
Discurso de Apresentação do Livro “Educação para o 

Empreendedorismo, Cartas a um Professor… O Triunfo dos 

Empreendedores” 

FNAC – Oeiras Parque 

 

Boa tarde! 

As minhas primeiras palavras de agradecimento vão para os responsáveis da 

FNAC do Oeiras Parque pela cedência deste agradável espaço de promoção 

cultural e tecnológica.  

 Em seguida, agradeço a todos os amigos que aqui estão hoje e a todos aqueles 

que, por diversos motivos, não puderam estar, mas que me enviaram amáveis 

mensagens de felicitações e votos de sucesso para o livro. 

Agradeço também, como não poderia deixar de ser, ao meu velho Amigo, Dr. 

Horácio Piriquito, Diretor da Editora Bnomics, que acreditou logo de início neste 

livro e prontamente aceitou publicá-lo. 

Agradeço, ainda, muito sentidamente, ao Senhor Vereador do Emprego e do 

Empreendedorismo da Câmara Municipal de Oeiras, Ângelo Pereira, por se ter 

disponibilizado a estar hoje aqui presente nesta sessão para comentar o meu livro. 

Não poderei deixar de aproveitar este momento para reconhecer publicamente a 

importante ação que este Município tem vindo a prosseguir com vista a tornar o 

território de Oeiras num território mais inclusivo, mais inovador e mais aberto a 

experiências e ideias empreendedoras.  

No âmbito da dimensão da educação para o empreendedorismo, destaco o grato 

privilégio de poder vir a colaborar, pelo 2º ano consecutivo, na implementação do 

projeto “Escolas Empreendedoras” junto da comunidade escolar do Concelho de 

Oeiras, o qual já abrangeu, em apenas dois anos, a formação de mais de 100 

professores, 100 turmas e mais de 2100 alunos do 1.º ciclo do ensino básico e do 

ensino secundário/profissional. 

Curiosamente, e apesar de pequeno em termos de área (com apenas 45,88 km²) 

Oeiras é o concelho de Portugal com maior número de empresas multinacionais 



instaladas e concentra cerca de 30% da capacidade científica do país, sendo um 

dos principais polos de I&D da Europa. 

São estas características diferenciadoras que, aliadas à posição de liderança que 

o Município de Oeiras assume ao nível do poder local no apoio ao 

empreendedorismo – veja-se por exemplo o seu Plano Estratégico para o 

Emprego e Empreendedorismo (OEIRAS HUB) - que o tornam um exemplo de 

sucesso na preparação dos seus jovens a serem cidadão ativos e críticos no 

mundo global em que vivemos. 

Agradeço, também, muito profundamente, ao Presidente da CIP – Confederação 

Empresarial de Portugal, Dr. António Saraiva, que apesar da sua sempre limitada 

agenda não tem deixado de estar presente em momentos marcantes da minha 

vida empresarial, como foi recentemente a comemoração dos 30 anos da 

Gesbanha.  

Mais uma vez, o meu muito obrigado por se se ter prontificado a estar hoje aqui 

presente e a acompanhar mais esta importante etapa da minha vida. A sua 

presença muito dignifica este momento, pois é sobejamente reconhecida a 

atenção que sempre dedicou à valorização do papel da sociedade civil enquanto 

agente de promoção de mudança, do progresso e do empreendedorismo. 

A minha gratidão estende-se também a toda a equipa da GesEntrepreneur, a 

quem publicamente volto a endereçar uma palavra de grande amizade e muita 

gratidão, pois sem a vossa competência e elevada capacidade de trabalho, a 

minha ação junto da comunidade educativa e seus principais atores, ao longo 

destes últimos dez anos, não teria granjeado o tão elevado e grato reconhecimento 

de professores e alunos de todo o país. 

Agradeço, ainda, a todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para a 

realização deste livro, e muito especialmente à Professora Margarida Gomes pois 

o resultado final deste livro não seria seguramente o mesmo se não fosse ilustrado 

com o seu testemunho pessoal das diferentes fases em que, enquanto docente, se 

metamorfoseou até conseguir imprimir novas dinâmicas no seu quotidiano escolar. 

As minhas palavras finais são dirigidas à minha mulher Paula e ao meu filho 

Francisco, pelo muito alento e força com que sempre me distinguiram, mas 

também aos meus netos, a quem dedico este livro, pela inspiração e felicidade que 

trouxeram à minha Vida. 



Caros Amigos: 

Não vou falar muito do livro já que ele fala por si. 

Digo apenas que este livro, tomando como base a grande temática do 

Empreendedorismo, faz uma abordagem especificamente centrada na Educação 

para o Empreendedorismo e, sobretudo, no papel fundamental do sistema 

educativo e seus principais atores em dotar os jovens alunos de novas 

competências que vão para além dos domínios tradicionais obrigatórios como a 

Matemática, as Ciências e a Literacia, preparando-os para os novos desafios 

ditados pelo século XXI. 

Saber trabalhar em conjunto na resolução de problemas, dividir tarefas, ouvir e 

partilhar ideias sobre determinado tema e conseguir fazer sinergia entre as 

pessoas de um grupo para propor soluções inovadoras e mais eficientes, são 

competências fundamentais que a Escola tem de aprender a valorizar e a integrar 

no seu sistema de ensino e que, inclusivamente vão passar, este ano, a integrar os 

estudos de avaliação do PISA (que significa, em português, Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos).  

