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Resumo 

 

O empreendedorismo é um conceito amplo que depende da capacidade que um indivíduo 

tem de investir em negócios já existentes ou a criar algo novo, propondo oportunidades 

inovadoras e soluções no que respeita à mudança. O empreendedorismo passou também a 

ser equacionado pela importância de decifrar a relação que os indivíduos têm com o tempo e 

o espaço onde se encontram, tornando-se importante questionar consecutivamente se o 

processo deve ser centrado predominantemente na relação social, ambiental, para gerar 

capital económico, ou se deve comportar outros valores humanistas e sociais. Num contexto 

histórico e temporal, não podemos dissociar Portugal das suas questões históricas 

relativamente ao continente africano, que são também marcadores importantes para se 

entender, nos dias de hoje, a dinâmica multicultural da Área Metropolitana de Lisboa. A 

perceção da população, imigrante, enquanto target de estudo, prolifera um tipo específico de 

empreendedorismo fortemente relacionado com a comunidade na sua natureza multicultural. 

O objetivo deste estudo focou-se na compreensão da especificidade dos percursos de 

afrodescendentes residentes, que desenvolvem projetos ou negócios na Área Metropolitana 

de Lisboa. Para entender o que influenciou e incentivou os afrodescendentes a criar os seus 

próprios negócios, procurou-se caracterizar, descrever e interpretar, o contexto em que se 

encontram, os seus percursos profissionais e, posteriormente, laborais a partir da sua própria 

narrativa 

 

 

Palavras – chave: Empreendedorismo, Área Metropolitana de Lisboa, Comunidade, 

Afrodescendentes. 
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Abstract 

 

Entrepreneurship is a vast concept which depends on the capacity that an individual has to  

invest on existing business or create something new, proposing opportunities for innovation 

and solutions in what concerns change. Entrepreneurship has also come to be equated by the 

importance of deciphering the relationship that individuals have with the time and space where 

they find themselves, making it important to question consecutively whether the process 

should be centered predominantly on the social, and environmental relationship, to generate 

economic capital, or whether if should behave other humanistic and social values. In a 

historical and temporal context, we cannot dissociate Portugal from its historical issues 

regarding the African continent, underlying the multicultural dynamics of the Lisbon 

Metropolitan Area nowadays. The perception of the imigrant population, as the target of the 

study, proliferates a specific type of community-related entrepreneurship. In this way the 

objective of the study focused on understanding the specificity of the paths of Afro-

descendants residents, who develop projects or businesses at the Lisbon Metropolitan Area. 

To understand what influenced and encouraged the afro-descendants to create their own 

business, it is necessary to understand the context in which they find themselves, their career 

paths and, subsequently, their work. 

 

Keywords: Entrepreneurship, Lisbon Metropolitan Area, Community, Afro-descendants .   
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Introdução 

 

No período Pós-Segunda Guerra Mundial, quando a Europa se encontrava 

consideravelmente destruída, houve necessidade de mão-de-obra para a sua 

construção o que justificou uma nova vaga de fluxos migratórios com destino a vários 

países europeus. Além deste acontecimento, outros estiveram na base de uma 

mobilidade em massa para a Europa de populações que fugiram dos seus países de 

origem por razões relacionadas com contextos de guerras, de situações de 

independência de ex-colónias e/ou outras mudanças sociopolíticas. 

Segundo (Baganha et al., 2009; Peixoto, 2007; Machado, 1999), a partir de finais da 

década de 60, com Portugal a tornar-se num país recetor, o fluxo imigratório teve uma 

expressão preponderante na população, sobretudo pela quantidade de pessoas que se 

vieram a concentrar nos municípios da Área Metropolitana de Lisboa. Como refere 

Baganha et al., (2009, p. 116) « os imigrantes de países terceiros residentes em Portugal 

eram maioritariamente provenientes de países lusófonos (76% do total da população 

estrangeira a viver em Portugal em 1999, e 77%, em 2000)..». Nesta sequência, Góis & 

Marques (2018) afirmam que, a população estrangeira africana assumiu maior 

representação nos anos 90 “em 1999, aproximadamente 55% da população estrangeira 

legalmente residente em Portugal ter origem num país da comunidade de países de 

língua portuguesa (CPLP)” (p. 130). Ou seja, Baganha et al., afirmam que «até 2000 a 

presença de imigrantes em Portugal era relativamente fraca e a sua presença podia 

atribuir-se essencialmente a dois fatores: ao nosso passado colonial e às nossas 

relações históricas e culturais; e ao crescimento económico do país promovido em 

grande parte pelo investimento público e pela captação de investimento estrangeiro» 

(2009, p. 116). Para Pereira (2013) o estudo de campo que realizou com base em 

entrevistas realizadas junto de imigrantes africanos em Portugal entre 2006 e 2007 

demonstraram que “num total de 187 imigrantes dos PALOP entrevistados, cerca de 

25% tinham chegado a partir de 1998” (p. 135). Em função, não só da sequência geral, 

destes contextos históricos particulares à população PALOP, ainda que concerne à 

década de 90, determinaram a circulação significativa, que ainda hoje continua a ser 

relevante quando se refere à imigração com destaque acentuado de africanos. Ao longo 

das últimas décadas o fluxo de imigração em Portugal tem vindo a mudar, dando 

destaque a cidadãos da Europa e da Ásia, o que por um lado, abrandou o ritmo dos 

cidadãos PALOP e, por outro, explica o porquê de os dados da década de 90 
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continuarem a ser significativos nos dias de hoje (Gabinete de Estratégias e Estudos, 

2019; Ferreira ,2017; Mendes, 2003). Por sua vez, de acordo (Pereira, 2013; Henriques 

2012) os dados mais recentes de 2011 mostram que “atualmente o efetivo PALOP 

decresceu ligeiramente, contabilizando-se cerca de 95 000 indivíduos em 2011. Este 

decréscimo recente pode explicar-se pelo facto de muitos indivíduos africanos terem 

adquirido a nacionalidade portuguesa, pela crise económica que tem certamente atraído 

menos imigrantes a Portugal” (2012, p. 4). Já Padilla & Ortiz (2012), refere ainda que 

estes indivíduos que o autor anterior cita do ano 2011, representam apenas 4,2% da 

população residente em território nacional. Dentro deste grupo, as nacionalidades que 

mais se destacam, são: ucraniana, cabo-verdiana, romena e angolana. Segundo os 

dados das principais nacionalidades dos imigrantes e do peso total dos imigrantes 

residentes em Portugal em 2019, Cabo Verde encontra-se na segunda posição, (6,3%), 

antecedido pelo Brasil (25,6%); já os restantes países, Angola (3,8%), Guiné-Bissau 

(3,2%) e São Tomé e Príncipe (1,7%) encontram-se em 9.ª, 10.ª e 15.ª posições do 

ranking, respetivamente. Segundo a atualidade deste relatório, os PALOP representam 

15,71% entre os 15 primeiros países com mais imigração em Portugal, num total de 

80,7% de outras nacionalidades (Gabinete de Estratégias e Estudos, 2019). 

Perante estes dados, continua a haver uma certa dificuldade em conseguir outro tipo de 

dados atuais, que permitam em particular entender a evolução da imigração dos 

residentes PALOP. A atual realidade sociocultural da Área Metropolitana de Lisboa 

(AML), cosmopolita e com capacidade de atração viu com a imigração despontar uma 

multiculturalidade crescente ao longo dos anos. Assim sendo, a interação de pessoas 

neste contexto convoca todos que desejem participar na sua dinamização ampliando a 

inovação e negócios. Entender o conceito de desenvolvimento implica considerar os 

múltiplos ângulos para a abordagem deste conceito, no passado e no presente, dadas 

as matrizes do contexto de globalização e as suas implicações socioculturais e 

económicas. Sendo assim, interessa problematizar como o empreendedor imigrante, da 

diáspora portuguesa na AML, vivenciou a sua inserção na cultura portuguesa e se 

integrou num contexto socioeconómico específico, e desse modo, empreendeu uma 

nova condição sociocultural e económica. O processo de empreendedorismo tem vindo 

a ser entendido como demanda emergente legítima impulsionada por empreendedores 

afrodescendentes, como forma de reivindicação política e económica. A busca pela 

inserção no mercado de trabalho para, consequentemente, dotarem-se de poder social 

e económico é uma estratégia entendida por estes agentes como alternativa que tem 

vindo a acompanhar o processo da globalização. Logo, o enfoque desta investigação 

centra-se precisamente na compreensão das perceções dos empreendedores 

afrodescendentes sobre os impactes socioculturais da ação na AML no 
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desenvolvimento comunitário. Surgem como objetivos associados a esta questão de 

partida, os seguintes pontos: i. Caracterização do percurso do empreendedorismo de 

afrodescendentes, situados no contexto territorial da AML, no período de 2021; ii. 

Compreender as dinâmicas do empreendedorismo e os efeitos multiplicadores dessa 

ação; iii. Situar os impactes percecionados da ação empreendedora no desenvolvimento 

local/comunitário; iv. Verificar como a perceção desses impactes pode, ou não, 

impulsionar e intensificar o percurso de empreendedorismo.  

O trabalho que resultou do processo de investigação desenvolvido, em que se procurou 

dar resposta aos objetivos referidos, segue a seguinte estrutura formal distribuída pelos 

seguintes capítulos: 

- No capítulo 1, serão abordados os conceitos estruturantes para a construção da 

problemática deste estudo, nomeadamente o processo de globalização, a importância 

e dimensão da diáspora africana e dos afrodescendentes, em contexto global e ao nível 

da realidade portuguesa em concreto na Área Metropolitana de Lisboa. Serão tratados 

os principais traços dos movimentos migratórios, entendidos como fenómenos sociais 

multidimensionais. Ainda neste capítulo, será dado ênfase aos problemas sociais atuais 

associados aos movimentos migratórios, concebidos numa visão ampla e inscritos no 

processo de desenvolvimento entendido como processo dinâmico do âmbito social, 

político e económico, em suma, enquanto algo inscrito numa narrativa que deve gerar 

bens comuns; 

- No capítulo 2, serão abordados, os conceitos da diáspora e as especificidades da 

diáspora africana portuguesa. 

- No capítulo 3, abordaremos a comunidade migrante em Portugal e na Área 

Metropolitana de Lisboa. Os conceitos de empreendedorismo e desenvolvimento, serão 

descritos como ferramentas de inclusão referencialmente viável ao desenvolvimento do 

individuo, e, por conseguinte, fazendo com que todos se sintam capazes de cooperar. 

