (masculina/feminina) é de 1,3, nas economias orientadas para a 

eficiência este rácio é de 1,4 e, finalmente, nas economias orientadas para a inovação o referido rácio é de 1,8.

Em comparação com a média obtida nos países da uE (10,2% para a taxa tEA associada ao género masculino e 5,1% 

para a taxa tEA associada ao género feminino), os Açores registam valores mais reduzidos. no entanto, a discrepância no 

indicador correspondente à taxa tEA associada ao género feminino diminui relativamente ao evidenciado em 2010.

A sondagem à População Adulta permitiu também identificar outras características demográficas dos empreendedores, 

nomeadamente a faixa etária em que estes se inserem. A tabela 5 apresenta os resultados obtidos para a rAA, em 2010 e 

em 2012.

12 serviço regional de Estatística dos Açores (2011), “Anuário Estatístico da região Autónoma dos Açores”, 59-60
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tabela 5: taxa tEA por faixa etária

Fonte: sondagem à População Adulta 2010 e 2012

taxa tEA por faixa etária nas várias economias

Faixa etária Açores 2010 Açores 2012
Portugal 

continental
uE

Fatores de 
produção

Eficiência Inovação

18 a 24 anos 4,9% 3,0% 6,4% 6,5% 20,0% 11,1% 5,0%

25 a 34 anos 4,8% 7,9% 10,6% 10,8% 29,1% 17,3% 8,9%

35 a 44 anos 2,5% 5,9% 8,1% 9,0% 25,5% 15,0% 8,6%

45 a 54 anos 3,2% 4,5% 7,2% 7,1% 20,9% 11,8% 7,0%

55 a 64 anos 0,9% 0,8% 4,6% 3,7% 15,9% 7,7% 4,2%

Entre 2010 e 2012, a estrutura etária da população empreendedora da rAA sofreu algumas alterações, tendo ocorrido 

aumentos e diminuições significativas de intensidade empreendedora em quase todas as faixas: uma diminuição de 39,7% 

no que respeita à faixa etária dos 18 aos 24 anos; um aumento de 62,8% no que respeita à faixa etária dos 25 aos 34 anos; 

um aumento de 131,9% no que respeita à faixa etária dos 35 aos 44 anos; um aumento de 40,5% no que respeita à faixa 

etária dos 45 aos 54 anos; e uma diminuição de 16,2% no que respeita à faixa etária dos 55 aos 64 anos). A alteração mais 

acentuada e positiva ocorreu, portanto, a nível da faixa etária dos 35 aos 44 anos, e, por oposição, registando novamente a 

mais reduzida taxa tEA (0,8%), a faixa etária mais avançada (55 a 64 anos) foi a que sofreu uma menor alteração.

De assinalar ainda, a partir dos dados disponibilizados pela tabela 5, que a faixa etária da rAA onde se regista a maior 

percentagem de empreendedores early-stage deixou de ser a que compreende as idades entre os 18 e os 24 anos para 

passar a ser a que compreende as idades entre os 25 e os 34 anos (7,9%). como resultado das mudanças verificadas, o 

panorama etário empreendedor da rAA aproximou-se do registado em Portugal continental, assumindo cada uma das 

faixas etárias açorianas um posicionamento idêntico ao evidenciado pelas suas correspondentes faixas etárias em Portugal 

continental. Paralelamente, a faixa etária entre os 25 e os 34 anos da rAA passou a  verificar uma maior incidência de 

atividade empreendedora, igualando as situações verificadas nas médias de Portugal continental, da uE, bem como dos 

três tipos de economias em estudo.

2.1.3. Motivação para o Empreendedorismo – Oportunidade e Necessidade

na análise da atividade empreendedora nos países participantes no GEM 2012, a distinção entre a atividade empreendedora 

induzida pela oportunidade e a atividade empreendedora induzida pela necessidade assume particular relevância.

De um modo geral, entende-se por empreendedorismo induzido pela oportunidade aquele que resulta do desejo 

de aproveitar, por iniciativa própria, uma possibilidade de negócio existente no mercado, através da criação de uma 

empresa. Por outro lado, o empreendedorismo induzido pela necessidade resulta da ausência de outras oportunidades de 

obtenção de rendimentos (nomeadamente, o trabalho dependente) que leva os indivíduos à criação de um negócio, dado 

considerarem não possuir melhores alternativas.

no sentido de analisar estes dois tipos de empreendedorismo, é estabelecida, na Figura 8, uma comparação entre a 

proporção de empreendedorismo induzido pela oportunidade (motivado pela vontade de aumentar o rendimento e/

ou de obter independência), a de empreendedorismo induzido pela não-oportunidade (motivado pela necessidade/

manutenção do rendimento) e a que resulta de ambos (oportunidade e não-oportunidade).
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Figura 8: Atividade empreendedora induzida pela oportunidade e pela não-oportunidade

Fonte: sondagem à População Adulta 2010 e 2012

A Figura 8 mostra que, nos Açores, em 37,4% dos casos, os empreendedores early-stage criam um negócio motivados pela 

necessidade. Por outro lado, 43,9% dos empreendedores açorianos criam um negócio movidos pela oportunidade, sendo 

que 39,8% o fazem motivados pela vontade de aumentar o seu rendimento e apenas 4,2% pela vontade de se tornarem 

independentes. A mistura de motivos, por seu turno, verifica-se em 18,6% dos casos.

Em 2012, verifica-se na rAA uma descida drástica da proporção de empreendedores que alega motivos de não-

oportunidade (necessidade) como a principal força motriz para a criação de um negócio. Esses quase 22 pontos 

percentuais de decréscimo foram, por sua vez, transferidos para as proporções de empreendedores que alegam motivos 

de oportunidade (de aumento do rendimento e/ou de independência) e mistura de motivos, registando o motivo inerente 

ao aumento do rendimento a maior subida (67,2%). 

Esta mudança de paradigma de motivações para a atividade empreendedora da rAA é um sinal de evolução positiva do 

contexto regional. O empreendedorismo de oportunidade é, normalmente, um empreendedorismo de maior qualidade 

que permite criar negócios mais sustentáveis e bem-sucedidos que o empreendedorismo de necessidade.

Pese embora esta notória melhoria, os empreendedores por oportunidade, na rAA, representam ainda proporções 

inferiores às que figuram em Portugal continental, na uE, assim como na média das economias orientadas para a inovação 

e para a eficiência. Quando comparada a rAA com Portugal continental, uE e economias orientadas para a inovação, 

a grande diferença reside na percentagem de empreendedores motivados pela independência (4,3% nos Açores face a 

20,8% em Portugal continental, 23,3% na uE e 25,3% nas economias orientadas para a inovação). 

Olhando para o panorama geral dos três tipos de economias em análise, nota-se, como habitualmente, um padrão 

claro (e esperado) de diminuição da atividade empreendedora motivada pela oportunidade e aumento da atividade 

empreendedora motivada pela necessidade, à medida que se transita das economias orientadas para a inovação para 

as economias orientadas por fatores de produção. como já foi abordado, a menor escassez de emprego dependente em 

economias orientadas para a inovação não obriga, de certo modo, a que os indivíduos nessas economias se vejam na 

necessidade de criar o seu próprio negócio para assegurar a sua subsistência e a das suas famílias.
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Esta última conclusão pode ser consubstanciada de forma mais robusta recorrendo aos gráficos da Figura 9 e da Figura 10. 

como referido anteriormente, existe uma correlação não linear entre a taxa tEA global e o PIB per capita. no entanto, se a 

taxa tEA for decomposta nas suas componentes de empreendedorismo de oportunidade e de necessidade, a correlação 

que se estabelece entre cada uma destas componentes e o PIB per capita em PPc é substancialmente diferente. como 

ilustrado nas figuras abaixo, as correlações entre o nível de riqueza de um país e cada uma das duas motivações para o 

empreendedorismo consideradas são aproximadamente lineares e apresentam tendências opostas. De facto, enquanto o 

empreendedorismo de oportunidade tem tendência a aumentar com a riqueza de cada país (Figura 9), o empreendedorismo 

de necessidade segue a tendência inversa (Figura 10).

Figura 9: Empreendedorismo motivado pela oportunidade e PIB per capita

Fonte: sondagem à População Adulta 2010 e 2012

Figura 10: Empreendedorismo motivado pela necessidade e PIB per capita

Fonte: sondagem à População Adulta 2010 e 2012
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2.1.4. Internacionalização do Negócio

A procura de mercados externos para a venda de produtos e/ou serviços é uma etapa de desenvolvimento natural 

para empresas que pretendem maximizar o seu crescimento, pelo que uma start-up ou um novo negócio pode ter uma 

dimensão internacional nas suas atividades.

neste contexto, a Figura 11 traduz a proporção de empreendedores early-stage que têm clientes internacionais, para a rAA 

(2010 e 2012), para Portugal, para a uE, e ainda para os três tipos de economia em estudo.

Figura 11: Grau de Internacionalização

Fonte: sondagem à População Adulta 2010 e 2012

na rAA, 31,3% dos negócios empreendedores não apresentam clientes internacionais. Por outro lado, 51,3% dos 

negócios empreendedores apresentam até 25% de clientes fora do País, 13,0% apresentam entre 26% e 75% de clientes 

internacionais e 4,4% apresentam mais de 76% de clientes estrangeiros. Em comparação com os resultados de 2010, as 

diferenças mais relevantes ocorrem ao nível dos negócios sem clientes internacionais (maior em 2010, registando-se em 

2012 um decréscimo na ordem dos 8,3%), nos negócios que apresentam entre 25% e 75% clientes internacionais (menor 

em 2010, registando-se em 2012 um acréscimo de aproximadamente 28,1%) e nos negócios com mais de 75% de clientes 

internacionais (maior em 2010, registando-se um decréscimo em 2012 de 6,6%).  Este último resultado evidencia que, 

em 2012, existe uma percentagem um pouco inferior de negócios empreendedores em que os clientes são, na sua quase 

totalidade, de mercados externos. no entanto, em termos globais, a percentagem de negócios com clientes internacionais 

aumentou em 2012 face a 2010 (evolução positiva de 4,3%). Estes resultados vão ao encontro de dados estatísticos obtidos 

através de fontes regionais, de acordo com os quais se verificou, já em 2011, um aumento significativo das exportações13.

Estabelecendo uma comparação entre os Açores e Portugal continental, constata-se que os resultados diferem de 

forma mais significativa nos intervalos de até 25% e de 76% a 100% de clientes fora do País. com efeito, a proporção de 

empreendedores continentais que possui até 25% de clientes internacionais revela-se inferior à dos Açores (e igual a 27,6%) 

e a de empreendedores com mais de 75% de clientes nos mercados estrangeiros revela-se mais elevada (igual a 9,4%). 

13 serviço regional de Estatística dos Açores - Anuário Estatístico da região Autónoma dos Açores 2011 (Ano de Edição 2012);
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É ainda de referir que a percentagem de negócios early-stage com clientes internacionais, contrariando os resultados de 

2010, é em 2012 menor nos Açores do que no continente (68,7% e 72,4%, respetivamente), tendo-se registado acréscimos 

de 4,3% e de 16,0% para a rAA e Portugal continental neste parâmetro. 

na Figura 11, observa-se também que a percentagem de negócios açorianos sem clientes internacionais é menor do que 

a média correspondente para as economias orientadas para a inovação (cerca de 43,2%). De facto, a média das economias 

orientadas para a inovação apenas ultrapassa a percentagem de empreendedores açorianos com clientes internacionais 

no intervalo de 76% a 100% (8,6% no referido tipo de economia), existindo na rAA uma proporção de negócios early-

stage com clientes internacionais superior à média obtida para as economias orientadas para a inovação (68,7% e 56,8%, 

respetivamente).  

Ainda na Figura 11, é possível verificar que, em média, à medida que se passa das economias orientadas por fatores de 

produção para as economias orientadas para a eficiência e, posteriormente, para as orientadas para a inovação, regista-

se uma tendência para a diminuição da proporção de negócios early-stage sem clientes externos (66,3%, 58,5% e 43,2%, 

respetivamente) e para o aumento da proporção de negócios early-stage com clientes internacionais em quase todos os 

intervalos em causa. 

comparativamente à média da uE, a percentagem de negócios açorianos sem clientes internacionais é inferior (31,3% para 

os Açores e 41,7% para a uE). Por sua vez, no intervalo de 1 a 25% de clientes internacionais, os Açores superam a média 

da uE (51,3% e 35,8%, respetivamente). todavia, a rAA fica atrás da uE no intervalo de 76% a 100% de clientes oriundos 

de mercados externos (4,4% e 9,5%, respetivamente), aumentando a diferença registada neste domínio de 2,3 pontos 

percentuais, em 2010, para 5,1 pontos percentuais, em 2012. Por fim, é de salientar que, na rAA, existe uma proporção 

de negócios early-stage com clientes internacionais superior à média obtida para a uE (68,7% e 58,3%, respetivamente), 

tal como acontecia em 2010, apesar de ligeiramente inferior (10,6% de diferença em 2010 contra 10,4% de diferença em 

2012).  