Estas Competências de Colaboração vão passar a integrar o quarto domínio de 

avaliação do PISA, no âmbito do qual a Escola assume um papel cada vez mais 

evidente na criação de interações entre os professores e alunos ao nível da 

resolução de problemas, levando-os a ganhar interesse em pesquisar mais do que 

ouviram nas aulas, a trabalhar em grupo e a resolverem problemas que não têm 

diretamente a ver com eles. 

Estas Cartas são, assim, um pequeno legado de experiencias e reflexões sobre o 

que tem vindo a ser feito no domínio da Educação para o Empreendedorismo e os 

desafios cruciais com que a Escola e, muito particularmente os Professores, se 

defrontam, na medida em que são, simultaneamente, “agentes e objeto de 

mudanças”.  

Neste contexto é dado a conhecer, com exemplos reais de ações efetivamente 

levadas a cabo na generalidade dos Municípios portugueses, abrangendo todos os 

níveis de ensino, que a integração da Educação para o Empreendedorismo no 

sistema educativo é uma competência chave para todos os alunos, na medida em 

que apoia o desenvolvimento pessoal, a cidadania ativa, a inclusão social e a 



empregabilidade, como tão bem tem sido referenciado pela Agência Europeia de 

Educação, Eurydice. 

Acredito que, para alguns, o empreendedorismo continue a ser visto, com 

desconfiança, porque apesar de estar em todo o lado (políticas públicas, discursos 

de responsáveis de organizações, comunicação social …), não contribui, segundo 

eles, para resolver os problemas da economia. E há até quem o qualifique como 

um disfarce que serve para iludir a chaga do desemprego. 

Este é, para mim, o discurso de uma elite burocrata com alguns tiques totalitários e 

discriminatórios de tudo quanto seja inovador e moderno, e que infelizmente só 

produz eco graças a um tal nível de astúcia linguística utilizada que ganha terreno 

perante a passividade alheia.  

Naturalmente que não me revejo nesta visão, pois acredito no empreendedorismo 

enquanto condição absolutamente necessária para dinamizar a atividade 

económica de um país e garantir um crescimento inclusivo, equilibrado e 

sustentável. 

Refiro a propósito que ainda no passado dia 9 de Dezembro a Presidente da 

BusinessEurope (uma das Organizações Empresariais Europeias mais importantes 

e da qual faz parte a CIP) enviou uma mensagem ao Presidente do Conselho 

Europeu recordando a necessidade de incentivar reformas, que tornem os 

mercados de trabalho e os sistemas educativos mais adaptáveis às necessidades 

do século XXI, de maneira a pôr fim a um lastimável paradoxo europeu: a 

coexistência de ofertas não satisfeitas e o elevado desemprego. 

Espero, pois, que este meu livro possa fornecer a todo o universo de atores que 

formam a comunidade educativa um adequado enquadramento para, nas 

condições de incerteza e de risco que caracterizam as nossas sociedades, ajudar 

a implementar contextos de aprendizagem baseados em metodologias 

experienciais, que apoiem esta geração de alunos, e as gerações vindouras, a 

encontrar e cultivar a sua “semente de ouro”, ou seja, as aptidões e competências 

que determinarão o seu modo de vida. 

Mas a implementação destes contextos pressupõe, em primeiro lugar, uma prévia 

capacitação dos nossos educadores, em contexto não formal, que lhes permita 

identificarem as suas próprias fórmulas para terem sucesso como professores 



empreendedores e a reconhecerem a importância de as partilhar, dentro e fora, do 

espaço Escola.  

Deixo, por isso, um apelo aos Professores aqui presentes e a todos aqueles que 

virão a ter acesso ao conteúdo destas Cartas, para que partilhem as suas 

experiencias e reflexões, não só com os colegas, mas também com a comunidade, 

família, amigos, redes sociais e outros círculos que frequentem.  

Até porque este efeito multiplicador assume ainda mais importância se 

considerarmos que, segundo o número de Dunbar, existe a possibilidade de cada 

Professor conseguir chegar a cerca de 150 pessoas que fazem parte do seu grupo 

social. Ora, se pensarmos que existem mais de 100 mil professores portugueses, 

facilmente se percebe o efeito que esta partilha teria na disseminação do espírito 

empreendedor! 

Por último, gostaria de referir que a expressão “O Triunfo dos Empreendedores” 

que integra o título do livro foi inspirada na visão e na filosofia de vida do grande 

produtor cinematográfico, e também empreendedor, Walt Disney. As palavras que 

dele transcrevi na mensagem inicial do meu livro são, a meu ver, um exemplo 

inspirador de quem soube verdadeiramente triunfar. 

 Mas esta expressão, tem também subjacente a convicção de que o futuro êxito de 

cada um dos nossos alunos depende da orientação que lhe soubermos dar hoje, 

por via da utilização dos instrumentos atrás referidos, que lhe permitirão aprender 

a projetar o seu próprio caminho, a enfrentar obstáculos, a aceitar desafios, a não 

se acomodar nem se resignar, ou seja, a construir o seu próprio futuro 

dependendo mais de si próprio do que de vontades alheias.  

É uma convicção, porventura ambiciosa, mas centrada na legítima certeza de que 

a integração plena de uma educação para o empreendedorismo é o caminho mais 

eficaz para que os jovens alunos do nosso país possam lograr subir na escada do 

desenvolvimento. 

A todos, muito obrigada pela vossa presença. 

Francisco Banha 

20 dezembro de 2016 

 



 

 

 

 