Ademais, na esfera social, o empreendedorismo estimula a articulação entre o 

planeamento e o desenvolvimento, com vista, a satisfazer os interesses da participação 

recetora da população. 

No mesmo capítulo, será feita uma caracterização dos percursos dos entrevistados bem 

como a sua perspetiva individual enquanto empreendedores afrodescendentes no 

contexto sociocultural onde residem evidenciando algumas representações. A análise 

do nexo entre a condição de partida e a situação de chegada do percurso individual de 

cada um dos observados, influenciado por múltiplos fatores, deve ser compreendido 

como fenómeno impulsionador do formato de emancipação pessoal e profissional.  

Para o desenvolvimento deste estudo foi feita, inicialmente e ao longo do processo, uma 

pesquisa bibliográfica, com referencial composto por documentos científicos sobre as 
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questões da diáspora africana, o processo de globalização, a imigração e o 

empreendedorismo. No que diz respeito ao enquadramento metodológico, optou-se por 

uma metodologia de estudo biográfico com o objetivo de compreender as narrativas de 

vida de cada um dos observados sobre o seu percurso de empreendedorismo. Esta 

abordagem, eminentemente qualitativa, pressupôs a recolha (e produção) de 

informação junto de uma amostra, construída por conveniência em formato de bola de 

neve, através da técnica de inquérito por entrevista semidiretiva.  

Para compreender o percurso de empreendedorismo afrodescendente da diáspora na 

Área metropolitana de Lisboa foi necessário caracterizar o percurso de vida desses 

empreendedores e a sua perceção da experiência de vida.  

Em suma, a questão de partida da investigação tem como objetivo, um sistema de rede 

que envolva os diversos agentes, do desenvolvimento local, participativo e comunitário. 

O desenvolvimento como conceito completo, pode estar a anos-luz das realidades, 

centralizado na relação de agendas de maneira não integrada com as pessoas do 

terreno; contudo, pode debruçar-se especificamente nas necessidades, e ser entendido 

como uma abordagem especifica neste caso, empreendedorismo por 

afrodescendentes. Tal distinção, surge de novas demandas como base, da rutura do 

enigma tradicional, daí haver necessidade, de encontrar soluções didáticas. 

Pontualmente capazes de contribuir para o constante desenvolvimento e consequente 

dinamização da Área Metropolitana de Lisboa. Esta dissertação realça o 

empreendedorismo como estratégia interseccional que promove a integração social 

assim como o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, é uma mais valia para o 

mestrado de Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo, aprofundar a  

especificidade  da comunidade afrodescendente empreendedora da Área Metropolitana 

de Lisboa, que pode auxiliar em futuras investigações, tendo em conta que há uma 

inexistência de análise, deste tipo de problemática e consequente reflexão no entorno 

académico.  
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I.  Problematizar o objeto de estudo: construção teórica 

 

A problematização do objeto de estudo remete obrigatoriamente para o conceito chave 

de empreendedorismo na sua relação com o processo de desenvolvimento. O 

empreendedorismo enquanto atividade económica tem a capacidade de agrupar, a 

relação que o indivíduo tem em assumir riscos, com a identificação de oportunidades 

que lhe possam favorecer. No entanto, esta dinâmica é uma extensão da correlação da 

realidade em que se encontra o empreendedor, que procura entender as suas 

necessidades e as do mercado de modo a ser favorecido. O empreendedorismo 

enquanto conceito é homogéneo: medir ou comparar os mesmos parâmetros como 

resultados absolutos tende a restringir uma série de variáveis que influenciam o 

processo de empreendedor, tendo em conta as condições de cada indivíduo.  

  

 As diretrizes do empreendedorismo 

O conceito de empreendedorismo enquanto processo transversal, pode ser abordado a 

partir de diferentes vertentes para e decorrentes do desenvolvimento, com influência 

nos sectores político, social e económico em paralelo. Neste âmbito, existem 

características que se destacam para a criação e desempenho de um negócio de 

sucesso. Segundo Abdulwahab & Al-Damen (2015), os empreendedores ao assumirem 

atos de independência, responsabilidade, experiência, necessidade de realização, 

propensão para o risco, iniciação e autoconfiança exercem um efeito positivo sobre os 

pequenos sucessos empresariais com impactes comunitários. Estas diretrizes, 

segmentam o posicionamento inicial, dos empreendedores, sendo fatores que podem 

contribuir para a diferenciação perante os concorrentes e redirecioná-los aos seus 

objetivos de realização pessoal e profissional. Por outro lado, o empreendedorismo 

consiste, também, em desafios lançados nas vertentes económicas e comportamentais, 

contribuindo para o desenvolvimento constante da sociedade. 

 

 Imigração e desenvolvimento 

Com o avanço considerável na economia, o desenvolvimento manteve-se sinónimo de 

crescimento através do Produto Interno Bruto (PIB), assim como outras metodologias 

para mensurar as transformações económicas, havendo um paradoxo entre economia 
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e uma articulação e entre aspetos, sociais, condições de saúde, educação, habitação 

entre outros. Tais projeções tiveram fim com a contextualização sistémica recorrente às 

migrações, dado que as mesmas expõem informações detalhadas, que redefinem a 

visão do processo perante o desenvolvimento e naturalmente o crescimento. 

De acordo com Mendes (2003), 

 

Em particular, os países que compõem a União Europeia estão perante um 

dilema que é simultaneamente um desafio: se por um lado e para compensar o 

envelhecimento da população, é necessário integrar novos imigrantes por outro, 

afigura-se como um imperativo travar o fluxo de clandestinos provindos do Leste 

e de África, de modo a evitar tensões internas e problemas de segurança 

nacional e internacional (p. 5). 

Diante desta situação, os indivíduos, ao emigrarem para outros países da União 

Europeia, arrastaram consigo, a dúvida do reconhecimento oculto de dois aspetos, a 

revitalização social e o descontrolo devido à sua chegada. Tendo em conta a realidade 

da Europa, a não resolução deste problema gera outros mais complicados à medida 

que vão chegando mais estrangeiros, que ao serem expostos a situações diversas, 

automaticamente cria desigualdades sociais que atinge ainda mais severamente os 

estrangeiros, tendo em conta o sistema em falta. Ainda assim, de acordo com Ferreira 

(2017), há uma necessidade e incentivo por parte de países europeus, para que os 

estrangeiros emigrem e povoem sítios isolados. No caso de Portugal, a mesma autora 

afirma o seguinte “Estima-se que a população de Portugal possa diminuir dos atuais 

10,4 milhões para 7,8 milhões de habitantes até 2060, se o saldo natural não for 

compensado pela imigração” (Ferreira P. M., 2017, p. 35). 

Segundo Amaro (2003), a escassez de crescimento económico era devida à falta de: 

crescimento demográfico: mão-de-obra qualificada; intervenção do Estado, (o que 

garantia o crescimento). De facto, o estado desequilibrado em que muitos países se 

encontravam, conduziu à conclusão relevante de que apesar deste ser um modelo 

global, não conseguia dar respostas aos problemas sociais, culturais económicos de 

cada país na sua individualidade. No entanto, segundo Abdo (2016), este modelo foi 

sendo desacreditado no que diz respeito à sua capacidade de crescimento económico 

ilimitada e global, revelando-se até causador de algum desequilíbrio entre países tanto 

no plano social como económico, além de que não contemplava questões como a 

desertificação, a preservação exigia a mesma evolução e desenvolvimento para todos 

os países de forma igual. Segundo Amaro (2003), nos últimos 50 anos, o conceito de 
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desenvolvimento teve uma evolução de salutar antes, era comparado com o elementar 

conceito de crescimento, intangível, e material, contudo, conduziu a um padrão mais 

estável, interseccional entre si que pretendeu atenuar e reduzir as diferenças sociais, 

durante todo o processo.  

 

 Conceito de desenvolvimento 

O conceito de desenvolvimento segundo Lopes (2006, p. 45) “baseia-se no 

desenvolvimento como acesso das pessoas, onde estão, aos bens e serviços que 

satisfaçam as necessidades, pelo menos as necessidades básicas; acesso, ainda às 

oportunidades de realização da pessoa humana”. Lopes salienta ainda que,  

 

“ninguém tem tido coragem para negar o discurso que o desenvolvimento é para 

as pessoas; e que é para as pessoas “onde estão”, porque não é legítimo que 

sejam sempre e só as pessoas a deslocarem-se para procurar o 

desenvolvimento que lhes não chega. Daí a sua tradução por “acesso”, que tem 

de considerar-se na dimensão financeira (acesso económico-financeiro) e na 

dimensão física (distância a percorrer para chegar aos equipamentos que 

disponibilizam os bens ou serviços)” (2006, p. 45).  

Englobar todas as problemáticas, que impedem de alguma forma, observar o 

desenvolvimento igualmente como um todo, encaminha para desmistificação concreta 

das suas especificidades, e permite-nos perceber desde já a dificuldade em abordar o 

impacto deste como um todo. O delineamento de uma abordagem conceptual, com 

considerações reais e díspares em simultâneo encontra-se alicerçada em questões 

aplicadas a todas as dimensões e assenta nas tais desejadas realidades.  

António reforça que 

 

“promover o desenvolvimento é facilitar o acesso aos recursos e à cidadania, 

assim como do mesmo modo da participação de criar mecanismos como 

respostas às necessidades encontradas em cada local onde se encontra, com o 

passar dos anos vários autores reconhecem que mesmo que nos encontremos 
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em sociedades diferentes, o desenvolvimento deverá ser constantemente 

trabalhado” (Lopes A. S., 2006, p. 45). 

Com o processo de desenvolvimento constante das sociedades, o paradigma das 

diferentes realidades demonstra que os problemas sociais e desigualdades continuam 

a acompanhar da mesma forma, que esta avança. Deste modo, o maior desafio é, 

compreender as dificuldades referentes ao seu entendimento, resultante da realidade 

em que nos inserimos, que confrontam estes mesmos desafios e as diversas dimensões 

para conseguir trabalhá-las sistematicamente. 

 

 Segmentação da Área Metropolitana de Lisboa 

Considerar a conceção e caracterização do local como ponto de partida para o estudo 

do empreendedorismo na Área Metropolitana de Lisboa é indispensável, requer não só 

fazer um recorte geográfico, mas também encará-lo com um carácter mais abrangente. 

De uma forma geral, o fator histórico direciona com exatidão a cronologia aproveitada 

estrategicamente para a dissociação de um passado e entender a localização presente 

do qual depende e justifica todas as etapas.  