2.1.5. Cessação da Atividade Empreendedora

tanto a abertura como o encerramento de negócios são fenómenos importantes e característicos das economias 

dinâmicas. A interrupção de um negócio não deve ser necessariamente considerada como um fracasso, podendo dever-se 

a uma variedade de fatores, tais como o aparecimento de uma boa oportunidade de venda ou o aparecimento de outras 

oportunidades de negócio.

Os resultados da sondagem mostram que, nos Açores, 1,2% da população adulta desistiu de um negócio nos 12 meses 

anteriores à realização da sondagem à População Adulta, tendo a continuidade do mesmo sido interrompida. Por outro 

lado, 0,4% da população adulta afirmou ter desistido de um negócio, no mesmo período, tendo esse negócio permanecido 

ativo. Ambos os resultados revelam-se inferiores aos registados para Portugal continental (2,1% e 0,9%, respetivamente), 

bem como às médias obtidas para as economias orientadas para a inovação (1,7% e 1,4%, respetivamente) e para a uE 

(1,8% e 0,9%, respetivamente). A nível geral, e em relação a 2010, todos os resultados apresentados apenas sofreram 

alterações ligeiras.

complementarmente, a Figura 12 ilustra as respostas dadas pelos inquiridos que afirmaram ter desistido de um negócio 

nos 12 meses anteriores à realização da sondagem à População Adulta, quando questionados sobre as razões que levaram 

a essa desistência. na referida figura é feita a distinção entre cinco grupos de razões, designadamente: 1) oportunidade 

de vender o negócio; 2) negócio não lucrativo; 3) problemas na obtenção de financiamento; 4) razões pessoais; e 5) outras 



GEM AÇORES 2012 - Estudo sobre o Empreendedorismo

28

razões, tais como o surgimento de outras oportunidades de emprego ou de negócio, o planeamento prévio da saída, a 

reforma ou a ocorrência de um incidente.

Figura 12: razões para a desistência do negócio

Fonte: sondagem à População Adulta 2010 e 2012

na rAA, dos indivíduos que cessam um negócio, 43,3% apontam como motivo a inexistência de lucro, 19,5% admitem 

ter sido confrontados com problemas de financiamento e 18,2% alegam razões pessoais. Os restantes 19,0% referem a 

existência de outras razões (tais como o surgimento de outras oportunidades de emprego ou de negócio, o planeamento 

prévio da saída, a reforma ou a ocorrência de um incidente) como causa para a cessação do seu negócio. É ainda de salientar 

que nenhum inquirido afirma ter surgido uma oportunidade de venda para o abandono do negócio.

À exceção da percentagem de indivíduos que afirmam ter cessado o seu negócio devido a razões pessoais (15,3% em 

2010 e 18,2% em 2012) que não sofreu grandes variações, a realidade açoriana em matéria de desistência de negócios 

mudou significativamente em relação a 2010: oportunidade de venda, 9,6%; falta de lucro, 65,1%; problemas em obter 

financiamento, 0,0%; e outras razões, 19,0%. De destacar a evolução registada nos indicadores relativos às razões devidas 

à oportunidade de venda e aos problemas em obter financiamento que, evidenciando uma relação de causalidade, 

é sintomática da atual conjuntura na rAA. com efeito, o ambiente nefasto em termos económicos e financeiros, e no 

contexto de um mercado de reduzida dimensão, as oportunidades de venda nulas são o reflexo direto da problemática 

inerente ao acesso de financiamento.

A realidade açoriana passou de uma situação de manifestamente diferente em 2010 para ligeiramente diferente da 

realidade de Portugal continental em 2012, onde razões como a oportunidade de venda, problemas de financiamento 

e razões pessoais apresentam um peso menos significativo na cessação de negócios (4,5%, 10,0% e 13,6% de respostas, 

respetivamente, para Portugal continental), existindo, em contrapartida, um maior número de respostas que apontam 

como principais motivos o facto do negócio não ser lucrativo, assim como outras razões (44,5% e 27,4% de respostas, 

respetivamente, para Portugal continental).
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Por outro lado, comparativamente a 2010, o panorama açoriano apresenta uma divergência mais acentuada em relação à 

média das economias orientadas para a inovação, onde razões como a oportunidade de venda e outras razões apresentam 

uma maior expressão (3,7% e 38,3% de respostas, respetivamente, para as economias orientadas para a inovação), ao 

contrário das razões respeitantes à falta de lucro no negócio, às dificuldades em obter financiamento e a razões de cariz 

pessoal que assumem uma menor significância para a rAA (29,2%, 11,3% e 17,5% de respostas, respetivamente, para as 

economias orientadas para a inovação).

As economias orientadas por fatores de produção e as economias orientadas para a eficiência apresentam, em média, e 

a seguir a tendência registada em 2010, resultados muito semelhantes, sendo a diferença mais notória a existência, nas 

primeiras, de uma maior percentagem de respostas que apontam a dificuldade em obter financiamento como razão para a 

cessação dos negócios (19,4% face aos 16,7% das economias orientadas para a eficiência). Em comparação com estes dois 

tipos de economia, as economias orientadas para a inovação registam, em média, uma maior percentagem de respostas 

que elegem outras razões como motivos para o abandono dos negócios (38,3%), sendo as razões associadas a problemas 

de financiamento menos referidas neste tipo de economias (11,3% de respostas face aos 19,4% das economias orientadas 

por fatores de produção e aos 16,7% das economias orientadas para a eficiência).

De um modo geral, a realidade açoriana afasta-se também da média da uE, nomeadamente ao nível de razões como o 

negócio não lucrativo, que apresentam, na uE, um peso menos significativo na cessação de negócios (30,7% na uE contra 

43,3% na rAA ). Por outro lado, verifica-se, na uE, um maior número de respostas que apontam como principais motivos 

outras razões (38,8% na uE contra 19,0% na rAA).

2.2. AtItuDE EMPrEEnDEDOrA

O empreendedorismo é um processo complexo levado a cabo por indivíduos em condições sociais e culturais específicas. 

Por esta razão, as perceções positivas e negativas que a sociedade tem sobre a atividade empreendedora podem influenciar 

fortemente as motivações dos indivíduos para empreenderem novos negócios.

As sociedades beneficiam das pessoas que são capazes de reconhecer oportunidades valiosas e que têm a confiança 

necessária nas suas competências para as aproveitar. se a economia, em geral, tem uma atitude positiva em relação ao 

empreendedorismo, tal pode gerar apoio social e cultural, assistência técnica e financeira e benefícios de atuação em rede 

que encorajem e auxiliem empreendedores atuais e potenciais.

O estudo GEM Açores 2012 inclui os seguintes indicadores sobre a atitude empreendedora:

• Perceções sobre conhecimentos e competências;

• Perceções sobre oportunidades para iniciar um negócio a curto prazo;

• Intenções de iniciar um negócio a curto/médio prazo;

• Atitude em relação a potenciais fracassos;

• Orientação para a inovação.

2.2.1. Perceções sobre conhecimentos e competências

Dois indicadores relevantes para a análise da atitude empreendedora na rAA são as percentagens da população adulta 

do sexo masculino e do sexo feminino, que consideram deter os conhecimentos e/ou competências necessários para criar 

um negócio.
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Figura 13: Perceção dos conhecimentos/competências necessários para criar um negócio, por género

Fonte: sondagem à População Adulta 2010 e 2012
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na rAA, 49,8% dos homens adultos consideram possuir as competências/conhecimentos necessários para criar um 

negócio. A percentagem da população adulta feminina que considera possuir as referidas competências/conhecimentos 

(27,2%) fica aquém do resultado registado para os homens. Em relação ao ano de 2010, estes valores não apresentam 

alterações muito significativas. nesse ano, 57,1% dos homens e 33,5% das mulheres acreditavam possuir as competências 

necessárias para criar um novo negócio, pelo que 2012 trouxe uma ligeira descida no que toca à perceção masculina e 

feminina. Estes resultados ficam, mais uma vez, abaixo dos resultados correspondentes para Portugal continental, onde se 

verifica que 53,6% dos homens adultos considera possuir as referidas competências/conhecimentos e onde se regista um 

valor de 40,3% para as mulheres. 

De 2010 a 2012, o decréscimo ocorrido em ambos os indicadores na rAA foi acompanhado por um decréscimo nos 

indicadores evidenciados por Portugal continental (diminuições de 12,8% e 18,9% na rAA vs. diminuições de 14,5% e 

7,1% em Portugal continental), no que respeita à percentagem de homens e de mulheres adultos, respetivamente, que 

consideram possuir as competências/conhecimentos necessários para criar um negócio).

na tabela 6 é apresentada a média das percentagens de homens e mulheres que consideram ter as características 

necessárias para criar um negócio, por tipo de economia.

tabela 6: Média das percentagens de homens e mulheres que consideram ter as características necessárias para criar um negócio, por 

tipo de economia

Fonte: sondagem à População Adulta 2012

tipos de Economia Média da % de homens Média da % de mulheres

Orientadas por fatores de produção 75,8% 65,5%

Orientadas para a eficiência 59,2% 45,8%

Orientadas para a inovação 46,5% 30,2%

Em média, nas economias orientadas por fatores de produção, a percentagem de homens e mulheres em idade adulta 

que considera ter as competências/conhecimentos necessários para criar um negócio (75,8% para homens e 65,5% para 

mulheres) é superior à das economias orientadas para a eficiência (59,2% para homens e 45,8% para mulheres) e à das 

economias orientadas para a inovação (46,5% para homens e 30,2% para mulheres). Em simultâneo, nos três diferentes 

tipos de economia, verifica-se que a percentagem de homens adultos que consideram ter as características necessárias 

para criar um negócio é superior à de mulheres. 

como verificado normalmente nos estudos GEM, o facto de a percentagem de sondados que acredita possuir as 

competências e conhecimentos necessários para criar um negócio crescer à medida que decresce o nível de desenvolvimento 

das economias deve-se, possivelmente, a dois fatores: i) o nível de sofisticação dos negócios decresce à medida que se 

caminha de economias orientadas para a inovação para economias orientadas por fatores de produção; e ii) a perceção 

dos empreendedores sobre o conjunto de competências necessárias à criação de um negócio difere consideravelmente de 

economias orientadas para a inovação para economias orientadas por fatores de produção.

Ainda assim, os resultados de 2012 apresentam um dado curioso: verifica-se uma descida generalizada, em relação a 2010, 

das proporções de adultos (tanto homens como mulheres) que acreditam possuir as competências necessárias para iniciar 

um negócio. Esta descida é especialmente acentuada nas economias orientadas para a inovação (-14,8% de homens e 

-17,5% de mulheres) e mais atenuada nas economias orientadas por fatores de produção, nas quais se verifica até uma 



GEM AÇORES 2012 - Estudo sobre o Empreendedorismo

32

ligeira subida no género feminino (-2,2% de homens e +5,7% de mulheres). no meio, as economias orientadas para a 

eficiência, apresentam também descidas notórias (-4,4% de homens e -9,0% de mulheres).

comparativamente à média das economias orientadas para a inovação, tal como em 2010, a rAA apresenta resultados mais 

elevados ao nível da população adulta masculina que considera ter as competências/conhecimentos necessários para criar 

um negócio (49,8% contra 46,5%), mas mais baixos ao nível da população feminina (27,2% contra 30,2%). 

Por fim, no sentido de enquadrar a rAA na realidade da uE, é de referir que, nos Açores, a percentagem de homens e 

mulheres adultos que consideram ter as competências/conhecimentos necessários para criar um negócio é, em ambos 

os casos, inferior à média da uE (49,8% e 50,92%, no primeiro caso, e 27,2% e 33,63%, no segundo caso,  respetivamente). 

Estes resultados diferem dos de 2010, particularmente a nível do parâmetro relativo aos homens, na medida em que este 

passou de superior a inferior à média da uE.

