
Empreendedores de “alto rendimento” 

 

Nunca, como hoje, o empreendedorismo e a relevância do seu debate assumiram tamanha 

importância em Portugal. Curiosamente, esta manifesta “promoção” do empreendedorismo, 

não deriva de um programa governamental ou de um movimento cívico, mas sim do despertar 

de consciências que tem atravessado vários sectores da Sociedade Portuguesa.  

Porém, talvez pela ausência de rumo da discussão, a mensagem transmitida tem sido 

percebida por diversos comentadores (um dos quais, chegou mesmo a escrever um artigo com 

o título “ A Igreja Universal do Reino do Empreendedorismo”…) e pelos principais visados da 

mesma – as camadas jovens da população – como excessiva enquanto solução única para o 

problema de crescimento que atravessa a economia portuguesa e, consequentemente, como 

tábua de salvação para os milhares de portugueses, principalmente jovens licenciados, que se 

encontram no desemprego. 

Importa, no entanto, ter presente que o Empreendedorismo deve ser entendido como um 

termo que designa a capacidade de iniciativa daqueles que “empreendem” algo, não 

obrigatoriamente em termos empresariais, como bem o exemplificou Madre Teresa de Calcutá 

que, sendo uma das maiores empreendedoras da história da humanidade, tanto quanto sei, 

nunca criou uma empresa.  

Penso que esta observação contribui para desmistificar o apelo que se tem feito à Sociedade 

Portuguesa, como um todo, para que esta seja mais empreendedora. De facto, empreender 

não significa fazer parte, obrigatoriamente, da criação de novas empresas, mas sim 

potenciarmos as nossas capacidades de iniciativa para nos adaptarmos ao meio envolvente e, 

porventura, estarmos mais aptos a criarmos empresas e dependermos menos de um mercado 

de trabalho que, como vemos hoje e certamente no futuro próximo, já não responde, como 

num passado não muito longínquo, às necessidades da população em geral e dos jovens com 

formação académica em particular. 

Torna-se, por isso, importante ter presente que não só é um erro pensar que todos os 

desempregados devem criar empresas como, se torna, até perigoso transmitir-lhes a ilusão de 

que a solução dos seus problemas reside no formalismo desse acto. De facto, se o desemprego 

é hoje, já por si, um problema, como seria se os jovens licenciados ou os ex- Quadros 

intermédios atualmente no desemprego fossem confrontados, posteriormente, com dívidas e 

expectativas defraudadas como resultado da falência dos seus negócios muitas das vezes 

como consequência da sua falta de capacitação empresarial? 

Apesar de reconhecer que os portugueses são tão, ou mais, empreendedores que os 

franceses, italianos ou qualquer outro povo europeu, como o demonstram os milhares de 

pequenos empresários  que sustentam com as suas micro-empresas a maior parte do emprego 

existente no nosso País, tenho de ser realista e admitir que o seu  futuro está muito em risco 

perante a actual recessão económica e financeira  que estamos a viver. 

Com todo o respeito que possuo por estes empreendedores – que têm uma importância vital 

na economia de um país - a minha atenção tem sido, no entanto, dedicada a outro tipo de 



empreendedores, a quem normalmente apelido de empreendedores de “alto rendimento”. 

Habituados que estamos a ver os desportistas a prepararem-se para competições em centros 

de alto rendimento, será mais fácil perceber quem são estes empreendedores e porque 

acredito que sejam estes que, neste momento em particular, fazem falta a Portugal. 

Empreendedores de “alto rendimento” criam e fazem crescer empresas, também elas de alto 

rendimento, uma vez que criam mais postos de trabalho (grande parte destes qualificados), 

acrescentam valor à economia, ambicionam o mercado global, exportam ou substituem 

importações, ou seja, criam riqueza para a Sociedade em que se inserem.  

As condições para a emergência desta tipologia de empreendedores existem, atualmente ,no 

nosso País, em quantidade razoável: Universidades de Excelência, quadros qualificados e 

competitivos comparativamente ao resto da Europa, infra-estruturas adequadas, 

administração pública relativamente desburocratizada, incubadoras de empresas e mais 

recentemente uma oferta de capital – encontram-se disponíveis para investimento até 

dezembro de 2013 mais de 250 milhões de euros conforme se pode visualizar em 

http://www.pofc.qren.pt/areas-do-compete/financiamento-e-capital-de-risco - por parte de 

investidores especializados nas fases emergentes de criação de empresas “de alto 

rendimento”, usualmente denominadas “start-ups”.  

Mas se actualmente temos os “ingredientes” necessários para a existência, no nosso País, de 

Empreendedores de “alto rendimento” porque continuamos a primar pela sua ausência? 

Naturalmente que muitas respostas poderão ser dadas para responder a esta questão, mas 

gostaria de me concentrar na que tem origem na falta de confiança e de motivação de muitos 

daqueles que possuem capacidades empresariais para lançarem a citada tipologia de 

empresas. 

Num País com o consumo em queda, aumento de impostos, ineficiência dos tribunais, 

ausência de investimentos e incerteza sobre a manutenção da paz social, não é de estranhar 

que muitos daqueles que possuam as referidas capacidades empresariais primem pela 

ausência de confiança preferindo, infelizmente, abandonar o País à procura de outros ciclos 

económicos mais consentâneos com as suas ambições.  

Apesar desta dura realidade, continuo a acreditar que aqueles que decidirem ficar e que se 

encontrem bem preparados e motivados, terão a confiança para perspectivar que o nosso ciclo 

se aproxima do seu mínimo e que, em breve, começaremos a recuperar de maneira a poderem 

beneficiar das excelentes condições existentes actualmente em Portugal, para se tornarem 

empreendedores de “alto rendimento”.  

Da minha parte, tenho boas notícias para motivar os que se encontram nessa situação ou, no 

mínimo, para que possam dar o benefício da dúvida ao desafio que vos estou a lançar com a 

mensagem deste meu texto. 

De facto ,nos últimos quinze meses, foram realizados 45 investimentos, através de entidades 

veículo propositadamente criadas para o efeito, por parte de Business Angels - empresários e 

gestores de empresas que aplicam o seu próprio dinheiro e experiência profissional em 

http://www.pofc.qren.pt/areas-do-compete/financiamento-e-capital-de-risco


empresas de elevado potencial de crescimento – no valor global de 7,6 milhões de euros em 

empreendedores que se espera venham a ser considerados de “alto rendimento”. 

Estes investimentos foram suportados, parcialmente, pelo Fundo de Co-investimento - criado 

no âmbito do Programa COMPETE , com a Caixa Capital e por Sociedades Veículo constituídas 

por Business Angels . Encontram-se ainda disponíveis 34 milhões de euros para investir até 

Junho de 2013. Através deste Fundo, os Business Angels alavancam o seu capital, com Fundos 

Públicos e Europeus, na expectativa de verem surgir, em Portugal, empresas que, amanhã, se 

tornem uma referência mundial. 

Conquistada a motivação, espero que os empreendedores em potencial, que se escondem na 

incerteza deste agradável verão mas ameaçador clima económico, se inspirem na confiança 

que estes investidores estão a depositar na economia, reflictam e arrisquem na criação destas 

empresas de referência mundial que gerarão os postos de trabalho de que tão 

desesperadamente necessitamos. 
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