 

A visibilidade do fenómeno imigratório e a sua concentração em alguns espaços 

territórios, como a Área Metropolitana de Lisboa, é algo que se tornou percetível 

sobretudo a partir da década de 80. Portugal foi marcado por várias vagas 

migratórias, correspondentes a períodos temporais e grupos imigrantes 

diferenciados. Entre 1980 e 1990 predominantemente os contingentes 

imigratórios, provenientes de Cabo Verde e do Brasil. Nos anos 90 avolumaram-

se e diversificaram-se fluxos migratórios com origem nos PALOP; para além dos 

cabo-verdianos, foram provindos de Angola e da Guiné-Bissau, não perdendo 

importância o volume de imigrantes brasileiros (Mendes, 2003, p. 6). 

 

O desenvolvimento depende das características de cada país e região, isto é, depende 

do seu passado histórico, da posição e extensão geográficas, das condições 

demográficas, da cultura e dos recursos naturais que possui. Para entender o 

multiculturalismo na Área Metropolitana de Lisboa, é necessário entender o início do 

passado do contexto histórico da emigração.  
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A Área Metropolitana de Lisboa conta com uma diversidade cultural que pode ser 

utilizada em prol do desenvolvimento da cidade. Assim, a desmistificação da cidade 

cultural criativa é hoje um dos grandes promotores da caracterização do destino assente 

na cultura e na tradição da região onde estão implementados. Citando Mendes (2003), 

no seu livro “Direitos humanos, estrangeiros, comunidades migrantes e minorias”: 

 

Portugal é cada vez mais um espaço de copresença e coabitação de grupos 

imigrantes e étnicos com complexas pertenças identitárias que, uma vez 

inseridos num sistema de livre mercado, tendem a posicionar-se em posições ou 

não (ou eventualmente reduzida) mobilidade social, justificadas e legitimadas 

pela dominação exercida social, justificadas e legitimadas pela dominação 

exercida pelos grupos e cultura maioritários (Mendes, 2003, p. 6). 

 
 

 Globalização e imigração  
 

Os países europeus iniciaram as suas viagens ao continente africano desde no século 

XV, devido ao seu interesse económico e fins comerciais a presença de africanos e 

afrodescendentes no continente europeu foi associado a tal contexto. As trocas 

comerciais entre europeus, consistiram na venda, exploração e sequestro de pessoas 

africanas como forma comercial mediante o procedimento e a sua distribuição, 

maioritariamente a outros continentes e países europeus, sendo que a primeira vaga de 

imigração forçada em massa por africanos e afrodescendentes, ocorreu durante 

séculos. De acordo com Gomes (2019, p. 18), “O termo afrodescendente é uma 

expressão genérica que designa pessoa de ascendência africana, que nasceu e vive 

num país que não faz parte do continente africano. Significa pessoa que tem ancestrais 

africanos”. 

Foi com este acontecimento histórico que se iniciou a presença de africanos e 

afrodescendentes na Área Metropolitana de Lisboa, porém a imigração intensificou-se 

nomeadamente depois dos anos 60, quando as colónias africanas deixaram de estar 

sob domínio português e tornaram-se independentes. Tal acontecimento, intensificou a 

vaga de imigração em Portugal Continental, contudo o fim da Segunda Guerra Mundial 

foi também responsável pela entrada de outras nacionalidades no país. A multiplicidade 

de diversas nacionalidades, permitiu a exposição da cidade lisboeta a uma globalização. 
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 Globalização e empreendedorismo 

 

Com a globalização, o empreendedorismo surgiu como oportunidade para os imigrantes  

inserirem-se num país de acolhimento e na sua economia. Além disso, este 

acontecimento compensou e valorizou-os, empreendedores que têm cooperado com os 

seus negócios e interagido com meios referentes a outras atividades. “Nesse contexto, 

o afroempreendedorismo não é um caminho, novo ao contrário, é algo realizado 

constantemente pela população negra” (Lemos, 2019, p. 875). 

Segundo Fragoso & Villegas (2014), a inclusão, é a ferramenta viável para o 

desenvolvimento do individuo e, por conseguinte, faz com que todos se sintam capazes 

de cooperar e organizar estratégias de forma a contribuir com os atores sociais. A 

expansão desta atividade económica acarreta uma orientação inclusiva na sociedade 

associada a um processo sobretudo integral. Assim sendo, a proliferação de novas 

investigações com outras abordagens permitiu uma atualização e uma análise 

consequente das mudanças associadas ao mercado, que dita novas regras e gera 

novas necessidades de informação e aprofundamento de teorias. 

O empreendedorismo enquanto conceito homogéneo cinge dimensões como, inovação, 

mudança e desenvolvimento; a sua complexidade pode ser vista como um desafio aos 

laços tradicionais e ao conhecimento transversal numa comunidade e geograficamente, 

pode provocar mudanças nos sectores económicos, políticos e sociais. Os demais 

indicadores, sendo de grande relevância, intensificam-se na perceção da dificuldade e 

abordagem dos resultados alcançados, no que diz respeito à compreensão do âmago 

do processo de empreendedorismo imigrante. A relação entre uma rutura social 

repentina por parte dos imigrantes e a adaptação a uma nova cultura, sociedade e língua 

salienta possibilidade de acontecimentos transicionais permanentes (desconhecimento 

e conflitos) entre imigrantes e portugueses, em relação às diversidades experienciadas. 
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1. Desenvolvimento e Empreendedorismo num contexto de 

globalização 

 

O empreendedorismo enquanto atividade económica resulta da relação entre a 

capacidade que os indivíduos têm de assumir riscos e a identificação de oportunidades 

que lhes possam favorecer, ou não, a sua ação. No entanto, segundo Parente (2014), 

esta tal dinâmica é uma extensão da relação que o empreendedor tem com a realidade 

em que se encontra, de modo a resolver as suas necessidades e, ainda, responder aos 

desafios do mercado. Quando o empreendedor decide investir no seu negócio ou 

produto, tem a possibilidade de agrupar, o máximo de informações que obteve 

anteriormente, e que, de alguma forma, são benéficas para si. Por isso, diante dos 

recursos disponíveis, desafia-se ao aplicá-los de maneira criativa e de forma que se 

distinga do que já existe. 

O processo de empreendedorismo, é para o empreendedor uma estratégia incerta, que 

tem em conta desde as condições inerentes a cada indivíduo a uma série de variáveis 

que influenciam a sua capacidade para empreender. O conceito de empreendedorismo 

enquanto processo transversal, pode ser abordado a partir de diferentes vertentes 

associadas ao desenvolvimento, como sejam as inscritas no ambiente. Parente (2014) 

considera, que a combinação dos três sectores (ambiente social, económico e político) 

com o desenvolvimento, por meio do empreendedorismo, torna possível, melhorar e 

resolver problemas existentes a longo prazo. Segundo Parente (2014), o empreendedor 

enquanto agente que dinamiza atividades económicas, ao estabelecer parcerias com 

outros serviços, pessoas e entidades, cria sinergias locais que a longo prazo, 

contribuem para redução do desemprego local. Daí o empreendedorismo estar ligado a 

pequenas intervenções, que afetam dinâmicas de projetos, empresas ou impactando-

as de forma pró-ativa e positiva com o objetivo de obter resultados de forma sistemática. 

Segundo Abdulwahab e Al-Damen (2015) os empreendedores ao assumirem atos de 

independência, responsabilidade, experiência, necessidade de realização, propensão 

para o risco, iniciação e autoconfiança têm um impacto positivo sobre os pequenos 

sucessos empresariais em contextos comunitários. Estas diretrizes segmentam o 

posicionamento inicial, dos empreendedores, sendo fatores que podem contribuir para 

a sua diferenciação em termos de projeto de empreendedorismo, permitindo-lhes 

alcançar objetivos realização pessoal e profissional. Desta forma, os projetos de 

empreendedorismo consistem, igualmente, em desafios colocados no plano das 

vertentes económicas e comunitárias, contribuindo para o desenvolvimento constante 

da sociedade. 
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Por desenvolvimento, entende-se, segundo Lopes (2006) como o “acesso das pessoas, 

onde estão, aos bens e serviços que satisfaçam as necessidades, pelo menos as 

necessidades básicas; acesso, ainda às oportunidades de realização da pessoa 

humana” (p. 45). O autor salienta a ideia, de que devemos considerar o desenvolvimento 

como uma sequência natural do progresso humano, que faz parte do ciclo da vida, uma 

vez que a evolução é constante, daí o autor reforçar que, “ o desenvolvimento é para as 

pessoas; e que é para as pessoas “onde estão”, porque não é legítimo que sejam 

sempre e só as pessoas a deslocarem-se para procurar o desenvolvimento que lhes 

não chega” (Lopes A. S., 2006, p. 45). Para Reis et al., (2006), não englobar todas as 

problemáticas, que impedem, de alguma forma, considerar o desenvolvimento como um 

todo compromete cada uma das componentes desse todo e permite-nos perceber a 

dificuldade em abordar o impacte desse desenvolvimento igualmente como um todo. Ao 

nível estrutural o desenvolvimento apresenta-se de diferentes formas, por isso, torna-se 

necessário abordá-lo de maneira que se percebam as possíveis dinâmicas como 

matrizes, ligadas ao objetivo principal.  

Complementarmente, Lopes (2006) reforça que é essencial perceber o contexto social 

real em que estamos inseridos, para que haja melhorias significativas criadas em torno 

de medidas, que permitam levar a cabo uma sociedade numa lógica de um  

desenvolvimento constante. O desenvolvimento como componente que acompanha o 

progresso natural humano, deve incluir o reconhecimento, numa perspetiva que 

promova a inclusão, das necessidades humanas e das especificidades das populações 

que compõem o território.  

No mundo contemporâneo as cidades são um mix de culturas que vão ganhando espaço 

para lá de uma ocupação socioterritorial e propiciadoras de uma “contaminação” capaz 

de ditar novos estilos de vida, em que a inovação, resultante dessa mescla cultural, 

assume uma forte presença. A globalização rompeu com a forma de consumo 

tradicional e criou novas oportunidades e dinamismos ao modo de consumos locais, 

uma vez que os residentes de grandes cidades definem as suas práticas com base nas 

suas culturas e vivências, inseridas nesse novo contexto global, local, aliás, glocal. 

De acordo com, Paço & Perreira (2018), o empreendedor assume um papel importante 

na sociedade e ao contribuir para o seu desenvolvimento, pois é responsável por criar 

riqueza para o local, gerar conhecimento através das interações produzidas pela sua 

ação e pode ainda ter efeitos nos modos de consciencializar e beneficiar pessoas que 

se interessem pela mesma área contribuindo para minimizar os riscos dessa prática. 