2.2.2. Perceções sobre oportunidades para iniciar um negócio a curto prazo

Os açorianos inquiridos em 2012, tal como todos os outros indivíduos dos Países/regiões do universo GEM, foram 

questionados acerca as suas perceções pessoais sobre a existência, nos próximos 6 meses, de boas oportunidades para 

iniciar um novo negócio. 
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Figura 14: Proporção de inquiridos que acreditam que nos próximos 6 meses haverá boas oportunidades para iniciar um negócio na sua 

área de residência

Fonte: sondagem à População Adulta 2010 e 2012

como se conclui através da observação da Figura 14, os açorianos evidenciam um otimismo bastante reduzido no que 

toca a futuras oportunidades de iniciar um negócio a curto prazo. Efetivamente, apenas 10,2% dos adultos entre os 18 e 

os 64 anos consideram que essas oportunidades virão a surgir na sua área de residência. constata-se que este resultado 

representa uma diminuição bastante significativa (decréscimo de 9 pontos percentuais) quando comparado com o 

resultado apresentado em 2010, ano em que 19,2% da população açoriana partilhava dessa perceção. com efeito, a rAA 

ocupa uma posição de destaque negativo relativamente a este indicador, situando-se apenas à frente do Japão no universo 

dos Países/regiões participantes no Estudo GEM 2012.

Economias
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Em 2012, a rAA apresenta um valor inferior à média verificada em Portugal (10,2% contra 16,2%, respetivamente), bem 

como em relação à uE (10,2% contra 30,5%, respetivamente) e a todos os restantes tipos de economia em análise (10,2% 

na rAA contra 63,3%, 41,5% e 31,2% nas economias orientadas por fatores de produção, para a eficiência e por último para 

a inovação, respetivamente). Os resultados relativos às perceções de oportunidades de criação de negócios a curto prazo 

registados na rAA são efetivamente bem mais baixos do que o panorama global, representando apenas 1/3 da média 

registada na uE e nas economias orientadas para a inovação, 1/6 da da média registada na uE e nas economias orientadas 

por fatores de produção, e 1/3 relativamente às economias orientadas para a eficiência.

Poder-se-á dizer que estes resultados são reflexo do contexto económico mundial, no qual os países emergentes (na 

sua maioria economias orientadas por fatores de produção e para a eficiência) apresentam perspetivas de crescimento 

e criação de riqueza bem superiores às economias orientadas para a inovação. Esta perspetiva reflete-se, portanto, na 

perceção das populações sobre a existência de oportunidades para criação de novos negócios.

2.2.3. Intenções de iniciar um negócio a curto/médio prazo

De modo a complementar a questão anterior, os inquiridos do universo GEM 2012 foram também questionados sobre as 

suas intenções de criar um novo negócio a curto/médio prazo, mais especificamente, dentro de um período de 3 anos.

Figura 15: Proporção de inquiridos que declaram intenções de iniciar um negócio dentro de um período de 3 anos

Fonte: sondagem à População Adulta 2010 e 2012

neste caso, a rAA apresenta um cenário ligeiramente mais positivo do que o cenário apresentado no que toca a 

oportunidades de criar um negócio a curto prazo: cerca de 12,2% dos açorianos declaram ter intenções de vir a criar um 

negócio dentro de um período de 3 anos. Este valor, que reflete uma evolução positiva face a 2010 na ordem dos 55,8%, 

não é suficiente para posicionar a rAA à frente de Portugal continental (16,2%) nem da uE (14,7%), mas posiciona a rAA ao 

mesmo nível da economias orientadas para a inovação (12,7%).
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2.2.4. Atitude em relação a potenciais fracassos

O medo de falhar e o estigma a si associado são dois dos principais obstáculos comportamentais à atividade empreendedora 

em qualquer parte do mundo. seja em sociedades mais tolerantes e compreensivas, seja noutras menos complacentes com 

o fracasso, o fantasma de não conseguir levar o negócio a bom porto paira sempre sobre a cabeça de empreendedores 

atuais e potenciais.

Em 2012, os inquiridos do estudo GEM manifestaram-se sobre o seu receio em falhar, mais especificamente sobre se esse 

receio seria impeditivo de iniciarem um novo negócio. Os resultados estão indicados na Figura 16.

Figura 16: Proporção de inquiridos cujo receio de falhar os impediria de iniciarem um novo negócio

Fonte: sondagem à População Adulta 2010 e 2012

A Figura 16 mostra que, em 2012, existe uma proporção de 58,9% de açorianos cujo receio de falhar os impediria de 

iniciarem um novo negócio. Esta proporção é superior ao valor registado em 2010 em 17,4 pontos percentuais, traduzindo 

assim um acréscimo de 41,9%. neste indicador em particular, a rAA apresenta valores superiores aos da média registada 

em Portugal continental (52,5%), na uE (47,2%), assim como nas economias orientadas por fatores de produção, para a 

eficiência e para a inovação (27,8%, 36,6% e 45,1%, respetivamente).

numa região onde as oportunidades perspetivadas a 6 meses para a criação de negócios e as próprias intenções de criação 

de negócios são tão diminutas, acresce o facto do povo açoriano demonstrar um receio de falhar bastante acentuado, 

fortemente impeditivo de iniciativas empreendedoras. 

nota-se no gráfico da Figura 16 que o impedimento de iniciar novos negócios por receio de falhar aumenta à medida 

que se avança no grau de desenvolvimento das economias. Esta dinâmica pode dever-se, eventualmente, ao aumento 

dos níveis de emprego dependente e da proteção social nas economias avançadas (orientadas para a inovação). com 

efeito, a tranquilidade do emprego dependente e a proteção conferida pelos sistemas de segurança social aos indivíduos 

desprovidos de rendimentos levam a que enveredar pelo caminho do empreendedorismo possa ser encarado como um 

risco maior pelos agentes neste tipo de economias.
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Assim, o aumento do empreendedorismo por oportunidade na rAA, em detrimento do empreendedorismo por 

necessidade, poderá estar correlacionado com o número relativamente elevado de açorianos cujo receio de falhar os 

demoveria da criação de negócios. A redução do empreendedorismo por necessidade significa que há menos açorianos que 

são “obrigados” a optar pela criação dos seus próprios negócios e mais açorianos que podem, de facto, ponderar se desejam 

ou não ser empreendedores. Esta ponderação implica naturalmente um peso maior do fator risco e, consequentemente, 

abre a porta a que o receio de fracassar seja um maior obstáculo à atividade empreendedora.

2.2.5. Orientação para a inovação

De acordo com a teoria da destruição criativa, os empreendedores distorcem o equilíbrio de mercado, constituindo-se 

como agentes de mudança e crescimento que agem no sentido de introduzir novas combinações de mercado, de produto 

ou de inovação. Ao fazê-lo, conseguem diferenciar-se da concorrência, quer por apresentarem produtos e/ou serviços 

inovadores, quer por utilizarem novas tecnologias e/ou processos.

na atual conjuntura económica, a interligação entre empreendedorismo e inovação assume especial interesse, na 

medida em que as iniciativas de negócio relacionadas com a inovação se revelam cada vez mais preponderantes para o 

crescimento económico. Por este motivo, é seguidamente efetuada uma análise da atividade empreendedora orientada 

para a inovação, com particular incidência na rAA.

A Figura 17 ilustra a perceção dos empreendedores early-stage relativamente à opinião que os seus clientes têm sobre o 

grau de novidade dos seus produtos/serviços.

Figura 17: Avaliação do Produto ou serviço

Fonte: sondagem à População Adulta 2010 e 2012

Da análise da Figura 17 infere-se que, nos Açores, 77,8% dos empreendedores early-stage são de opinião que nenhum dos 

seus clientes considera os seus produtos/serviços novos ou desconhecidos, enquanto 16,3% são de opinião que alguns 

dos seus clientes consideram os seus produtos/serviços novos ou desconhecidos, e apenas 5,9% têm a perceção que todos 

os seus clientes consideram os seus produtos/serviços novos ou desconhecidos. Em comparação com o ano de 2010, 

as principais diferenças estão associadas à percentagem de empreendedores que são da opinião que nenhum dos seus 

clientes considera os seus produtos/serviços novos ou desconhecidos (menor em 2010: 71,7%), bem como à percentagem 

de empreendedores que são de opinião que alguns dos seus clientes considera os seus produtos/serviços novos ou 

desconhecidos (maior em 2010: 20,6%). 
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comparativamente a Portugal continental, as divergências registadas em 2012 são mais acentuadas do que em 2010. Assim, 

ao nível da percentagem de empreendedores que é de opinião que nenhum dos seus clientes considera que os produtos/

serviços por eles comercializados são novos ou desconhecidos, verifica-se uma diferença de 8,6 pontos percentuais (14,5% 

em Portugal continental e 5,9% na rAA), em 2012, face a 4,8 pontos percentuais (12,5% em Portugal continental e em 7,7% 

na rAA) registados em 2010. Por sua vez, a percentagem de empreendedores que é de opinião que alguns dos seus clientes 

considera que os produtos/serviços por eles comercializados são novos ou desconhecidos regista diferenças na ordem 

dos 12,4% pontos percentuais (28,7% em Portugal continental e 16,3% na rAA), em 2012, face a -6,0 pontos percentuais 

(14,6% em Portugal continental e 20,6% na rAA), em 2010. Adicionalmente, ao nível da percentagem de empreendedores 

que é de opinião que todos os seus clientes considera que os produtos/serviços por eles comercializados são novos ou 

desconhecidos, verifica-se uma diferença de -20,9 pontos percentuais (56,9% em Portugal continental e 77,8% na rAA), em 

2012, face a 1,2 pontos percentuais (72,9% em Portugal continental e em 71,7% na rAA) registados em 2010.

A proporção de empreendedores que são de opinião que todos os seus clientes consideram os produtos/serviços novos 

ou desconhecidos é menor, na rAA, comparativamente ao valor médio registado para as economias orientadas para a 

inovação (5,9% e 17,7%, respetivamente). Esta análise é igualmente válida para a percentagem de empreendedores que 

têm a perceção que alguns dos seus clientes consideram que os produtos/serviços constituem novidade (16,3% nos Açores 

face a 29,5% nas economias orientadas para a inovação). Por fim, a análise contrária é aplicada aos empreendedores que 

consideram que nenhum dos seus clientes vê inovação nos produtos/serviços oferecidos (77,8% na rAA face a 52,9% nas 

economias orientadas para a inovação). Este resultado é, inclusivamente, superior ao registado nas economias orientadas 

por fatores de produção e orientadas para a eficiência, seguindo a tendência registada em 2010.

A análise comparativa entre os resultados obtidos para a rAA e os resultados médios associados à uE (16,4%: todos, 31,2%: 

Alguns e 52,4%: nenhum) segue a tendência verificada na comparação entre a região e as economias orientadas para 

a inovação. com efeito, tanto a proporção de empreendedores que é de opinião que todos os seus clientes consideram 

os produtos/serviços novos ou desconhecidos, como a proporção de empreendedores que é de opinião que alguns dos 

seus clientes consideram os produtos/serviços novos ou desconhecidos são menores, nos Açores, do que, em média, na 

uE, verificando-se o contrário no que respeita aos empreendedores que consideram que nenhum dos seus clientes vê 

inovação nos seus produtos/serviços. 

um outro indicador do grau de inovação nas iniciativas empreendedoras early-stage é a avaliação da concorrência, tal 

como se ilustra na Figura 18.

Figura 18: Avaliação da concorrência

Fonte: sondagem à População Adulta 2010 e 2012
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De acordo com a Figura 18, na rAA, 49,1% dos empreendedores early-stage consideram que existem muitos outros 

negócios que oferecem produtos/serviços semelhantes, enquanto 43,0% consideram que existem alguns e 7,9% acreditam 

que não existem negócios com produtos/serviços semelhantes. Em comparação com os resultados de 2010, registou-

se um decréscimo ao nível da percentagem de empreendedores early-stage que consideram que nenhumas empresas 

têm produtos/serviços semelhantes (19,5% nesse ano) e um aumento ao nível da proporção de empreendedores que 

consideram ter alguns e muitos negócios concorrentes (42,0% e 38,5%, respetivamente, nesse ano).