Segundo Cruz et al., (2017) a propósito das dinâmicas de empreendedorismos, referem 

que os “ negócios, em geral de pequeno e médio porte, geram empregos formais ou 

informais, fundamentais para a assimilação económica de imigrantes excluídos do 
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mercado de trabalho de seus países de acolhimento” (p. 41). Logo, estes vários 

formatos de empreendedorismo devem ser vistos à luz do conceito do desenvolvimento 

e num contexto de globalização, processo que de acordo com Abdo (2016) deve ser 

entendido como: 

 

“ um fenómeno do modelo económico capitalista, que consiste na interligação 

económica, política, social e cultural em âmbito mundial. Iniciou-se na era dos 

descobrimentos e foi se desenvolvendo a partir da revolução industrial. Embora 

fosse ignorada por longo tempo, hoje é estudada e analisada por muitos (…)” (p. 

23) 

 

 

As primeiras definições de empreendedorismo ligam este processo, maioritariamente, à 

componente associada à criação de emprego acentuada pelo aumento de empresas, 

surgindo sobretudo ligado à sua dimensão económica. Numa perspetiva de aceleração 

do processo de desenvolvimento e numa lógica globalizada, o empreendedorismo não 

se relaciona apenas com o progresso exclusivo da realidade económica. A abordagem 

ao empreendedorismo como dinâmica social subjacente à atividade lucrativa 

empresarial é, por vezes, vista apenas como resultado à criação de emprego, o que 

exclui as vertentes sociais, económica e inovadora como um todo. 

Entendem os autores que a influência do empreendedorismo, perante o crescimento 

económico, abriu espaço de discussão para outras implicações, que poderiam estar a 

ser negligenciadas. A menção de fatores imateriais como autonomia pessoal, quando 

se aborda o empreendedorismo em particular, é tão importante quanto o poder 

económico. O facto é que o empreendedorismo, vai além da visão de criar empresas e 

postos de trabalho, isto é, adiciona valor social e deve reger-se, predominantemente 

pela lógica de inovação e de aporte de novo conhecimento. Segundo Sarkar (2007) a 

palavra empreendedorismo permite a ambos, consumidor e empreendedor, interagirem 

entre si.  

Nesta linha, o mesmo autor realça a associação do empreendedorismo a novas gestões 

de risco, autonomia e constante mobilidade de recursos, embora estes sejam escassos 

numa primeira abordagem à parente a caminhada inicial do empreendedor. 

O empreendedorismo foi abordado, no início do século XXI, com o intuito de evidenciar 

a prestação de serviços e produtos de modo independente. Com efeito, o 

empreendedorismo apresenta-se como processo multidimensional que aproveita 
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oportunidades contingentes e explora possibilidades capazes de afirmar  estes negócios 

e a sua posição, sobretudo na indústria e mercado. Os autores anteriores, frisam que 

os empreendedores, enquanto agentes, desempenham um papel vital na criação de 

mais valia tanto no plano económico como pessoal. Saraiva (2011) afirma que o sonho 

é a âncora do empreendedor podendo este ser guiado por estratégias que o ajudam a 

estabelecer determinados patamares, no entanto, entende que o empreendedorismo 

deve ser visto como um processo com efeitos multiplicadores uma vez que impacta 

sobre todos os campos existentes, desde o contexto económico ao social.  

A capacidade de inovação enquanto ferramenta contribui para entendermos melhor este 

processo, na medida em que é frequentemente usada como competência do 

empreendedor para se destacar e distanciar de outros empreendimentos já existentes 

no mercado, ao reinventar-se para se adaptar. Segundo Drucker (2007), a inovação é 

consequência da oportunidade, isto é, os dois (inovação e oportunidade) não agem 

sozinhos: para que um serviço ganhe vida, tem de haver uma atitude de atenção e 

dedicação mais profunda num contexto de disciplina. Este facto, deve-se ao constante 

empenho associado à função de criar, à disponibilidade em aprender, permitindo que o 

empreendedor naturalmente, se aproxime da inovação. Seguindo a mesma lógica, o 

Entrepreneurship Center, citado por Sarkar (2007) defende que a função do 

empreendedorismo não se resume exclusivamente à criação de negócios, o que gera 

valor fundamental à sua volta é o processo de criatividade. Sobre todas estas 

perspetivas de empreendedorismo, a de Schumpeteriana salienta que este processo se 

refere “à introdução de um novo produto, introdução de um novo método de produção, 

aberta de um novo mercado, aquisição de uma nova fonte de oferta materiais, a criação 

de uma empresa” (Sarkar, 2007, p. 43). Os aspetos sociais e pessoais do 

empreendedorismo são elementos que estimulam o empreendedor, e assumem-se 

como responsáveis pela sua decisão de risco tanto económico como pessoal. Para  

Sarkar “empreendedorismo é o processo de criação e/ou expansão de negócios que 

são inovadores ou que nascem a partir de oportunidades identificadas” (2007, p. 47). 

Como transparece da afirmação Schumpeteriana, o processo de “destruição criadora” 

deve ser entendido como consequência do foco em destruir o antigo para dar espaço à 

criação e expansão de novos produtos, mercados e até mesmo de métodos de 

produção.  

Na perspetiva de Ferreira (2006) a iniciativa de agir e dedicar tempo são os 

procedimentos que mais se destacam durante a criação, pois o ato voluntário e 

consciente do empreendedor demonstra à partida uma abertura considerável à 

mudança, “um desconstruir a realidade para recriar”; engloba no mesmo contexto a 
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possibilidade de inovação e criatividade como fatores facilitadores da 

criação/implementação de um melhor produto final. 

De acordo com a Comissão Europeia – Educação e Cultura (2005), citado por Ferreira 

(2006, p. 13) “O empreendedorismo refere-se a uma capacidade individual para colocar 

as ideias em prática. Requer criatividade, inovação e o assumir de riscos, bem como a 

capacidade para planear e gerir projetos com vista a atingir determinados objetivos”. 

Saber que o percurso do empreendedor é multidisciplinar no que se refere à correlação 

entre inovação, criatividade, e assunção de riscos como ferramentas estratégicas, 

remete-nos para os pontos-chave do conceito de empreendedorismo que se encontra.  

Associado a uma maior capacidade de articulação do comportamento de risco de um 

indivíduo da sua mobilização, e abordagem social para desafiar a atualidade.    

De acordo com Rodrigues et al., (2013), o capital social, os recursos humanos 

qualificados e as infraestruturas do conhecimento têm sido considerados como 

elementos-chave no desenvolvimento de uma sociedade. Novas pesquisas 

demonstraram, no entanto, que a procura de abordagens inovadoras no contexto 

multicultural do desenvolvimento territorial, requer uma caracterização dos contextos 

socioculturais e das populações que os integram, sobretudo porque a dinâmica social 

desafia para formas de responder às necessidades das pessoas, que direta ou 

indiretamente, agem na dinâmica territorial. Segundo, Baron & Harima (2019), num 

ecossistema com características únicas, a diferenciação que é feita através da 

“decomposição identitária” dos territórios, que a comunidade local combina de forma 

articulada para constituírem um todo viável, apresenta-se como a chave para o sucesso 

do desenvolvimento local, que se relaciona o património, as tradições e o quotidiano das 

comunidades. 

Interessa, igualmente, compreender os processos de empreendedorismo como 

resultantes, das: necessidades intrísecas às populações multiculturais; das lutas contra 

a segregação social e das más condições de trabalho enquanto formas de exercer o 

direito pleno de cidadania no plano pessoal e, por consequência, no plano comunitário. 

Segundo Cruz et al., (2017), estas oportunidades procuram resolver as inquietações dos 

imigrantes empreendedores com trabalhos precários, mal pagos, e/ou dispersão da 

cultura étnica, com o propósito de resolver a questão do bem comum. 

O empreendedorismo enquanto processo impulsionador de risco abraça o 

desconhecido e a incerteza de modo a romper laços tradicionais. Neste sentido, existe 

por parte da sociedade uma necessidade de criar negócios em prol de a novas soluções 

mais maduras e estáveis, de maneira a resolver os problemas locais. Mediante a forma 

como é concebido, o empreendedorismo tem uma abordagem inovadora com influência 

para mudar os negócios dos empreendedores. 
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É no terreno que os problemas acontecem e é aí que deverão encontrar-se as soluções 

para os resolver, de forma integrada e ajustada às comunidades locais. Em tempos de 

crises financeiras e carências de emprego, há que repensar os comportamentos e os 

modos de vida, a fim de se enfrentar as situações atuais. O empreendedorismo pode 

ser considerado como um motor dominante do crescimento económico, da criação de 

emprego e do desenvolvimento pessoal e comunitário. 
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2. Desenvolvimento comunitário/local e empreendedorismo 

 

A ideia de desenvolvimento comunitário traz consigo um complexo objetivo que foi 

proposto depois da Segunda Guerra Mundial, com o intuito de reerguer prioritariamente 

os alicerces económicos e sociais, que tinham sido destruídos. Estes, segundo Carmo 

(2001), demarcam espaços e fazem emergir atividades com sinergias que contribuem 

diariamente para contexto social e local, uma vez que o desenvolvimento teve de ser 

ampliado com iniciativa ao capital humano. Silva (1962) afirma que o desenvolvimento 

comunitário em virtude dos indivíduos pretende melhorar as suas condições, 

independentemente do estado em que se encontrem, com o objetivo de mobilizar de 

igual modo redes exteriores e poderes públicos criando laços com a comunidade na 

promoção da mesma. Na mesma linha, Ferreira & Raposo (2017), reconhecem o 

desenvolvimento comunitário como “processo multidimensional, cujo objetivo seria a 

satisfação das necessidades do Homem (visão inspirada pela famosa pirâmide de 

Maslow)” (p. 121), dando igual importância ao ambiente, à economia e às necessidades 

da sociedade. Esta dinâmica respondeu à crise que assolou a Europa na década de 40, 

deixando fragilidades no tecido produtivo e em termos de empregabilidade; na época, 

sabia-se que a cultura e as normas associadas ao crescimento na sua forma de 

industrialização massiva não seriam a resposta mais adequada às necessidades tão 

específicas da comunidade. Assim, segundo a ONU (2017), o desenvolvimento 

comunitário é definido como um processo que tende a criar condições de progresso, 

inclusive no que diz respeito às falhas na economia e na sociedade, no sentido de 

promover a participação ativa da população. Pinto (2014) acrescenta que o 

desenvolvimento comunitário é um processo pedagógico: por um lado centrado nas 

comunidades; por outro, na sua cooperação em torno da resolução de interesses em 

comum e do local. Adicionalmente, a estratégia Bottom - Up incentiva as pessoas locais 

a serem autodidatas, determinadas e responsáveis pela mudança, partindo de um 

contexto ágil com prioridade às suas necessidades antes das necessidades das 

entidades. Face ao exposto (Gualda et al., 2011; Cabugueira, 2000), mencionam que o 

desenvolvimento comunitário que parte de baixo para cima é significativo porque tem 

em conta as condições históricas, culturais, naturais e institucionais das regiões. O mais 

importante na sua ótica é, porém, a propensão do indivíduo para pôr em evidência o 

conhecimento que parte fundamentalmente da identidade do local e dos seus 

residentes. Perante este contexto Fragoso (2005), afirma que esta metodologia só é 

capaz de ser executada com a cooperação dos residentes, sem que os seus 

conhecimentos sejam ignorados ou excluídos de todo. Portanto, do ponto de vista da 
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análise educativa, o importante é que a estrutura tenha um suporte com características 

do contexto geográfico, para que a formação e a aprendizagem dos residentes sejam 

orgânicas. Só, é possível criar soluções se estas partirem da combinação de ações 

educativas, e de partilha de conhecimento, realizadas tendo em conta o contexto real 

local. Fragoso, (2005) caracteriza o local como pertença da comunidade onde se realiza 

“a vida social, o lugar onde os acontecimentos, fenómenos e práticas sociais adquirem 

visibilidade mas por outro lado, não pode escapar às formas de relação que lhes são 

externas” (p. 64). A experiência de anos e a participação ativa dos residentes num local, 

quer estejam sozinhos ou com familiares e amigos, faz com que se crie entre eles uma 

relação de integração e com sentido de pertença. Segundo (Silva, 1962; Cabugueira, 

2000) na perspetiva de orientar os residentes de um local para uma melhor vivência 

dentro do local onde se encontram, o desenvolvimento comunitário atua em simultâneo 

na projeção dos residentes, dos poderes públicos, ligando-se à situação económica, 

social e cultural da comunidade. Fragoso (2005) foca-se na definição de comunidade 

antes do conceito de desenvolvimento comunitário, o autor entende ser importante ter 

uma visão interna de comunidade como fio orientador: refere ainda que os quatro 

elementos básicos numa comunidade são: “uma área geográfica contínua; as pessoas 

localizadas nessa área, como resultado da sua interação com o meio; interesses 

funcionais comuns; uma unidade funcional como forma expressiva da solidariedade 

entre os seus componentes.” (2005, p. 25). A definição de comunidade é ampla, daí ser 

orientada intencionalmente pela abordagem que as pessoas têm entre si, no ambiente 

em que se encontram e em conjunto com as relações que têm com outros atores sociais 

do local. Além disso, Fragoso (2005) afirma que o envolvimento dos elementos da 

comunidade, consolida visões que os habitantes de um local comum partilham entre si, 

assim como características, elementos, histórias e trajetórias, além da área geográfica 

e do sentimento de pertença. Não obstante a evidência, Fragoso & Villegas (2014), 

referem que a heterogeneidade do conceito carrega uma visão mais pragmática, de 

modo a que possamos ser capazes de ver a comunidade desde o ponto sociológico, 

político e sobretudo educativo. Ainda acrescentam: todos os processos referidos por 

autores anteriores, revelam dinâmicas do ser humano em comunidade, porém dentro 

de uma comunidade há diversidade e diferenças dentro do mesmo coletivo, sendo 

possível pela variedade cultural. Os autores salientam que, apesar das dissemelhanças, 

a particularidade da comunidade heterogénea ter crescido e se desenvolvido no mesmo 

local geográfico torna simbólico o espaço que partilham em comum simbólico, mesmo 

que os residentes sejam de culturas diferentes. Pois as esferas da vida social, a 

economia, a política e a educação fazem parte do dia-a-dia e do desenvolvimento dos 

residentes nas suas dinâmicas enquanto comunidade. Deve ter-se em conta que a 
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comunidade se estruturou a partir do terreno das relações sociais, das orientações, das 

histórias e das partilhas de cultura. Perante a emergência do paradigma territorialista, 

numa dinâmica de ação, desconstrução e construção de indivíduos pertencentes a uma 

comunidade, depois de 1970 o desenvolvimento comunitário e local passou a ser 

abordado em simultâneo. Em síntese, Silva (1962) simplifica: a intencionalidade do 

desenvolvimento de uma comunidade tem como objetivo a aceleração do potencial da 

comunidade local e, consequentemente, da região. Os autores, (Castells &Borja, 1996; 

Pinto, 2014) defendem que a inovação no plano local, tem um papel fundamental, com 

enfoque nos aspetos negligenciados e políticas integradas que visam à resolução 

destes problemas específicos. Porém, estas novas formas de resolver os problemas das 

pessoas não se podem, limitar a políticas e leis a cargo de instituições, e de governos 

locais como sendo suficientes. Para (Castells & Borja, 1996; Pinto, 2014) a ideia de que 

as políticas são apenas incentivos, mas que não devem ser vistos como resoluções 

exclusivas de tudo o que acontece na sociedade, são insuficientes para dar respostas 

a todas as problemáticas da sociedade. Para Purusottama et al., (2018), a evidência de 

que o cunho humano é consequência do próprio desenvolvimento é, de facto, a 

vantagem intersecional essencial a longo prazo para fazer parte de uma visão 

alternativa multidimensional. Os mesmos autores gravitam em torno da ideia de que a 

vida social do ser humano e a sua interação com o ambiente onde se encontra é 

compreensível, porque resulta da natureza. Os citados autores advertem ainda que, o 

entendimento das prioridades intrínsecas do ser humano, ao serem entendidas, podem 

estruturar-se de modo positivo com as prioridades locais e ser trabalhadas de igual 

modo. Segundo (Silva,1962; Fragoso & Villegas, 2014; Cabugueira, 2000), o 

desenvolvimento implica o conhecimento em torno da economia, psicologia, sociologia, 

antropologia cultural numa vertente de manejar e tornar célere a orientação para o 

progresso humano e a construção de um modelo mais abrangente. Os autores, 

(Fragoso & Villegas, 2014; Cabugueira, 2000), destacam a componente regional como 

componente de muita importância, a qual deve prestar-se atenção no que toca à sua 

diversidade. Só porque partilham o mesmo contexto geográfico, uma comunidade não 

deve ser vista como homogénea, ter residentes dissemelhantes; mesmo partilhando a 

mesma cultura, os residentes têm diferentes necessidades. Fragoso & Villegas (2014) 

referem que o conceito de comunidade é complexo, na medida em que deve ser visto 

em três vertentes: sociológico, político e, sobretudo, educativo. Por isso, Silva (1962) 

encara o desenvolvimento comunitário como uma técnica de aceleração tanto das 

comunidades como dos locais. A mesma autora considera que este conceito amplia-se 

a outras regiões e outros locais, permitindo que estes também possam desenvolver-se 

à medida que as comunidades o fazem, de uma maneira intencional. Já (Ferreira & 
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Raposo, 2017; Pinto ,2014; Guzmán et al., 2014) referem que o desenvolvimento 

comunitário leva a cabo as necessidades da comunidade como prioridade e que a 

mesma é a razão pela qual é possível traçar estratégias em prol do benefício das 

pessoas. Ainda que o desenvolvimento seja frequentemente destacado como pilar da 

economia, em termos práticos deve partir de diagnósticos realistas, sendo mensurável 

se for executado por indivíduos da mesma comunidade. Carmo (2001), menciona que 

o indivíduo participa no seu desenvolvimento, ao traçar estratégias para a resolução de 

um problema que faça parte do seu dia-a-dia, seja a desenvolver projetos ou a 

consciencializar pessoas que integrem a sua comunidade. Encontrar-se dentro da 

esfera do empowerment “permite uma autonomia progressivamente maior na resolução 

dos seus problemas e a consequente inclusão social” (Carmo, 2001, p. 15). Esta 

estratégia posiciona os indivíduos que o fazem como atores sociais, utilizando a 

“intervenção social como instrumento socioeducativo” (Carmo, 2001, p. 17). Este 

elemento orientador, ao tratar da representatividade local da população, das instituições 

públicas e privadas assim como, da economia contribui para o desenvolvimento local 

centrado em agentes regionais. A flexibilidade de gerenciar todos, permite à população 

adaptar-se a estratégias consoante a sua realidade, a sua autonomia e o seu 

conhecimento. O enfoque deste crescimento de base deve ser feito de modo adequado 

e com conhecimento dos parceiros sociais “o fato de cada território criar as suas próprias 

oportunidades e soluções não significa que as problemáticas dos diferentes territórios 

não possam ser semelhantes e que a trajetória de um não possa servir de experiência 

para outros” (Revez, 2014, p. 117). Com efeito, esta abordagem, faz alusão a um 

desenvolvimento assente na mobilização intersecional dos diferentes atores sociais. 

Para (Silva, 1962; Pinto, 2014; Guzmán et al., 2014), embora o envolvimento das 

pessoas locais assim como a planificação de estratégias nomeadamente políticas, 

numa perspetiva de complementaridade sejam utilizadas como auxílio, estas 

apresentam maior incidência no desenvolvimento comunitário juntamente com outros 

esforços para uma união mais sólida. Nesse âmbito mencionam que parece significativo  

o olhar do empreendedorismo de atividades locais ou industriais adequadas mediante 

a realidade do local com os recursos existentes formando-se assim, uma rede de 

assistência técnica emancipatória, através da expansão de pequenas e médias 

empresas para a finalidade do desenvolvimento económico-social. Purusottama et al. 