A realidade açoriana em 2012, comparativamente a 2010, apresenta uma maior proximidade em relação à situação 

evidenciada no continente. Em 2012, existe no continente uma menor proporção de empreendedores que consideram 

existirem muitos negócios com a mesma oferta de produtos/serviços (44,9%), registando-se uma diferença de 4,2 pontos 

percentuais comparativamente à rAA (diferença de 21,5 pontos percentuais em 2010). Por outro lado, existem menores 

percentagens de empreendedores que acreditam existirem alguns e nenhum negócio concorrente (43,1% e 12,0%, 

respetivamente), registando-se, no primeiro caso, uma diferença insignificante de 0,1 ponto percentual e, no segundo caso, 

uma diferença de 4,1 pontos percentuais comparativamente à rAA (diminuições  de -17,3 e de -4,2 pontos percentuais em 

2010, respetivamente).

considerando os três tipos de economia em análise, verifica-se a existência de alguma proximidade nos resultados 

médios obtidos. no entanto, nas economias orientadas para a inovação registam-se, em média, maiores percentagens de 

empreendedores que consideram ter alguns concorrentes (38,0%) do que nos restantes tipos de economia (32,5% para 

as economias orientadas por fatores de produção e 35,1% para as economias orientadas para a eficiência). Por seu turno, 

as economias orientadas por fatores de produção registam, em média, maiores percentagens de empreendedores que 

consideram ter muitos concorrentes (61,6%) do que os restantes tipos de economia (54,6% para as economias orientadas 

para a eficiência e 52,0% para as economias orientadas para a inovação). Quanto à percentagem de empreendedores que 

considera não ter concorrência, verifica-se que as economias orientadas para a eficiência e inovação apresentam resultados 

médios percentuais idênticos (10,0%), apresentando valores superiores às economias orientadas por fatores de produção 

(5,9%).

A Figura 18 mostra ainda que a percentagem de empreendedores early-stage que consideram que existem alguns 

negócios com a mesma oferta de produtos/serviços é maior na rAA, comparativamente à média das economias orientadas 

para a inovação (43,0% face a 38,0%). Por outro lado, a percentagem de empreendedores que consideram que existem 

muitos e nenhum negócio concorrente é inferior na rAA, relativamente ao referido tipo de economia (49,1% face a 52,0% 

e 7,9% face a 10,0%, respetivamente). Esta análise é também válida para a comparação entre a rAA e a média da uE, onde 

existem 52,0% de empreendedores que consideram ter muitas empresas concorrentes, 38,0% que consideram ter algumas 

empresas concorrentes e 10,0% que consideram não ter nenhuma empresa concorrente.

O último indicador em matéria de análise da atividade empreendedora orientada para o grau de inovação diz respeito à 

utilização, por parte dos empreendedores, de tecnologias e procedimentos recentes (definidos como estando disponíveis 

há menos de 1 ano), novos (disponíveis há mais de 1 e menos de 5 anos) e que não são considerados novos (disponíveis 

há mais de 5 anos). A Figura 19 ilustra o grau de novidade da tecnologia utilizada pelos empreendedores early-stage (de 

acordo com a sua própria perceção).
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Figura 19: Avaliação da nova tecnologia utilizada

Fonte: sondagem à População Adulta 2010 e 2012

na rAA, a proporção de empreendedores early-stage que afirmam usar as tecnologias mais recentes disponíveis é de 

8,2%. A este resultado seguem-se, por ordem crescente, a proporção de empreendedores que dizem usar tecnologias 

novas (16,6%) e a de empreendedores que dizem utilizar tecnologias disponíveis há mais de 5 anos (75,3%). no primeiro 

caso registou-se uma diminuição de 56,9% face aos valores de 2010 (19,0%), tendo ocorrido um aumento de 20,5% na 

percentagem de empreendedores que dizem utilizar tecnologias novas (13,8% em 2010) e também um aumento 11,9% na 

percentagem de empreendedores que afirmam utilizar tecnologias com mais de 5 anos (11,9% em 2010).

Em comparação com Portugal continental, as principais diferenças residem na proporção de empreendedores que afirmam 

usar tecnologias novas (mais alta no continente: 26,1%) e na proporção de empreendedores que dizem utilizar tecnologias 

disponíveis há mais de 5 anos (mais baixa no continente: 64,7%).  neste contexto, ocorreram alterações significativas 

entre 2010 e 2012, com a rAA a assumir posicionamentos diferentes em relação ao continente, nos campos relativos à 

percentagem de empreendedores que afirma usar as tecnologias mais recentes (19,0% na rAA e 11,8% no continente em 

2010), bem como a nível da percentagem de empreendedores que diz utilizar tecnologias disponíveis há mais de 5 anos 

(67,2% na rAA e 68,1% no continente em 2010).

comparando os três tipos de economia apresentados, verifica-se que os empreendedores de economias às quais está 

associado um menor nível de desenvolvimento (economias orientadas por fatores de produção e orientadas para a 

eficiência) têm maior tendência a afirmar que utilizam tecnologias recentes do que os empreendedores de economias 

orientadas para a inovação, onde as tecnologias disponíveis há mais de 1 ano e há menos 5 anos são mais vezes referidas 

(17,6% e 11,9% para as economias orientadas por fatores de produção e orientadas para a eficiência, respetivamente, face 

a 10,4% para as economias orientadas para a inovação).  

tendo em mente a análise comparativa entre a rAA e Portugal continental, da Figura 19 resulta uma análise em tudo 

semelhante para a comparação dos Açores com a média das economias orientadas para a inovação, embora as divergências 

verificadas sejam menos significativas. neste domínio, a rAA apresenta uma desvantagem em termos da percentagem de 

empreendedores early-stage que afirmam utilizar tecnologias recentes e novas (8,2% e 16,6%, na rAA, face aos 10,4% e 

19,5% associados ao referido tipo de economia, respetivamente). Por outro lado, a proporção de empreendedores que 

afirmam utilizar tecnologias disponíveis há mais de 5 anos revela-se superior na rAA (75,3% face a 70,1%). Assim, verifica-

se que, na rAA, parece existir uma menor propensão para o uso de tecnologias disponíveis há menos de 5 anos do que, 

em média, nas economias orientadas para a inovação. Esta análise ajusta-se à comparação entre a rAA e a uE, onde os 

resultados médios obtidos foram: 9,6% de empreendedores que assumem utilizar as mais recentes tecnologias disponíveis, 
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20,0% de empreendedores que consideram utilizar tecnologias novas e 70,4% de empreendedores que afirmam utilizar 

tecnologias disponíveis há mais de 5 anos.

2.3. AsPIrAçõEs DOs EMPrEEnDEDOrEs – crEscIMEntO

As expetativas de crescimento são um parâmetro importante no GEM por duas razões principais:

Em primeiro lugar, as expetativas inerentes ao crescimento económico demonstram que a criação de novos negócios não é 

linear. De facto, uma economia pode incluir um número elevado de negócios com poucos colaboradores, enquanto outra 

pode evidenciar um menor número de negócios e comportar maiores expetativas de crescimento. Ao registar as perceções 

de crescimento, o GEM complementa a medida da taxa tEA com uma estimativa do impacto que os empreendedores 

poderão vir a ter na economia onde se inserem.

Em segundo lugar, as expetativas de crescimento estão relacionadas com o potencial de criação de emprego, assunto de 

elevada prioridade nas agendas políticas da maioria dos governos, particularmente à luz do atual contexto socioeconómico. 

O estudo GEM questiona os empreendedores early-stage sobre o número de colaboradores (além dos proprietários) 

que cada negócio tem e espera ter dentro de um período de 5 anos. A diferença entre os números atuais e os números 

estimados (portanto, os postos de trabalho a criar) traduz a expetativa de crescimento.

2.3.1. Criação de Postos de Trabalho

O gráfico da Figura 20 ilustra as perspetivas de criação de postos de trabalho nos novos negócios e negócios nascentes 

açorianos, em 2012, e compara-os com os números registados em Portugal continental e na uE, bem como com os valores 

médios das economias orientadas para a inovação consideradas pelo GEM.

Figura 20: Perspetivas de criação de postos de trabalho nos novos negócios e negócios nascentes

Fonte: sondagem à População Adulta 2010 e 2012

como se conclui da consulta à Figura 20, a grande maioria dos empreendedores early-stage na rAA (96,0%) não espera 

criar qualquer posto de trabalho no seu negócio nos próximos 5 anos. Durante esse período de tempo, cerca de 3,9% dos 

empreendedores açorianos estima vir a criar pelo menos 1 posto de trabalho e uma insignificante percentagem de 0,1% 

espera criar 19 postos de trabalho ou mais.
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Os resultados verificados no ano de 2012 na rAA são particularmente negativos quando comparados com as médias dos 

três tipos de economia e mesmo com os resultados registados na uE e em Portugal continental. De notar também que na 

rAA houve um agravamento relativamente aos resultados obtidos em 2010.

Esta tendência poderá estar ligada às perspetivas pessimistas de crescimento económico, na medida em que uma 

economia mais desfavorável deixa antever piores condições para a criação de emprego e, nesse sentido, o pessimismo dos 

empreendedores açorianos parece fazer sentido. 

É de notar também que as expetativas de médio/alto e alto crescimento económico (criação de pelo menos 10 postos 

de trabalho e de 19 postos de trabalho ou mais, respetivamente) registadas na rAA ocupam simplesmente o último e o 

antepenúltimo lugar, respetivamente, no ranking do universo GEM 2012. tal facto está em consonância com o diminuto 

crescimento económico pelo qual tem passado a economia açoriana, sendo de destacar ainda que as expetativas de 

crescimento diminuem à medida que se avança no estádio de desenvolvimento das economias.
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CONDIçõES ESTRUTURAIS DO EMPREENDEDORISMO 
NOS AçORES

GEM Açores 2012GEM Açores 2012
Global Entrepreneurship Monitor

Estudo sobre o Empreendedorismo nos Açores
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3. AVALIAçãO DOs EsPEcIALIstAs nAcIOnAIs

A sondagem a Especialistas nacionais é uma consulta realizada em cada país/região do universo GEM junto de um conjunto 

de peritos reconhecidos em áreas relevantes para a dinâmica empreendedora em cada um desses Países/regiões. no 

ano de 2012, foram realizadas 38 entrevistas a peritos no ecossistema de empreendedorismo da rAA, cujos nomes estão 

indicados no Anexo II.

no âmbito do GEM Açores, a sondagem a especialistas teve dois objectivos principais: i) avaliar, como habitualmente 

nos estudos GEM, as condições Estruturais do Empreendedorismo (cEE), um conjunto de elementos que fomentam ou 

dificultam o desenvolvimento da atividade empreendedora em cada país/região participante; e ii) complementar os 

resultados da sondagem à População Adulta no que toca à análise da atitude empreendedora da sociedade açoriana.

3.1. AsPIrAçõEs DOs EMPrEEnDEDOrEs – crEscIMEntO

O presente capítulo avalia as condições estruturais que têm impacto na atividade empreendedora da rAA, as quais se 

encontram seguidamente apresentadas:

1. Apoio Financeiro

2. Políticas Governamentais

3. Programas Governamentais

4. Educação e Formação

5. transferência de Investigação e Desenvolvimento (I&D)

6. Infraestruturas de comércio e serviços

7. Abertura do Mercado

8. Acesso a Infraestruturas Físicas

9. normas culturais e sociais 

À semelhança do que foi feito em todos os Países/regiões que realizaram a sondagem a Especialistas no GEM 2012, 

nesta sondagem foi perguntado aos especialistas regionais se consideravam que cada aspeto enunciado nas condições 

estruturais do empreendedorismo era proporcionado de forma adequada no País, tendo estes respondido recorrendo a 

uma escala com 5 graus:

1. Insuficiente

2. Parcialmente insuficiente

3. nem suficiente nem insuficiente

4. Parcialmente suficiente

5. suficiente

nos Açores, a sondagem a Especialistas foi realizada junto de 36 personalidades reconhecidas em diversas áreas ligadas 

ao empreendedorismo, que se encontram referenciadas no Anexo II do presente relatório. À semelhança do que foi feito 

em todos os Países/regiões participantes no GEM 2012, nesta sondagem foi perguntado aos especialistas açorianos se 

consideravam que cada aspeto enunciado nas condições estruturais do empreendedorismo era proporcionado de forma 

adequada na região, tendo estes respondido recorrendo à escala apresentada na tabela 7.
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tabela 7. Escala qualitativa e escala quantitativa associadas à sondagem aos Especialistas

Escala Qualitativa Escala Quantitativa Intervalo Quantitativo

Insuficiente 1 De 1,0 a 1,49

Parcialmente insuficiente 2 De 1,5 a 2,49

nem suficiente nem insuficiente 3 De 2,5 a 3,49

Parcialmente suficiente 4 De 3,5 a 4,49

suficiente 5 De 4,5 a 5,0

neste capítulo, são apresentados os resultados médios obtidos para cada condição estrutural do empreendedorismo, na 

rAA (2010 e 2012), no continente português, na uE e nas economias orientadas para a inovação. 