(2018) afirmam que as microempresas se posicionam como estratégias de 

desenvolvimento local pelo facto de permitirem ao local, a longo prazo, resolver 

problemas socioeconómicos. Segundo (Purusottama et al., 2018; Aslund & Backstrom, 

2012; Kautonen, 2010; Smith, 2010) mencionam que o empreendedorismo é a solução 

de um problema identificado e começa como uma necessidade específica, porém a 
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identificação e a gestão de diferentes propostas e recursos locais, tornam este processo 

um negócio com fortes sinergias da comunidade local. Inicialmente, os empresários 

agem sozinhos, mas à medida que o seu empreendimento vai crescendo sentem 

necessidade de pedir ajudas adicionais. Com a expansão do negócio, torna-se 

necessário encontrar formas distintas de modelos de gestão e estratégias que visem 

criar outras técnicas e possibilidades. Segundo Solesvik et al., (2019), quando um 

negócio é criado a sua integração regional em outros espaços que não sejam físicos, 

traz consigo a necessidade de criar outras oportunidades de negócio e de estabelecer 

contacto com possíveis stakeholders. Smith (2010), evidencia que o processo de 

empreender para se manter no mercado implica estabelecer contacto direto com outras 

redes empresariais, económicas, culturais, políticas e ou de outros diferentes 

empreendimentos, uma vez que as contribuições destas entidades, são necessárias 

para dinamizar e contribuir no desenvolvimento, gestão e progresso da empresa. Assim, 

(Acs et al., 2012; Kautone, 2010; Zoltán et al., 2008; Smith, 2010) afirmam que o 

empreendedorismo aumentou e ao longo dos anos e, por essa razão, tem sido o 

responsável pelo crescimento económico e desenvolvimento regional. Acrescentam 

ainda que o empreendedorismo favoreceu e desencadeou o desempenho do 

desenvolvimento regional com base em investimentos de entidades locais. Esta 

dinamização no mercado de trabalho e no plano económico é responsável pelo aumento 

das receitas locais e consequentemente do capital humano que aproximou outras 

infraestruturas. Para Kautonen & Palmroos (2010), a necessidade de gerir uma empresa 

afeta vários ambientes, nomeadamente o local, pois além de ter a capacidade de 

beneficiar os residentes também transforma e disponibiliza, os recursos escassos que 

são em grande parte a razão pela qual os empreendedores decidiram iniciar a sua 

atividade. “Assim, o empreendedorismo necessário pode ser visto como o resultado de 

fortes fatores de ‘empurrão’ (Kautonen & Palmroos, 2010, p. 5). Também do ponto de 

vista de Fragoso (2005) “ o desenvolvimento local assenta em ajudar as populações a 

construir pontes muitas vezes ausentes, entre a tradição e a modernização (p. 71). Na 

mesma linha de raciocínio Smith (2010) associa esse empurrão, muitas vezes, à 

tentativa das pessoas têm a perceção do panorama atual e tiram proveito com a 

finalidade de expandir. O empreendedorismo ocorre como forma de preencher as 

necessidades atuais de maior relevância dos residentes locais, que os mesmos 

identificaram por um lado e por outro, como estratégia de interação dinâmica de 

atividades e aspirações empresariais. O empowerment enquanto ferramenta, permitiu 

aos jovens criarem os seus postos de trabalho, tornando-se empreendedores ao 

construírem os seus próprios negócios e contribuindo, em simultâneo para a economia 

local e a diminuição do desemprego. Seguindo a lógica, Pinto (2014) afirma que a 
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emancipação das pessoas interfere com a ação humana no que respeita à agilidade em 

conseguirem ferramentas que lhes deem acesso a recursos e paralelamente, à 

cidadania. Os autores Acs et al., (2012) coincidem na mesma linha de pensamento: 

“finalmente, as empresas jovens e o seu desempenho pós-entrada desempenham um 

papel crucial nestas dinâmicas, que moldam o crescimento da produtividade agregada” 

(2012, p. 2). Neste contexto, o procedimento do empreendedorismo faz parte de uma 

transformação local e económica numa tentativa de aproximar e fortalecer a participação 

das comunidades para que sejam autossuficientes e com uma preparação profissional 

de um futuro próspero. Abdulwahab & Al-Damen (2015) afirmam que o 

empreendedorismo é a “espinha dorsal do desenvolvimento do país” (2015, p. 165) , 

pois perante as principais vantagens dos recursos humanos, físicos e financeiros do 

local, favorece em simultâneo a interseção e dinamização do desenvolvimento de 

universidades, empresas, agências públicas, agências privadas. Em contrapartida, 

Fragoso (2005), refere que o desenvolvimento local não é suficiente para dar resposta, 

em particular, ao crescente desemprego: contudo acrescentar que, ainda assim, 

contribui para a criação e manutenção de alguns empregos. Os agentes do 

desenvolvimento anteriormente mencionados são imprescindíveis para a mudança, 

tendo a função de estabelecer condições de objetividade e elos como alicerces do 

desenvolvimento e com o intuito de não limitar as imensas possibilidades da ação 

humana através do know- how. Segundo os autores  Abdulwahab & Al-Damen (2015), 

o conhecimento que se adquire ao longo da vida profissional torna-se numa ferramenta 

necessária para compreender e explicar problemas futuros do negócio. Assim sendo, a 

resolução de problemas e as tomadas de decisão realizadas pelos empreendedores 

partem de dinâmicas passadas, inerentes a um aprendizado. Segundo (Saúde et al., 

2017; Fragoso, 2005; Pinto, 2014; Guzmán et al., 2014) as componentes de base para 

um desenvolvimento local devem partir de um conjunto de formas de coesão social, 

assentes nas dinâmicas sociais, culturais, educativas e políticas existentes na 

comunidade. Neste sentido, a melhoria da qualidade de vida dos residentes de um local 

é, de algum modo, um culminar dos agentes anteriormente descritos, para que se crie 

um bem-estar e individual e coletivo. 
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2.1 Globalização, fluxos migratórios e empreendedorismo numa perspetiva 

multidimensional 

 

Os países europeus iniciaram as suas viagens ao continente africano no século XV, 

devido ao seu interesse económico e fins comerciais a presença de africanos e 

afrodescendentes no continente europeu foi associado a tal contexto. As trocas 

comerciais entre europeus, consistiram na venda, exploração e sequestro de pessoas 

africanas como forma comercial mediante o procedimento e a sua distribuição, 

maioritariamente a outros continentes e países europeus, sendo que a primeira vaga de 

imigração forçada em massa por africanos e afrodescendentes, ocorreu durante 

séculos. De acordo com Gomes (2019, p. 18), “O termo afrodescendente é uma 

expressão genérica que designa pessoa de ascendência africana, que nasceu e vive 

num país que não faz parte do continente africano. Significa pessoa que tem ancestrais 

africanos”. 

Foi com este acontecimento histórico que se iniciou a presença de africanos e 

afrodescendentes na Área Metropolitana de Lisboa, porém, a imigração intensificou-se 

nomeadamente depois dos anos 60, quando as colónias africanas deixaram de estar 

sob domínio português e tornaram-se independentes. Este acontecimento, intensificou 

a vaga de imigração em Portugal Continental, contudo, o fim da Segunda Guerra 

Mundial, também responsável pela entrada de outras nacionalidades no país. A 

multiplicidade de diversas nacionalidades, permitiu a exposição da cidade lisboeta a 

uma globalização.  

 

“A mesma evidencia que “segundo a Organização das Nações Unidas, existem 

mais de 200 milhões de afrodescendentes espalhados por vários países, na sua 

maioria do continente americano. Esta situação tem suas raízes históricas na 

escravatura, no tráfico transatlântico de escravos de África para América, Europa 

e Oriente Médio, na colonização e mais recente na migração. Desde logo, estes 

descendentes de africanos passaram a construir um grupo distinto, discriminado 

nos seus direitos no universo da sociedade a que pertencem. Comumente, são 

designados de forma específica, consoante os países onde nasceram (Gomes 

A. R., 2019, p. 18)  
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Desencadeou-se, após a Segunda Guerra Mundial e em torno deste acontecimento, 

uma preponderância de fluxos migratórios com destino aos países europeus. A partir da 

década de 80, a circulação livre de pessoas intensificou-se na Europa. Deste modo, os 

fluxos migratórios geraram nos países europeus, como Portugal impactos 

multidimensionais. Segundo Peixoto (2008), em Portugal, mais precisamente na Área 

Metropolitana de Lisboa, estes fluxos migratórios tiveram grande impacto no mercado 

de trabalho português. No decorrer dos anos, a globalização e o fluxo de migração 

criaram problemas sociais específicos, inerentes às necessidades sentidas por pessoas 

que não se encontravam no seu país de origem.  

De acordo com Mendes (2003), 

 

“Em particular, os países que compõem a União Europeia estão perante um 

dilema que é simultaneamente um desafio: se por um lado e para compensar o 

envelhecimento da população, é necessário integrar novos imigrantes por outro, 

afigura-se como um imperativo travar o fluxo de clandestinos provindos do Leste 

e de África, de modo a evitar tensões internas e problemas de segurança 

nacional e internacional.” (p. 5). 

 

Com o passar dos anos, o fenómeno de imigração, evidenciou um contexto gradual de 

incerteza, no sentido em que a falta de políticas referentes à globalização levou ao 

desenrolar de outras narrativas. Este novelo de fatores aumentou a complexidade e os 

desafios sociais, vividos pelos estrangeiros no mercado de trabalho. 

Sabendo que os indivíduos assumem papéis importantes na sociedade, refletido no seu 

contributo para o desenvolvimento local, as condições de melhorias futuras advêm da 

sua participação ativa no território europeu. Segundo Amaro (2003), a escassez de 

crescimento económico era devida à falta de crescimento demográfico: mão-de-obra 

qualificada; intervenção do Estado, (o que garantia o crescimento). De facto, o estado 

desequilibrado em que muitos países se encontravam, conduziu à conclusão relevante 

de que apesar deste ser um modelo global, não conseguia dar respostas aos problemas 

sociais, culturais económicos de cada país na sua individualidade. No entanto, segundo 

Abdo (2016), este modelo foi sendo desmoronado e desacreditado no que diz respeito 

à sua capacidade de crescimento económico ilimitada e global, revelando-se até 

causador de algum desequilíbrio entre países tanto no plano social como económico, 

além de que não contemplava questões como a desertificação, a preservação e exigia 

a mesma evolução e desenvolvimento para todos os países de forma igual. Segundo 
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Amaro (2003), nos últimos 50 anos, o conceito de desenvolvimento teve uma evolução 

de salutar antes, era comparado com o elementar conceito de crescimento, intangível o 

primeiro, e material, contudo, conduziu a um padrão mais estável, interseccional entre 

si que pretendeu atenuar e reduzir as diferenças sociais, durante todo o processo. 

A complexidade, trazida pela diversidade cultural resultante da concentração de 

populações migrantes nos territórios de destino, suscitou progressivamente novas 

abordagens e mudanças, que até então não ocorriam, justificadas pelas experiências 

vividas, pelas perceções, sentimentos e necessidades dos consumidores imigrantes. 

Segundo (Oliveira, 2019; Brzozowski,2015; OECD,2010), a perspetiva dos mesmos 

enquanto consumidores imigrantes, remetia para um sentimento de falta de 

representatividade da sua cultura refletida na escassez de produtos específicos. Com 

efeito, decorrente dessas mesmas necessidades sentidas pelos cidadãos portadores de 

outros hábitos e padrões culturais, verificou-se a emergência de alguns negócios 

promovidos pelos próprios oriundos de países diferentes e que se encontravam 

distantes da sua terra natal. Em simultâneo, pela inexistência de produtos que dessem 

resposta este “perfil de consumidores”, ao longo do tempo, surgiram contextos 

propiciadores de reais e distintos formatos de empreendedorismo. Para Barreto e 

Rezaei (2020) a preocupação, no desenvolvimento de estratégias que visam minimizar 

o isolamento e propiciar contextos de empreendedorismo, decorre exatamente da 

relação criada entre as potencialidades locais. Quando existem sinergias entre os 

empreendimentos que porventura, estão interligados entre si através de serviços e 

atividades empresariais, empreende-se de uma forma mais moderna e inovadora, pois 

coordenaram-se áreas distintas de empreendimento que têm pelo menos um ponto em 

comum.  

Com a heterogeneidade populacional, consequência dos fluxos migratórios com destino 

às grandes cidades, o processo de desenvolvimento dos territórios urbanos acelerou. 

Através das dificuldades em dar respostas às necessidades dos residentes naturais e 

dos novos habitantes do espaço citadino, criaram-se, com o passar dos anos, 

necessidades socioculturais e ambientais mais específicas, resultantes da intersecção 

de várias culturas que se mantiveram no mesmo espaço. No sentido de conciliarem, a 

dificuldade de entrada no mercado de trabalho com as novas demandas exigidas pelo 

mercado de consumo, emergiram novas oportunidades para os novos residentes que 

foram aproveitadas tanto pelos residentes locais como pela população migrante. No 

caso concreto dos empreendedores afrodescendentes, verificou-se que tais 

necessidades, podem construir uma alavancagem para projetos pessoais de 

empreendedorismo. Estes, projetos enquanto estratégias de inserção social, e 
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económica acabam por contribuírem, também para que os imigrantes e 

afrodescendentes, nos dias de hoje, tornem agentes de mudança. 

Neste sentido, torna-se relevante compreender a trajetória dos empreendedores 

afrodescendentes na diáspora portuguesa e verificar, por um lado, se resulta de uma 

forte motivação económica e de inserção laboral e, por outro, perceber as mudanças 

que possam ter ocorrido no plano pessoal com impacto no âmbito comunitário. 

Decorrente da crescente globalização, o empreendedorismo surgiu como uma 

oportunidade para os imigrantes se inserirem num país de acolhimento, na sua dinâmica 

económica e sociocultural. Além disso, este acontecimento compensou e valorizou-os, 

empreendedores que têm cooperado com os seus negócios interagindo com meios 

referentes a outras atividades. “Nesse contexto, o afroempreendedorismo não é um 

caminho, novo ao contrário, é algo realizado constantemente pela população negra” 

(Lemos, 2019, p. 875). 

A inclusão é a ferramenta viável para o desenvolvimento do individuo e, por conseguinte, 

faz com que, todos se sintam capazes de cooperar e organizar estratégias de forma a 

contribuir com os atores sociais. A expansão desta atividade económica acarreta uma 

orientação inclusiva na sociedade associada a um processo sobretudo integral. Assim 

sendo, segundo Fragoso & Villegas (2014), a proliferação de novas investigações com 

outras abordagens permitiu uma atualização e uma análise consequente das mudanças 

associadas ao mercado, que dita novas regras e gera novas necessidades de 

informação e aprofundamento de teorias. 

O empreendedorismo enquanto conceito homogéneo cinge dimensões como inovação, 

mudança e desenvolvimento; a sua complexidade pode ser vista como um desafio aos 

laços tradicionais e ao conhecimento transversal numa comunidade e geograficamente 

pode provocar mudanças nos sectores económicos, políticos e sociais. Os demais 

indicadores, sendo de grande relevância, intensificam-se na perceção da dificuldade e 

abordagem dos resultados alcançados, no que diz respeito à compreensão do âmago 

do processo de empreendedorismo imigrante. A relação entre uma rutura social 

repentina por parte dos imigrantes e a adaptação a uma nova cultura, sociedade e língua 

salienta a possibilidade de acontecimentos transicionais permanentes 

(desconhecimento e conflitos) entre imigrantes e portugueses, em relação às 

diversidades experienciadas.  
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2.1.1 O conceito de diáspora 

 

Segundo Story & Walker (2016), o conceito de diáspora surgiu enquanto marcador 

temporal para se referir a comunidades judaicas na sequência da destruição do primeiro 

templo e da emigração forçada em massa a que esse povo foi sujeito. Saw (2018), refere 

que as perseguições se alargaram a outros povos, como os gregos e os arménios, 

dispersos por razões resultantes de uma multiplicidade de situações relacionadas com 

contextos de guerra, invasões, genocídios, escravatura, trabalho forçado, comércio, 

negócios e catástrofes. 

Esta sequência de narrativas de repressão e violência coletiva a que estes povos foram 

sujeitos, proporcionou um ambiente de união entre indivíduos da mesma comunidade; 

as características de vulnerabilidade fortificaram as relações sociais no seio do grupo. 

Segundo Weinar (2008), a ideia clara de que a diáspora tem como ponto de partida o 

forte movimento forçado e o aglomerado de populações, que inicialmente, se 

encontravam no seu país de origem fomenta a caracterização do conceito. Esta 

dinâmica brusca é potenciada em torno de um acontecimento histórico traumático. 

O conceito permite compreender acontecimentos que moldaram o ambiente social, 

ambiental e económico da vivência de determinadas populações em contextos 

históricos de opressão ou de mudanças sociais impostas por outros. Se por um lado o 

conceito salienta o movimento populacional motivado maioritariamente por situações de 

transição e de desequilíbrios causados pela mudança social, ambiental e económica 

com encerramento de quaisquer possibilidades de vida das comunidades no seu país 

de origem, por outro, conforme Ardnt (2009) refere, o resultado das mudanças no 

terreno estão ligadas à relação direta entre a consolidação de desafios e a presença 

dos indivíduos, como destaque fundamental de todo o processo. 

A autora Ardnt (2009) segue uma lógica de visão multidimensional de outras dimensões 

na mesma esfera que se alastra na questão principal; impulsionada por um conjunto de 

aspetos políticos e sociológicos dos quais abrange a pluralidade do conceito que é 

lentamente adquirido em função das realidades e consequente a deslocação das 

fronteiras que faz parte da componente de transnacionalismo. Neste contexto incorpora-

se a experiência de todo o processo, alienação, perda, novos começos, dor e saudade, 

memória e (des) identificação. 

Segundo (Bakewell, 2009; Neves & Trindade, 2008), para que as pessoas se 

enquadrem no conceito de diáspora devem seguir os seguintes critérios: saída do seu 

país de origem para outros países por questões de guerra, asilo; sobrevivência ou saída 

voluntária em busca de melhores condições de vida. As pessoas que se encontram 



34 

 

nestas situações reconhecem-se por partilharem a mesma origem, história, cultura e 

desta forma, enquadram-se com consciência de preservação dos seus valores 

ancestrais, costumes e língua que, de alguma forma, lhes remetem para a sua terra 

natal. Neste sentido, o conceito não circunscreve apenas a migrações forçadas, 

evidenciando o papel da migração voluntária como responsável inerente à mudança 

constante de povos, por dissemelhantes razões, numa perspetiva relacionada com a 

deslocação de pessoas dispersas. 

A visão do conceito de diáspora foi abordada múltiplas vezes do mesmo modo, obtendo 

consequentemente os mesmos pressupostos que se foram desencadeando, a longo 

prazo, em teorias insustentáveis, que de alguma forma não criaram espaço para outras 

linhas de pensamento e diversidade de informação. Segundo Manning (2015), a análise 

do panorama diaspório, assim como as suas necessidades, tem sido, questionada 

academicamente. Neste sentido, aborda-se a diáspora africana com informações 

sistémicas, agrupadas às mesmas particularidades respondentes de outras diásporas, 

como única vertente adotada pela maioria dos académicos. A falta de designação de 

análise de hipóteses correspondentes a particularidades criadas em determinado 

contexto devido a comunidades cuja restrição de pertença causou efeitos transversais, 

e certa escassez, não foram tidas em conta em dados espaços. Estes, por sua vez, 

foram potenciados por vários outros fatores, mesmo que se insiram dentro da maior 

parte das características mencionadas no conceito de base da diáspora. Da análise 

automática de particularidades distintas ressalta a perceção da falta de referências 

adequadas que confirmam as sequências sobretudo de relações diretas, inicialmente, 

com a diáspora africana como obrigação e, posteriormente da imigração enquanto 

necessidades sentidas no panorama diaspórico.  