3.1.1.Apoio financeiro

A cEE relativa ao apoio financeiro contempla o nível de acessibilidade a fontes de financiamento para empresas novas e 

em crescimento, incluindo bolsas e subsídios. A Figura 21 apresenta os resultados da avaliação desta condição estrutural.

Figura 21: cEE Apoio Financeiro

Fonte: sondagem à População Adulta 2010 e 2012

Os especialistas açorianos tendem a classificar o apoio financeiro à atividade empreendedora como sendo parcialmente 

insuficiente (classificação média global de 2,23). Esta classificação representa um resultado ligeiramente pior do que 

o registado em 2010, ano que os especialistas consideraram que o apoio financeiro na rAA estava na fronteira entre o 

parcialmente insuficiente e o nem suficiente nem insuficiente (classificação média de 2,5).
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neste contexto, o indicador mais favorável prende-se com a disponibilidade de subsídios governamentais suficiente para 

financiar empresas novas e em crescimento, considerado pelos especialistas um dos principais fatores para o fomento da 

atividade empreendedora na rAA. Por oposição, a disponibilidade de financiamento de privados (além dos fundadores) e 

de capital de Ofertas Públicas apresentam-se como os resultados mais desfavoráveis. 

De assinalar que a opinião dos especialistas regionais é menos favorável do que em 2010. neste âmbito, merecem especial 

destaque a disponibilidade de financiamento de privados (além dos fundadores) que evidenciou um decréscimo de 19,4%, 

e, por outro lado, a disponibilidade de capital de risco suficiente para financiar empresas novas e em crescimento que 

verifica um acréscimo de 15,3%.

Em comparação com a realidade de Portugal continental, o cenário açoriano revela-se mais favorável em matéria de 

disponibilidade de empréstimos e de financiamento através de ofertas públicas iniciais (IPO’s) para empresas novas e 

em crescimento (ambos os indicadores considerados parcialmente insuficientes no continente e nos Açores, ainda que 

os resultados quantitativos se revelem substancialmente mais positivos nos Açores) e de subsídios governamentais 

(considerados nem suficientes nem insuficientes em Portugal continental e quase parcialmente suficientes nos Açores). Em 

contrapartida, o apoio financeiro ao empreendedorismo aparenta ser menos favorável na região Autónoma ao nível dos 

fundos de capital próprio (considerado parcialmente insuficiente nos Açores e nem suficiente nem insuficiente em Portugal 

continental), e dos fundos disponibilizados por indivíduos a título privado e de capital de risco (ambos considerados nem 

suficientes nem insuficientes em Portugal continental e parcialmente insuficientes nos Açores).

Em comparação com a média associada às economias orientadas para a inovação, a opinião dos especialistas açorianos tende 

a revelar-se menos favorável em quase todos os domínios. com efeito, apenas no âmbito dos subsídios governamentais a 

rAA supera a realidade deste tipo de economia. 

De assinalar ainda que, em termos médios, a uE regista uma análise em tudo semelhante para a comparação dos Açores 

com a média das economias orientadas para a inovação, verificando-se que os apoios financeiros aos empreendedores são 

considerados parcialmente insuficientes na rAA e nem suficientes nem insuficientes no panorama da uE. Adicionalmente, 

os especialistas da região têm uma perspetiva mais positiva em relação aos subsídios governamentais, considerados 

quase parcialmente suficientes nos Açores e nem suficientes nem insuficientes na uE.

Globalmente, é nas economias orientadas para a inovação que o apoio financeiro é avaliado de forma mais positiva pelos 

especialistas, seguidas pelas economias orientadas por factores de produção e só depois pelas economias orientadas para 

a eficiência. Ainda assim, as classificações médias dos três tipos de economias são inferiores à atingida pela rAA.
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3.1.2. Políticas Governamentais

Esta condição estrutural indica o grau em que as políticas governamentais relativas a impostos e regulamentações, 

assim como a sua respetiva aplicação são neutras14, no que diz respeito à dimensão das empresas, e/ou se estas políticas 

incentivam ou desincentivam empresas novas e em crescimento. Os resultados são apresentados na Figura 22.

Figura 22: cEE Políticas Governamentais

Fonte: sondagem aos Especialistas nacionais 2010 e 2012

De acordo com a Figura 22, a opinião dos especialistas regionais no que respeita a políticas governamentais é globalmente 

desfavorável. Os especialistas consideram as políticas do seu governo parcialmente insuficientes no apoio às empresas 

novas e em crescimento. A classificação média atribuída a esta cEE foi de 2,38 o que representa um ligeiro agravamento 

em relação a 2010, ano em que esta cEE recebeu uma classificação média de 2,58. com efeito, à exceção das prioridades 

políticas atribuídas pelo Governo e a nível regional e local às empresas novas e em crescimento, bem como das políticas 

governamentais que favorecem, de forma consistente, as empresas novas e em crescimento (consideradas nem suficientes 

nem insuficientes), todos os indicadores se inserem no intervalo “parcialmente insuficiente”, com destaque para o grau em 

que as empresas novas e em crescimento conseguem obter a maioria das autorizações e licenças no prazo de uma semana 

e para o nível de sobrecarga associada aos impostos para o referido tipo de empresas (sendo o excesso de carga fiscal 

também apontado, por alguns especialistas, como um dos principais obstáculos ao empreendedorismo na rAA).

A opinião manifestada pelos especialistas açorianos revela-se semelhante à de 2010, à exceção de dois indicadores que 

revelam resultados acentuadamente mais negativos, nomeadamente no que respeita à sobrecarga das empresas através 

14 Políticas que são neutras em termos da dimensão do negócio são aquelas que não tomam em consideração a dimensão do negócio 
aquando da aplicação de impostos e regulamentos (i.e., multinacionais e empresas pequenas são tratadas de igual modo).
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da carga fiscal (classificação de 2,41 em 2010 e 1,59 em 2012) e à previsibilidade e lógica associada aos impostos e outras 

normas governamentais (classificação de 3,11 em 2010 e 2,29 em 2012).

Em comparação com a realidade continental, o cenário açoriano revela-se mais favorável em quase todos os domínios. não 

obstante, em matéria de sobrecarga das empresas através dos impostos o ecossistema empreendedor da região revela um 

posicionamento mais desfavorável, ainda que a diferença registada não seja significativa (classificação de 1,59 para a rAA 

vs. 1,78 para o continente, encontrando-se assim ambos os casos no mesmo intervalo qualitativo).

Por outro lado, registam-se algumas diferenças entre os Açores e a média das economias orientadas para a inovação, 

com enfoque em indicadores como a dificuldade que as empresas novas e em crescimento sentem em obter a maioria 

das autorizações e licenças no prazo de uma semana e a sobrecarga das empresas através dos impostos: o primeiro 

indicador, apesar de se enquadrar no mesmo intervalo qualitativo, revela-se, na opinião dos especialistas inquiridos, menos 

favorável nos Açores.  O segundo indicador, por seu turno, enquadra igualmente a rAA numa posição menos privilegiada 

comparativamente à média das economias orientadas para a inovação, sendo considerado parcialmente insuficiente na 

rAA e nem suficiente nem insuficiente nas economias orientadas para a inovação. De destacar que, no que toca a estes 

indicadores, a opinião dos especialistas açorianos coloca a região numa posição menos favorável do que as posições 

ocupadas pelos três tipos de economia.  

Os resultados obtidos para a rAA afastam-se, de um modo geral, da média da uE. Destaca-se, neste contexto, o resultado 

relacionado com a dificuldade que as empresas novas e em crescimento sentem em obter a maioria das autorizações e 

licenças no prazo de uma semana e com a sobrecarga dos impostos para a mesma tipologia de empresas.

Adicionalmente, importa referir que a rAA apresenta os resultados mais positivos do que os três tipos de economia em 

estudo, nos indicadores relativos à disponibilização de apoio por parte do Governo às empresas novas e em crescimento, 

bem como no âmbito da prioridade que é atribuída, em termos de políticas regionais e locais, ao apoio a estas empresas.
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3.1.3.Programas Governamentais

A terceira condição estrutural do empreendedorismo analisa a existência de programas governamentais e o nível de apoio 

que estes dão à atividade empreendedora. Os resultados associados a esta condição estrutural são apresentados na Figura 

23.

Figura 23: cEE Programas Governamentais

Fonte: sondagem aos Especialistas regionais 2010 e 2012

Os especialistas regionais tendem a considerar que o apoio ao empreendedorismo através de programas governamentais 

não é suficiente nem insuficiente, destacando-se, pela positiva, o adequado número de programas governamentais 

destinados a apoiar as empresas novas e em crescimento, que os especialistas consideram cada vez mais acentuado e 

um dos principais fatores para o fomento do empreendedorismo na região. Por outro lado, a opinião dos especialistas 

açorianos revela-se menos favorável relativamente ao apoio prestado pelos parques de ciência e pelas incubadoras às 

empresas novas e em crescimento, embora este indicador não revele diferenças significativas para com os demais. com 

efeito, todos os resultados se inserem no mesmo intervalo qualitativo (nem suficiente nem insuficiente).

comparativamente a 2010, a realidade açoriana ao nível dos programas governamentais de apoio ao empreendedorismo 

melhorou de acordo com os especialistas regionais (classificação média atingida de 2,97 e de 3,13 em 2010 e 2012, 

respetivamente), sem se constatar porém alterações muito acentuadas. Ainda assim, as maiores diferenças ocorrem em 

termos do grau em que diversos apoios governamentais podem ser obtidos através de contactos com uma única agência 

(variação de 5,6% entre 2010 e 2012), do apoio concretizado pelos parques tecnológicos e incubadoras de empresas às 

empresas novas e em crescimento (variação de 14,2% entre 2010 e 2012), bem como a nível da resposta dos programas 
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governamentais de apoio ao empreendedorismo às necessidades de quem requer esse apoio  (variação de 6,9% entre 

2010 e 2012).

De acordo com os resultados apresentados, a realidade açoriana é, na opinião dos especialistas inquiridos, tendencialmente 

mais favorável do que a de Portugal continental. neste contexto, destaca-se a eficiência dos programas governamentais 

no âmbito do apoio às empresas novas e em crescimento, e o nível de resposta dos programas governamentais de apoio 

ao empreendedorismo e às necessidades de quem requer esse apoio (indicadores considerados nem suficientes nem 

insuficientes nos Açores e parcialmente insuficientes no continente). Apesar de enquadrada no mesmo intervalo qualitativo,  

é ainda de destacar a opinião dos especialistas relativamente à adequabilidade dos programas governamentais, que se 

revela mais positiva na rAA do que no continente. A situação contrária ocorre, à semelhança do que se verificou em 2010, 

em matéria de apoio prestado às empresas pelos parques de ciência e incubadoras, onde a opinião dos especialistas se 

revela ligeiramente mais favorável em Portugal continental do que na rAA. De notar, no entanto que em ambos os casos 

este indicador se situa no intervalo “nem suficiente nem insuficiente”.

Em comparação com a média das economias orientadas para a inovação, a rAA regista, de acordo com os especialistas, 

melhores resultados no panorama dos Programas Governamentais, e resultados similares aos evidenciados 

comparativamente a Portugal continental. neste âmbito, pelo lado mais positivo, destaca-se o nível da obtenção de 

assistência governamental às empresas novas e em crescimento a partir do contacto com uma só agência (3,20 para a 

rAA e 2,60 para a média das economias orientadas para a inovação). Em contrapartida, a rAA apresenta-se numa situação 

menos favorável do que as economias orientadas para a inovação, no que respeita ao apoio prestado às empresas pelos 

parques tecnológicos e incubadoras. As economias orientadas para a inovação assumem uma posição semelhante à 

verificada em Portugal continental. É ainda de referir que, à exceção deste último indicador, os resultados obtidos para a 

rAA ultrapassam todos os resultados associados à média dos três tipos de economia em estudo. 

A comparação acima efetuada é muito semelhante à comparação entre a realidade açoriana e a média da uE. A diferença 

mais significativa ocorre, a este nível, no âmbito do fator que alude à obtenção de assistência governamental às empresas 

novas e em crescimento a partir do contacto com uma só agência.
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3.1.4. Educação e formação

A condição estrutural ligada à educação e formação analisa o grau de incorporação de conteúdos sobre o empreendedorismo 

nos diferentes níveis do sistema educativo16, bem como o impacto da educação e formação no empreendedorismo em 

determinado país/região. Os resultados associados a esta condição estrutural encontram-se apresentados na Figura 24.

Figura 24: cEE Educação e formação

Fonte: sondagem aos Especialistas regionais 2010 e 2012

A Figura 24 mostra que a opinião dos especialistas açorianos em relação ao contributo do sistema de educação e formação 

para o fomento do empreendedorismo se reparte entre o parcialmente insuficiente e o nem suficiente nem insuficiente, 

assumindo esta cEE uma classificação média de 2,51. neste contexto, os resultados mais desfavoráveis registam-se ao nível 

do ensino primário e secundário, nomeadamente nos aspetos relacionados com o estímulo da criatividade, autossuficiência 

e iniciativa pessoal, com a adequabilidade da formação em termos de princípios económicos do mercado e ainda com 

a atenção atribuída ao empreendedorismo e à criação de novas empresas (os três indicadores inseridos no intervalo 

qualitativo “parcialmente insuficiente” evidenciam classificações médias de 2,17, 2,08 e 2,11, respetivamente). Em oposição, 

destacam-se como resultados mais positivos o nível de educação em negócios e gestão  assim como o sistema de formação 

profissional e contínuo, como forma de assegurar uma boa e adequada preparação para a criação e desenvolvimento de 

novas empresas (ambos os indicadores classificados como nem suficientes nem insuficientes, evidenciando classificações 

médias de 3,25 e de 2,89, respetivamente). 



GEM AÇORES 2012 - Estudo sobre o Empreendedorismo

51

De assinalar que, apesar dos especialistas açorianos considerarem existir a necessidade de reforçar a formação em 

empreendedorismo15 (especialmente em níveis de ensino inferiores ao Ensino superior), os especialistas destacam o 

importante contributo da universidade dos Açores nesta matéria e do centro de Empreendedorismo localizado na mesma 

universidade, considerando esses contributos de capital relevância para a promoção da atividade empreendedora na 

região.

Os resultados obtidos para a rAA, em 2012, não diferem em larga escala dos resultados de 2010, embora a nível global 

apresentem uma ligeira melhoria. neste âmbito, as maiores diferenças encontram-se associadas ao grau em que o ensino 

primário e secundário proporciona uma instrução adequada sobre os princípios da economia do mercado e dá a devida 

atenção ao empreendedorismo e à criação de novas empresas (indicadores para os quais os resultados de 2010 se revelam 

em 22% e 49%, respetivamente, mais desfavoráveis).

Quando comparada a situação dos Açores com a situação de Portugal continental em matéria de educação e formação 

orientada para o empreendedorismo, verifica-se uma maior divergência, ainda que não muito significativa, em relação 

aos resultados de 2010 (onde as diferentes realidades evidenciavam uma clara proximidade de resultados). Em 2012, e 

de acordo com a opinião dos especialistas inquiridos, a rAA apresenta resultados ligeiramente mais positivos em todos 

os indicadores relativos à Educação e Formação, destacando-se, porém, como resultados mais positivos, em comparação 

com a realidade continental, o grau em que os referidos ensinos proporcionam uma instrução adequada sobre os 

princípios da economia de mercado, o grau em que os ensino básico e secundário proporcionam uma atenção adequada 

ao empreendedorismo e à criação de novas empresas  e ao grau em que o sistema de formação profissional e contínua 

assegura uma boa e adequada preparação para a criação e desenvolvimento de novas empresas.

A realidade na rAA aproxima-se dos resultados obtidos nas economias orientadas para a inovação e na uE. As principais 

diferenças dizem respeito ao grau em que é estimulada a criatividade, a autossuficiência e a iniciativa pessoal (mais elevado 

nas economias orientadas para a inovação e na uE do que na rAA: 2,38 e 2,27, respetivamente, face a 2,17), ao grau em 

que o ensino básico e secundário dão atenção ao empreendedorismo nos Açores, e ao grau em as universidades e outras 

instituições de ensino superior asseguram uma preparação adequada para a criação e desenvolvimento de novas empresas 

(estes últimos indicadores mais reduzidos nas economias orientadas para a inovação e na uE do que na rAA: 1,98 e 1,93, 

respetivamente, face a 2,11, no que respeita ao primeiro caso, e 3,09 e 2,99, respetivamente, face a 3,33, no que respeita ao 

segundo caso).

15 Ensino básico, secundário, superior e estudos pós-graduados.
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3.1.5. Transferência de Investigação e Desenvolvimento

A transferência de I&D é uma outra condição estrutural do empreendedorismo, que está relacionada com o impacto da I&D 

na criação de novas oportunidades de negócio que possam ser utilizadas por novas empresas. Os resultados associados a 

esta condição estrutural encontram-se apresentados na Figura 25.

Figura 25: cEE transferência de I&D

Fonte: sondagem aos Especialistas regionais 2010 e 2012

À semelhança do verificado na análise da anterior condição estrutural, a opinião dos especialistas açorianos no que 

concerne ao tópico relativo à transferência de I&D no âmbito da atividade empreendedora reparte-se entre o “parcialmente 

insuficiente” e o “nem suficiente nem insuficiente”. neste cenário, a eficiência na transferência de nova tecnologia, ciência 

e conhecimento das universidades e centros de investigação públicos para as empresas é o indicador que se revela menos 

favorável e é considerado, por alguns especialistas, um dos principais obstáculos ao empreendedorismo 16. Em contrapartida, 

é de destacar como aspeto mais favorável o resultado associado ao grau de adequabilidade dos subsídios governamentais 

para aquisição de tecnologia recente por parte das empresas, que se situa próximo do intervalo “parcialmente suficiente”.

A Figura 25 mostra que, em 2010, os resultados obtidos foram semelhantes aos de 2012. contudo, o principal destaque 

da avaliação que os peritos açorianos fizeram desta cEE, em termos evolutivos, vai para o fator que alude à eficiência da 

16 Fonte: sondagem à População Adulta
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transferência de nova tecnologia, ciência e conhecimento das universidades e centros de investigação públicos para as 

empresas, que evidencia um decréscimo de 11,7% no decurso dos dois anos. Outro destaque igualmente negativo vai para 

o decréscimo da avaliação dos peritos no fator que se refere à capacidade financeira das empresas novas e em crescimento 

adquirirem tecnologia recente, que regista uma diminuição um pouco mais significativa na ordem dos 14,9%.

Analisando a realidade açoriana comparativamente à de Portugal continental, registam-se algumas diferenças em matéria 

de transferência de I&D. Por um lado, é de destacar a diferença registada em termos do grau de adequabilidade dos subsídios 

governamentais para aquisição de tecnologia recente por parte das empresas, que, na opinião dos especialistas, se revela 

menos favorável no continente. Por outro lado, é também de relevar o facto de o continente se encontrar numa situação 

mais positiva, ainda que enquadrada no mesmo intervalo qualitativo da rAA, em termos da eficiência da transferência de 

nova tecnologia, ciência e conhecimento das universidades e centros de investigação públicos para as empresas novas e 

em crescimento. 

também entre os Açores e a média das economias orientadas para a inovação se registam algumas diferenças que merecem 

destaque, diferenças estas mais signifcativas quando comparadas com as registadas entre o arquipélago e o continente 

português. 

como aspetos mais favoráveis para a região Autónoma, de acordo com a opinião dos especialistas inquiridos, são de 

destacar o grau de acesso das empresas novas e em crescimento à investigação e à tecnologia (em comparação com as 

grandes empresas), considerado parcialmente insuficiente nas economias orientadas para a inovação e nem suficiente 

nem insuficiente nos Açores, bem como o grau de adequabilidade dos subsídios governamentais para aquisição de 

tecnologia recente por parte das empresas, onde se regista uma diferença quantitativa significativa entre os Açores e as 

economias orientadas para inovação (apesar de ambos os resultados pertencerem ao mesmo intervalo qualitativo (“nem 

suficiente nem insuficiente”). Em contrapartida, a rAA encontra-se, de acordo com os especialistas, numa posição menos 

favorável em termos da eficiência na transferência de nova tecnologia, ciência e conhecimento das universidades e centros 

de investigação públicos para as empresas, da capacidade financeira das empresas para adquirir novas tecnologias, do 

grau em que a base científica e tecnológica contribui para apoiar a criação de novos negócios tecnológicos de nível 

mundial e dos apoios disponíveis para engenheiros e cientistas comercializarem as suas ideias através de novas empresas. 

De salientar que, no contexto dos indicadores que registam resultados desvantajosos para a rAA comparativamente à 

média das economias orientadas para a inovação, destaca-se na posição mais desfavorável o grau de eficiência associada 

à transferência de nova tecnologia, ciência e conhecimento das universidades e centros de investigação públicos para as 

empresas (considerado nem suficiente nem insuficiente para as economias orientadas para a inovação e parcialmente 

insuficiente para os Açores). 

Em matéria de transferência de I&D, os Açores afastam-se, de uma forma geral, da média da uE, embora a nível global 

a inserção desta área na atividade empreendedora seja igualmente considerada nem suficiente nem insuficiente em 

ambos os casos. contudo, é de referir que o grau de adequabilidade dos subsídios governamentais para aquisição de 

tecnologia recente por parte das empresas é, também neste contexto, mais favorável nos Açores, de acordo com a opinião 

dos especialistas. Adicionalmente, mais uma vez, em comparação com outras realidades, a rAA encontra-se numa posição 

mais desvantajosa no contexto do fator que alude à eficiência da transferência de nova tecnologia, ciência e conhecimento 

das universidades e centros de investigação públicos para as empresas.
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3.1.6. Infraestrutura Comercial e Profissional

Esta condição estrutural analisa os serviços comerciais, de contabilidade e outros serviços jurídicos e institucionais, assim 

como a forma como estes intervêm na promoção e criação de novos negócios. Para além destes fatores, é analisada 

também a acessibilidade à informação de fontes gerais, tais como a Internet, jornais, revistas e seminários públicos a nível 

regional, nacional e internacional. Os resultados obtidos encontram-se apresentados na Figura 26.

Figura 26: cEE Infraestrutura comercial e Profissional

Fonte: sondagem aos Especialistas regionais 2010 e 2012

na opinião dos especialistas regionais, a infraestrutura comercial e profissional de apoio aos empreendedores é, 

tendencialmente, nem suficiente nem insuficiente. nesta matéria, os aspetos mais positivos estão associados à quantidade 

de fornecedores de serviços e de consultores para apoiar empresas novas e em crescimento, bem como à facilidade de 

acesso a bons serviços bancários por parte das empresas novas e em crescimento (ambos os indicadores considerados 

nem  suficientes nem insuficientes). Em contrapartida, destaca-se como aspeto menos favorável o custo associado a 

fornecedores de serviços e consultores. De um modo geral, os resultados regionais relativos a 2010 e 2012 enquadram-se 

nos mesmos intervalos qualitativos, não se registando diferenças relevantes em qualquer um dos indicadores, no biénio 

decorrido. 

nesta matéria, os resultados obtidos para os Açores afastam-se, em certa medida, dos resultados do continente, embora 

a nível global ambos sejam considerados nem suficientes nem insuficientes. neste contexto, a Figura 26 indica que, para 

todos os indicadores, a realidade açoriana é menos positiva quando comparada com a realidade de Portugal continental, 

particularmente ao nível do número de serviços e consultores para apoio às empresas novas e em crescimento, da 
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facilidade que as empresas novas e em crescimento têm em conseguir bons fornecedores de serviços e consultores (quase 

considerada parcialmente insuficiente), e da facilidade que as empresas novas e em crescimento têm em conseguir bons 

serviços jurídicos e contabilísticos. 

Os resultados regionais e a média associada às economias orientadas para a inovação são análogos aos registados entre 

a rAA e Portugal continental, apesar de mais negativos em todos os domínios. De registar que a situação regional é 

igualmente mais desfavorável do que a verificada nas economias orientadas por fatores de produção e economias 

orientadas para a eficiência. Em matéria de Infraestrutura comercial e Profissional de apoio aos empreendedores, em geral, 

tanto os Açores como Portugal continental apresentam conclusões muito idênticas quando comparados com a união 

Europeia. Em ambos os casos, a uE revela resultados mais positivos em todos os indicadores, particularmente no que 

respeita ao número de serviços e consultores para apoio às empresas novas e em crescimento (considerado parcialmente 

suficiente na uE e nem suficiente nem insuficiente na rAA), no caso da região Autónoma, e à facilidade que as empresas 

novas e em crescimento têm em aceder a bons serviços bancários (considerado parcialmente insuficiente na uE e no 

continente, embora com diferenças a nível quantitativo). De registar ainda as diferenças verificadas ao nível da facilidade 

em aceder a bons serviços jurídicos e contabilísticos (considerado parcialmente suficiente na uE e nem suficiente nem 

insuficiente na rAA e no continente).

3.1.7. Abertura do Mercado

Esta condição estrutural analisa em que medida os acordos comerciais são difíceis de modificar, impedindo que as empresas 

novas e em crescimento compitam e vão substituindo os seus fornecedores e consultores. Esta condição estrutural analisa 

também a transparência do mercado e as políticas governamentais que estimulam a abertura do mesmo e o nível de 

competitividade das empresas. Os resultados encontram-se apresentados na Figura 27.

Figura 27: cEE Abertura do mercado/Barreiras à entrada

Fonte: sondagem aos Especialistas regionais 2010 e 2012
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Os especialistas açorianos consideram que a realidade da região em matéria de abertura do mercado é, de um modo 

geral, parcialmente insuficiente. A classificação média atribuída a esta cEE é de 2,32 contra 2,37 registados em 2010, o que 

representa um ligeiro agravamento. neste panorama, o grau em que os mercados de negócios entre empresas mudam 

radicalmente de ano para ano corresponde ao resultado menos favorável. Em oposição, como aspetos mais favoráveis 

são de salientar o grau de acessibilidade do mercado por parte das empresas (tendo em conta o eventual bloqueio das 

empresas já estabelecidas) e a eficiência e correta aplicação da legislação anti-trust.  

A nível geral, não se registam alterações muito significativas entre 2010 e 2012, à exceção do indicador relativo à eficaz 

e correta aplicação da legislação anti-trust que sofreu um decréscimo acentuado (considerado parcialmente suficiente 

em 2010 e próximo do parcialmente insuficiente em 2012). A nível positivo, no entanto, pode indicar-se, como alterações 

mais acentuadas, as variações ocorridas em termos do grau em que os mercados de negócios entre empresas mudam 

radicalmente de ano para ano, e em termos da facilidade que as empresas novas e em crescimento têm em penetrar em 

novos mercados sem que sejam injustamente bloqueadas pelas empresas já estabelecidas.

A Figura 27 mostra ainda que a realidade na rAA é, globalmente, menos favorável do que a realidade em Portugal 

continental, destacando-se, neste contexto e de acordo com a opinião dos especialistas, o grau em que os mercados 

de bens de consumo e serviços e os mercados de negócios entre empresas mudam radicalmente de ano para ano, bem 

como o grau em que as empresas novas e em crescimento conseguem entrar em novos mercados (estes três indicadores 

encontram-se no mesmo intervalo qualitativo “parcialmente insuficiente” para ambas as realidades, embora com resultados 

diferentes a nível quantitativo). Por outro lado, a eficácia e correta aplicação da legislação anti-trust revela-se mais favorável 

na rAA (indicador considerado nem suficiente nem insuficiente na rAA e parcialmente insuficiente no continente).

na comparação com a média das economias orientadas para a inovação, a situação açoriana é, tendo em consideração a 

opinião dos especialistas, menos favorável, especialmente no que respeita novamente ao grau em que os mercados de 

bens de consumo e serviços e os mercados de negócios entre empresas mudam radicalmente de ano para ano. nestes, 

como nos restantes indicadores, a rAA apresenta resultados que ficam aquém das médias para os três tipos de economia 

em análise.

Ainda em matéria de abertura do mercado/barreiras à entrada, na uE, os indicadores, em média, são tendencialmente 

considerados pelos especialistas nem suficientes nem insuficientes. Em termos comparativos com a rAA, registam-se, a 

nível geral, discrepâncias significativas no tocante a todos os indicadores relativos a esta matéria, verificando-se também 

que os resultados da uE são mais favoráveis do que os resultados da rAA. neste âmbito, a principal diferença reside no grau 

em que os mercados de bens de consumo e serviços e os mercados de negócios entre empresas muda radicalmente de ano 

para ano, enquanto o grau de acessibilidade do mercado por parte das pequenas empresas (tendo em conta o eventual 

bloqueio das empresas já estabelecidas) traduz o resultado mais positivo para a rAA comparativamente à realidade da 

união Europeia, ainda que fique aquém do seu resultado médio.

3.1.8. Acesso a Infraestruturas físicas

O acesso a infraestruturas físicas é a condição estrutural do empreendedorismo através da qual se afere a facilidade 

de acesso a recursos físicos, incluindo comunicações, utilidades, transportes, matérias-primas e recursos naturais que 

possam ser vantajosos para o crescimento do empreendedorismo. Os resultados associados a esta condição estrutural são 

apresentados na Figura 28.

 



GEM AÇORES 2012 - Estudo sobre o Empreendedorismo

57

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
U I

E A F A P

I

A A F E U P

A F A E U I P

E

F A A P U I

U I

F E A A P

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

A F

A E

P I

U Figura 28: cEE Acesso a Infraestruturas Físicas

Fonte: sondagem aos Especialistas regionais 2010 e 2012

Os especialistas consideram que o acesso a infraestruturas físicas nos Açores é parcialmente suficiente, constituindo um 
dos principais fatores impulsionadores ao fomento da atividade empreendedora na região. A classificação média atribuída 
a esta cEE é de 3,81, a mais alta do conjunto das nove, e 0,19 pontos acima do valor de 2010.

neste contexto, e de acordo com a opinião manifestada pelos especialistas regionais, destaca-se o apoio proporcionado 
por infraestruturas físicas (como estradas e redes de utilidades) às empresas novas e em crescimento, bem como o acesso 
a utilidades básicas (no prazo de um mês) por parte destas mesmas empresas (ambos os indicadores considerados 
parcialmente suficientes). Em contrapartida, como aspeto menos favorável, ainda que posicionado no mesmo intervalo 
qualitativo, destaca-se o custo inerente ao acesso de infraestruturas de comunicação (no prazo de uma semana).

O principal foco de interesse do gráfico da Figura 28, em termos evolutivos, é a constatação de que, na opinião dos 
especialistas, as maiores alterações ocorreram de forma positiva e no âmbito dos indicadores relativos ao apoio 
disponibilizado às empresas novas e em crescimento em termos de infraestruturas físicas (nos dois anos considerados nem 
suficientes nem insuficientes, apesar de registarem diferenças a nível quantitativo) e à facilidade que estas empresas têm 
em aceder a infraestruturas de comunicação no prazo de uma semana (considerado nem suficiente nem insuficiente em 
2010 e parcialmente suficiente em 2012). A única agravante registada, neste domínio, verifica-se ao nível da capacidade das 
empresas em suportar o custo das utlidades básicas (decréscimo de 0,12 pontos percentuais entre os dois anos em análise).  
na globalidade, os resultados obtidos para a rAA ficam aquém dos resultados de Portugal continental, especialmente no 
que respeita ao custo associado ao bom acesso a infraestruturas de comunicação por parte das empresas novas e em 
crescimento e ao acesso a infraestruturas de comunicação (no prazo de uma semana) por parte das empresas novas e 
em crescimento (onde, nos dois casos, e em termos quantitativos, o resultado de Portugal continental é superior, embora 
ambos os resultados se insiram no intervalo “parcialmente suficiente”).
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De acordo com a opinião dos especialistas inquiridos, a realidade regional aproxima-se da média das economias 

orientadas para a inovação, que se insere, para todos os indicadores, no intervalo “parcialmente suficiente”. neste contexto, 

as diferenças mais relevantes prendem-se com os custos das comunicações e das utilidades básicas assim como com a 

facilidade de acesso a infraestruturas de comunicação, avaliados de forma particularmente mais negativa na rAA. Por 

outro lado, destaca-se o apoio que as infraestruturas físicas proporcionam às indústrias novas e em crescimento, indicador 

para o qual os Açores assumem uma vantagem mais notória. Assim, um ponto a ter em conta prende-se com o facto de as 

opiniões dos peritos açorianos não serem de todo mais penalizadoras do que as dos peritos nas economias orientadas para 

a inovação, que apresentam uma classificação média de 4,02.

O cenário retratado no parágrafo anterior é, a nível geral, igualmente válido para a comparação entre os resultados obtidos 

para os Açores e a média da uE. com efeito, a única diferença em termos conclusivos regista-se ao nível do acesso a utilidades 

básicas (considerado mais favorável na rAA comparativamente à uE e menos favorável na rAA comparativamente às 

economias orientadas para a inovação). 

3.1.9. Normas Culturais e Sociais

Esta condição estrutural do empreendedorismo analisa a extensão em que as normas sociais e culturais vigentes encorajam 

ou desencorajam ações individuais relacionadas com o empreendedorismo, assim como o grau de aceitação geral do 

empreendedorismo. O espetro das normas sociais e culturais inclui uma multiplicidade de aspetos. A sua análise começa 

com uma avaliação geral da relação entre a cultura nacional/regional e o empreendedorismo, tal como ilustrado na Figura 

29.

Figura 29: cEE normas culturais e sociais

Fonte: sondagem aos Especialistas regionais 2010 e 2012
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De acordo com a opinião dos especialistas, a cultura regional está pouco orientada para o empreendedorismo, sendo que, 

em muitos casos, a atividade empreendedora tem surgido como consequência do aumento do desemprego, associado à 

atual crise económico-financeira. Assim, os especialistas enquadram os indicadores apresentados na Figura 29 no intervalo 

“parcialmente insuficiente”, destacando-se, neste contexto, como resultado mais negativo, o grau em que a cultura regional 

estimula o empreendedorismo que implica a tomada de risco. Ao invés, o resultado mais favorável encontra-se associado 

ao grau em que a cultura regional estimula a responsabilidade que o indivíduo (em detrimento do coletivo) tem na 

gestão da sua vida. A ausência de uma cultura empreendedora globalmente instaurada (e existência de uma mentalidade 

“tradicional”) foi considerada, pela maioria dos especialistas, uma das principais barreiras ao empreendedorismo na rAA, 

tal como já havia sido verificado em 2010.

O cenário na rAA em 2012 revela-se, de um modo geral, similar ao verificado no ano de 2010. com efeito, as melhorias ou 

os agravamentos verificados nos diferentes indicadores compensaram-se de certo modo, traduzindo um resultado global 

idêntico ao apresentado em 2010 (considerado parcialmente insuficiente). no entanto, destaca-se um indicador, onde as 

diferenças são maiores: o grau em que a cultura regional estimula o êxito individual conseguido através do esforço próprio 

(mais elevado em 2010: classificação obtida de 2,24 vs. 1,97 em 2012).

Quando comparada a situação dos Açores com a situação de Portugal continental em matéria de normas culturais e 

sociais, verifica-se uma clara proximidade entre os resultados obtidos em ambas as áreas geográficas. Importa assinalar, 

contudo, dois indicadores que evidenciam as maiores discrepâncias, nomeadamente o grau em que a cultura nacional/

regional estimula a criatividade e inovação (considerado parcialmente insuficiente nos Açores e nem suficiente nem 

insuficiente em Portugal continental) e o grau em que a cultura nacional/regional estimula o êxito individual conseguido 

através do esforço próprio, a autossuficiência, a autonomia, a iniciativa individual e a responsabilidade que o indivíduo 

(em detrimento do colectivo) tem na gestão da sua vida (considerado nem suficiente nem insuficiente nos Açores e 

parcialmente insuficiente em Portugal continental).

A Figura 29 mostra também que os resultados regionais ficam, a todos níveis, aquém das médias associadas às economias 

orientadas para a inovação (bem como das médias associadas às economias orientadas para a eficiência e orientadas por 

fatores de produção). neste panorama, os indicadores para os quais se regista uma menor e uma maior diferença entre 

a realidade regional e a média das economias orientadas para a inovação são, respetivamente, o grau em que a cultura 

nacional/regional valoriza a responsabilidade do indivíduo (em vez do coletivo) na gestão da sua vida pessoal e o grau em 

que a cultura nacional/regional estimula fortemente o êxito individual conseguido através do esforço pessoal. 

A comparação anteriormente estabelecida, entre os Açores e a média das economias orientadas para a inovação, é 

igualmente válida para a comparação entre a realidade regional e a média da uE, onde, de um modo geral, a cultura 

regional encoraja o empreendedorismo de forma menos favorável comparativamente à média registada para a uE. 

3.2. AtItuDE EMPrEEnDEDOrA

Os especialistas foram também questionados sobre aspetos que ajudam a compreender melhor a atitude empreendedora 

em cada País/região. Os resultados deste inquérito devem ser lidos conjuntamente com os resultados correspondentes 

da sondagem à População Adulta. A complementaridade existente entre ambos ajuda a melhor definir o tipo de atitude 

existente na rAA e nos restantes Países/regiões em relação ao empreendedorismo.

A existência ou inexistência de boas oportunidades para o empreendedorismo foi um dos fatores analisados. na Figura 30 

são apresentados os resultados associados a esta vertente.
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Figura 30: Oportunidades para iniciar um negócio

Fonte: sondagem aos Especialistas regionais 2010 e 2012

Os especialistas açorianos consideram que as oportunidades para a criação de novas empresas são, de um modo geral, nem 

suficientes nem insuficientes. nesta matéria, os especialistas concordam que o número de boas oportunidades é superior 

ao número de pessoas capazes de as aproveitar, ao mesmo tempo que admitem que os indivíduos não têm, de um modo 

geral, facilidade em aproveitar as oportunidades de empreendedorismo existentes. 

comparativamente a 2010 não se verificam mudanças significativas no âmbito desta matéria, à exceção do indicador 

referente ao aumento do número de oportunidades para a criação de novas empresas nos últimos 5 anos (considerado 

parcialmente suficiente em 2010 e nem suficiente nem insuficiente em 2012). Em termos globais, os resultados alcançados 

registaram um ligeiro agravamento.

Entre os Açores e Portugal continental, as opiniões dos especialistas diferem (com algum significado) em alguns dos 

indicadores apresentados. Quatro dos cinco indicadores registam resultados mais desfavoráveis para a rAA, de entre os 

quais se destacam o grau em que existem mais oportunidades do que empreendedores capazes de as aproveitar, o grau em  

que as oportunidades para a criação de novas empresas aumentaram nos últimos cinco anos e o grau em que existem boas 

oportunidades para criar negócios de grande potencial de crescimento (todos os indicadores considerados nem suficientes 

nem insuficientes na rAA e no continente, embora com diferenças a nível quantitativo).  

Da mesma forma, registam-se algumas diferenças entre os Açores e a média das economias orientadas para a inovação em 

matéria de oportunidades para o empreendedorismo. neste âmbito, de acordo com a opinião dos especialistas, destaca-

se que os Açores não apresentam vantagem alguma em qualquer um dos indicadores. Esta constatação é igualmente 

válida para a comparação dos Açores com as realidades médias das economias orientadas por fatores de produção, e das 

economias orientadas para a eficiência. Adicionalmente, importa salientar o facto do indicador relativo ao grau em que 

os empreendedores conseguem aproveitar as oportunidades existentes apresentar o resultado mais desfavorável da rAA 
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em relação à média das economias orientadas para a inovação, em oposição ao indicador respeitante à existência de mais 

oportunidades para a criação de negócios do que pessoas capazes de as aproveitar.

na uE, as oportunidades para a criação de novas empresas são, em termos médios, consideradas nem suficientes nem 

insuficientes. Assim, de um modo geral, a realidade açoriana e a realidade de Portugal continental, enquadram-se, tendo 

em conta a opinião dos especialistas inquiridos, na média da uE. Deve, no entanto, salientar-se que todos os resultados 

dos Açores são mais desfavoráveis do que os registados pela média da uE, à semelhança do que se verifica em relação à 

média dos resultados das economias orientadas para a inovação. com efeito, as conclusões obtidas através da comparação 

entre a rAA e a média das economias orientadas para a inovação podem ser transpostas para efeitos de comparação entre 

a rAA e a uE.  

Para além da existência ou inexistência de boas oportunidades para a criação de novas empresas, os especialistas foram 

inquiridos também no que respeita à capacidade da população para iniciar um negócio. na Figura 31 encontram-se 

apresentados os resultados que refletem esta perceção.

Figura 31: capacidades e conhecimentos para começar um negócio

Fonte: sondagem aos Especialistas regionais 2010 e 2012

A opinião dos especialistas regionais em relação à capacidade da população açoriana para a criação de um negócio é 

globalmente desfavorável, sendo esta capacidade tendencialmente considerada parcialmente insuficiente. Apesar do 

panorama pouco favorável, a dimensão do negócio assume alguma relevância, na medida em que o aspeto considerado 

menos desfavorável prende-se com a capacidade que as pessoas têm para criar e gerir um pequeno negócio e o segundo 

mais desfavorável com a capacidade que as pessoas têm para criar e gerir um negócio de grande crescimento (ficando 

este último indicador unicamente à frente daquele que reflete a capacidade de reação rápida das pessoas em aproveitar 

boas oportunidades de negócio). De salientar que este resultado global surge na linha de opiniões também fortemente 
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negativas em relação à cEE “Educação e Formação” na rAA, traduzindo o simples facto de que um sistema educativo com 

deficiências produz indivíduos com insuficientes conhecimentos e competências.

Em comparação com os resultados de 2010, as principais diferenças ocorrem ao nível do conhecimento que as pessoas 

detêm em termos da criação e gestão de um pequeno negócio e da experência associada à criação de novos negócios 

(ambos os aspetos mais favoráveis em 2012). com efeito, o único resultado que sofreu uma variação negativa no decurso 

do biénio registou-se ao nível da rapidez com que os açorianos conseguem reagir perante uma boa oportunidade de 

negócio.

Ainda que, para a totalidade dos indicadores, os Açores e Portugal continental se enquadrem individualmente no mesmo 

intervalo qualitativo, a opinião dos especialistas continentais em matéria de capacidade da população para a criação 

de um negócio é um pouco mais favorável do que a manifestada pelos especialistas açorianos. neste âmbito, entre as 

duas realidades geográficas, as diferenças mais significativas ocorrem ao nível da capacidade das pessoas para reagir 

rapidamente a boas oportunidades de negócio, bem como ao nível da capacidade das pessoas para organizar os recursos 

necessários à implementação de um novo negócio (ambos os indicadores considerados parcialmente insuficientes nas 

duas realidades, apesar de mais favoráveis no continente, em termos quantitativos).

Os Açores, quando comparados à média associada às economias orientadas para a inovação, evidenciam resultados mais 

desfavoráveis em todos os indicadores, embora cada um dos deles se situe no mesmo intervalo qualitativo em ambas as 

realidades. Importa referir, no entanto, que as discrepâncias mais acentuadas em termos negativos para os Açores são 

idênticas às registadas entre os Açores e Portugal continental. O grau em que as pessoas sabem como gerir um pequeno 

negócio é, por outro lado, o aspeto menos desfavorável evidenciado pela realidade regional. Em relação à média dos 

restantes tipos de economias (economias orientadas por fatores de produção e economias orientadas para a eficiência), 

constata-se que os Açores só se encontram numa melhor posição no que respeita ao conhecimento sobre a criação e 

gestão de um pequeno negócio, o que é sintomático com a grande expressividade de negócios de pequena dimensão 

(muitas vezes de caráter familiar) evidenciada na rAA, comparativamente às restantes realidades que concentram uma 

dimensão geográfica mais alargada.

De assinalar, por último, que as ilações efetuadas para a comparação dos Açores com as economias orientadas por fatores 

de produção e com as economias orientadas para a eficiência são igualmente válidas para efeitos de comparação entre os 

Açores e a média da uE.

Finalmente, os especialistas foram também questionados sobre a imagem social dos empreendedores na sua região. 

Os resultados associados a esta vertente encontram-se apresentados na Figura 32. A opinião dos especialistas regionais 

relativamente à imagem social dos empreendedores é globalmente considerada nem suficiente nem insuficiente. neste 

contexto, destacam-se como aspetos mais favoráveis o estatuto social e o respeito conquistado pelos empreendedores de 

sucesso e a competência e recursos materiais e financeiros associados aos empreendedores. Por outro lado, como aspeto 

menos favorável, é de salientar o grau em que as pessoas encaram a carreira de empreendedor como uma opção desejável.

De acordo com a Figura 32, não se registam diferenças significativas, na rAA, entre 2010 e 2012, sendo apenas de relevar o 

facto de a cobertura dada pelos media aos empreendedores de sucesso ter melhorado.
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Em Portugal continental, a opinião dos especialistas relativamente à imagem social dos empreendedores é um pouco mais 

negativa, embora a nível global se encontrem inseridas no mesmo intervalo qualitativo (“nem suficiente nem insuficiente”). 

neste âmbito, importa enfatizar as diferenças registadas ao nível do grau em que a sociedade considera os empreendedores 

como pessoas competentes e com recursos (considerado parcialmente suficiente nos Açores e nem suficiente nem 

insuficiente no continente), do grau em que as pessoas encaram a carreira de empreendedor como uma opção de vida 

desejável (considerado nem suficiente nem insuficiente nos Açores e parcialmente insuficiente no continente) e do estatuto 

social e o respeito conquistado pelos empreendedores de sucesso (considerado parcialmente suficiente tanto para os 

Açores como para o continente, apesar de se evidenciarem diferenças do ponto de vista quantitativo com vantagem para 

os Açores). Por outro lado, no continente, a cobertura dada pelos media a casos de empreendedores de sucesso é, na 

opinião dos especialistas, mais significativa do que nos Açores (indicador considerado nem suficiente nem insuficiente em 

ambos os casos, com diferenças no domínio quantitativo).

Os resultados regionais aproximam-se, de uma forma geral, da média associada às economias orientadas para a inovação, 

registando alguma desvantagem em termos do grau em que as pessoas encaram os empreendedores enquanto indivíduos 

respeitados e com um privilegiado estatuto social. relativamente às médias dos restantes tipos de economia, a realidade 

açoriana fica aquém dos resultados registados no âmbito de todos os indicadores.  

Em termos médios, a uE regista também resultados próximos dos resultados regionais, destacando-se, ainda assim, o 

facto de a realidade regional se revelar, de acordo com a opinião dos especialistas, mais positiva em matéria do estatuto 

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
P

A A U I E F

I E

P A A U F

U P I E A A F

E

A A U P F I

I

A

P U E A F

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

A F

A E

P I

U
Figura 32: Imagem social dos empreendedores

Fonte: sondagem aos Especialistas regionais 2010 e 2012



GEM AÇORES 2012 - Estudo sobre o Empreendedorismo

64

social e respeito conquistado pelos empreendedores de sucesso e do grau em que a sociedade encara os empreendedores 

como indivíduos competentes e com recursos. não obstante, a posição mais desfavorável assumida pelos Açores 

comparativamente à uE revela-se ao nível da perceção da sociedade sobre o empreendedorismo como opção de carreira 

desejável. 
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Anexo II: Lista de Especialistas Ligados ao Empreendedorismo nos Açores

Ana Carolina Menezes ferreira

Fábrica de Licores Ferreira e Filhos

André Manuel Pereira de viveiros

Escola Profissional de capelas

António Gomes de Menezes

sAtA, s.A.

António José Gaspar da Silva

secção regional dos Açores da Associação nacional de Engenheiros técnicos (AnEt) 

Arnaldo fernando de Oliveira Machado

Governo dos Açores

Avelino de freitas de Meneses

universidade dos Açores

Eugénio Manuel Pereira leal 

Escola secundária Manuel de Arriaga

fernando Jorge ventura Moniz

núcleo de Empresários da Lagoa (nELAG)

filipe Mota fonseca Macedo

Portos dos Açores

filipe Pavão Nunes Rocha

Escola de Formação turística e Hoteleira

Gualter furtado

Banco Espírito santo dos Açores (BEsA)

Hélder Guerreiro Marques da Silva

universidade dos Açores

Humberto Manuel Goulart

câmara de comércio e Indústria da Horta

João Albergaria

GO4theGlobe

João Alberto lima

transinsular Açores
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João António Câmara Correia

colégio do castanheiro

João Carlos Nunes

Instituto de Inovação tecnológica dos Açores (InOVA)

João Pedro Costa

transinsular Açores

Jorge Manuel Rosa de Medeiros

universidade dos Açores

Jorge Alberta Serpa da Costa Rita

Federação Agrícola dos Açores

José António Cabral vieira

universidade dos Açores

José Henrique Gonçalves Azevedo

Peter café sport

José luís Pires vicente

unileite

luís Cabral de Melo 

cybermap

luís Paulo Alves 

Parlamento Europeu

luís vasco Cunha 

codelpor

Maria do Céu Patrão Neves 

Parlamento Europeu

Mário fortuna

universidade dos Açores 

Miguel Augusto da Rocha Borges de Sousa Pombo

HDG Açores

Paulo Alexandre luís Botelho Moniz

secção regional dos Açores da Ordem dos Engenheiros
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Paulo Carreiro

Governo dos Açores

Pedro Marques

Marques, sA – Grupo Marques

Pilar Damião

Direção regional da Juventude do Governo dos Açores

Ricardo José Macedo ferreira

BAnIF Açores

Ricardo Madruga da Costa

Delegação dos Açores da Ordem dos Economistas

Rolando lalanda Gonçalves

universidade dos Açores

Sandra Dias faria 

universidade dos Açores

Sandro Rebelo Paim

câmara de comércio de Angra do Heroísmo