Segundo Manning (2015) uma vez que feita a contextualização, obedecida por uma 

lógica temporal permite o início do diálogo no qual se pretende entender a relação 

transfronteiriça geográfica e global, com foco individual da migração e percurso de negro 

no Ocidente adaptável aos diferentes perfis, e há que entrar na esfera que alberga uma 

estratégia discursiva desenhada numa rutura histórica de laços do mesmo com o seu 

continente. Nehl (2016), concorda, enfatizando a relevância do fenómeno de emigração 

da diáspora africana, como ponto de partida complexo, uma vez que, é preciso haver 

interação entre o entendimento das conjunturas locais e os quadros amplos com uma 

forte influência da diáspora que detém, um papel significativo condicionado na 

importância de especificar o exposto a um enquadramento progressivo. Agregando 

valor à ideia, Rotimi et al., (2016) após o surgimento do maior fluxo histórico migratório, 

realizado pelos europeus no século XVI e sustentado pelo comércio transatlântico de 

escravos assim como pelo colonialismo, foi responsável pelo surgimento de africanos e 
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afrodescendentes em determinadas posições geográficas. No entender de Saw (2018), 

a dispersão de pessoas africanas para outros continentes ocorreu com o intuito de 

garantir o requisito ao trabalho forçado e predominantemente de aplicar uma limpeza 

étnica. Terá sido o procedimento da prática correspondente ao comércio triangular entre 

o continente americano e europeu o responsável pela ampla embarcação de 14 milhões 

de africanos. Segundo Rotimi et al. (2016), com base na fluência migratória estipulada 

pela execução de uma dinâmica económica e comercial promovida e sustentada pela 

sequência contínua, dinâmica e complexa consequentemente as diásporas africanas, 

apresentam entre outras, um conjunto de alterações constantes. Para Howard (2014), 

a emigração transnacional foi a estratégia que desencadeou uma componente existente 

na relação que se estabeleceu com a população negra que cruzou o oceano Atlântico; 

nesse sentido, entende a necessidade de traçar estratégias interativas como parte de 

um processo, constante de desenvolvimento de uma nova consciência para entender a 

direção interatividade dos africanos. Segundo Patterson & Kelley (2000), no decorrer da 

demanda de emigração transatlântica que os africanos foram sujeitos, entendeu-se o 

início do conceito de globalização pelo implícito fluxo populacional determinado por um 

sistema que foi considerável no modo de percecionar a componente da diáspora. Para 

Saw (2018), o início desta trajetória, está assente na contextualização histórica de 

migração forçada, e consequentemente no fenómeno da globalização. A complexa 

abordagem incide, sobretudo, no início da migração transatlântica que fez parte de um 

sistema estruturado pelo comércio de pessoas escravizadas ilegal e apela expansão de 

território. Deste modo, segundo Saw (2018), a noção de diáspora alargou-se enquanto 

prerrogativa essencial ao transnacionalismo, globalização e modernismo. A existência 

paradoxal aparece como forma ocupacional determinada pela verificação heterogénea 

e diversificada da fusão das identidades. Assim, a definição por si só acaba por ser 

flexível, pelo que a ambiguidade da diáspora africana permanece historicamente desde 

o começo no continente africano, mas com diáspora espalhada por outros locais, pelo 

desencadear de ações sociais. 

 

“Milions of people of African descendant living in various societies who are united 

by a past based significantly but not exclusively upon “radical” oppression and 

the struggles against it, who despite the cultural variations and political and other 

divisions among them, share an emotional bond with one another and with their 

ancestral continent. (Nnaemeka, 2007, p. 135) 
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Ainda que o conceito destaque fatores, socioculturais e políticos, para Nehl (2016), a 

componente histórica acarreta questões ligadas à perceção individual das pessoas e da 

sua experiência enquanto papel determinante na interação dos africanos com o novo 

mundo. Tal facto resulta de memórias partilhadas, agentes linguísticos e culturais 

articulados num processo de estímulos constantes. Patterson & Kelly (2000) adicionam 

que tais factos históricos e as suas especificidades estão em alinhamento com o 

processo de condição que cria as múltiplas dimensões de diáspora. Segundo Weinar 

(2008), a nova abordagem para com a emigração tem vindo a alterar-se no decorrer dos 

anos, sendo que, desde o final do século XX, os atores deste paradigma têm assumido 

diversos destinos de integração paralelos na procura por melhores condições de vida, 

podendo ser professores, refugiados fugitivos de guerra, estudantes ou doutores. 

Weinar (2008) refere que o engajo no processo de diáspora como comprometimento é 

partilhado por populações de origens diferentes, que dividam similaridades 

concentradas na mesma experiência da diáspora cuja principal motivação insere-se 

enquanto sentido genérico comprometimento de sobrevivência remetida pela fuga do 

país e os seus traumas e processos, mesmo sendo de origens e nacionalidades 

diferentes. Segundo Kent (2019), o movimento migratório intensificou-se na década de 

90, com o fim da colonização de países africanos que se encontravam em situação de 

guerra por um longo período de tempo. Já Arndt (2009) enfatiza a familiaridade do uso 

do conceito de migração e deslocação em massa na segunda metade do século XX 

como promessa do futuro, uma forma de definir todos os tipos de imigração. Atendendo 

a que os africanos percorreram uma trajetória similar, nomeadamente ao serem, 

obrigados a deixar o mesmo continente, embora oriundos de países diferentes, é 

possível de acordo com Nisbett (2015), definir a diáspora africana a partir da noção de 

uma trajetória e experiência comuns pelas mesmas questões. Tendo em conta estes 

pressupostos, para Nisbett (2015), a precisão de diáspora africana interfere em múltiplos 

fatores que se cruzam entre si, na relação com a identificação de parâmetros individuais 

e espaciais que visam conduzir a uma consciência coletiva face às condições comuns 

que se encontram, aplicadas à particularidade de origem comum. 

O entendimento de afrodescendentes e a sua diáspora, levanta questões profundas e 

assentes, essencialmente, numa compreensão cronológica e especial como a que 

sucedeu com a dispersão de africanos enquanto fenómeno de viabilidade económica 

acelerada durante anos e numa vertente comercial na qual este sistema ditou novas 

dinâmicas. Dado este facto, para Weinar (2008) o conceito de diáspora tem um 

significado ambíguo ao ser visto como algo que corresponde a um processo do 

movimento das pessoas, resultante da intersecção da antropologia, estudos étnicos, 

culturais e das ciências sociais. Segundo Saw (2018), o antigo processo realizado pelos 
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africanos, dado o seu início inerente às viagens em proveito de muitos países e 

continentes atesta a responsabilidade como “velha” diáspora, ou seja, diáspora 

organizada como alimento ao capitalismo do mundo moderno e clássico do mundo pré-

globalizado, muito antes do período pós-guerra. Em suma, os autores dividem as 

diásporas africanas e as suas migrações em dois, entre a antiga diáspora que se refere 

a migrações forçadas iniciadas com o tráfico de pessoas escravizadas do Atlântico para 

os quatro cantos do mundo e as migrações africanas voluntárias contemporâneas que 

se intensificaram no século XX. 

Pensar que a constatação da incidência de diáspora africana partiu, desde logo, de um 

princípio de anulação histórica, dado as suas singularidades relacionadas com 

migrações e deslocações em durante séculos, (consequência tolerada por acordos 

comerciais) comprova que, mesmo depois do sucedido ser um dos pioneiros da 

diáspora foi inaceitável ser intitulado como tal. Apesar de tudo, uma série de atributos, 

correspondentes às circunstâncias de violência enquadram-se no padrão de diáspora 

estipulado, nomeadamente, circunscrevendo com as características específicas 

dotadas por individualidades atípicas, entre a escravatura e capitalismo. Assim, 

segundo Saw (2018) a diáspora africana, é considerada como “velha diáspora”. Sendo 

pioneira, é fruto de um produto moderno europeu capitalista que se revela importante 

em particular no processo de migração, globalização e da diáspora africana, pelo facto 

da população se configurar no interior do sistema capitalista, respetivamente, na 

designação de primeiras diásporas modernas e clássicas do mundo pré-globalizado, e 

moderno dado o modo como ela ocorre. De acordo com Caetano (2018), as crises 

biográficas são citadas para designar processos e paradigmas associados, 

nomeadamente a mudanças bruscas potenciadas por situações de crise e incidentes 

desencadeados por contextos sociais e socioeconómicos. A génese realça que face ao 

pressuposto é relevante, identificar o perfil dos indivíduos. Na opinião da autora, as 

histórias são parte fundamental das trajetórias individuais de cada indivíduo. Ainda que 

singulares, estas trajetórias convergem entre si no que toca a ruturas, transições, 

traumas culturais e riscos. Este é o fio condutor que permite perceber o contexto em 

que as pessoas se encontravam em particular concreto, estando agregado a dinâmicas 

congruentes e a particularidades sociais emergentes. De acordo com Caetano (2018), 

as transições que dão fruto relevante ocorrem nomeadamente após as crises 

biográficas, mas não devem ser percebidas de modo isolado ou como fatores 

dependentes das crises. As múltiplas características que movem populações são 

responsáveis pelas mudanças sociais que conduzem em particular, o fenómeno de 

imigração. Ainda assim, segundo Caetano (2018) esta condução ao exterior leva à 
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necessidade constatada de desvinculação relacionada à perceção de desidentificação 

sobre o acontecimento antecedente.  
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3. A especificidade da diáspora africana portuguesa: algumas 

considerações  

 

O resultado de um passado histórico escravocrata e colonialista é a chave para se 

entender um amplo conjunto de acontecimentos responsáveis pelas condições que 

redefiniram a trajetória contemporânea de africanos na diáspora portuguesa. As 

evidências de uma numerosa população africana em solo português vêm desmistificar 

questões sociais como a sua origem derivada da triangulação de fluxos migratórios em 

virtude da época transatlântica e da década de 60. Segundo Reginaldo (2009), este 

movimento foi intencionalmente responsável pelo decurso de africanos no tempo e no 

espaço. Embora conste na História com dados verídicos, existe um certo desconforto  

dos portugueses sobre o conhecimento de tal pauta, o que deixa feridas abertas, 

relativamente à interação histórica entre Portugal e os países por si colonizados.  

Segundo Scarabello & Witte (2018), a legitimidade histórica colonial da Europa e o seu 

posicionamento virado para a emigração, evidenciaram o surgimento de uma nova 

realidade face aos múltiplos períodos distintos, dando lugar a uma Europa sobretudo 

racial cultural e híbrida. Não obstante, em Portugal, segundo Arenas citado por (Taviani, 

2019, p. 58) “especialmente no que diz respeito a África, sendo que têm moldado 

decisivamente a paisagem humana do país, bem como a sua identidade nacional”. 

Ainda que o fluxo de emigração tenha sido em massa, consolidou-se uma posição 

homogénea para os diferentes grupos de imigrantes e as suas especificidades, como 

cidadãos estrangeiros residentes em Portugal. Ainda que os dados estatísticos do INE 

se tenham focado, exclusivamente na entrada de imigrantes no início da década de 40, 

segundo Vasconcelos (2012), com o crescimento acelerado de imigrantes existe um 

entrave à quantificação mais adequada à realidade de afrodescendentes com 

nacionalidade portuguesa. A ausência de dados condiciona a caracterização dos 

afrodescendentes a residir em solo português e restringe no fundo a uma relação do 

ponto de vista dos imigrantes africanos do período pós-colonial. Não há dados étnico-

raciais, que permitam o processo de identificação das pessoas afrodescendentes, 

através do qual o cidadão possa considerar-se português afrodescendente, tornando 

complexo toda a identidade que é construída pela sociedade. A propósito, EUMC citada 

por Taviani (2019) afirma que não existe nenhuma preocupação por parte das 

estatísticas oficiais em explicar o contexto social e a situação em concreta que os 

afrodescendentes se encontram. 
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Góis & Marques (2018) referem que, embora se reconheça que os Serviços de 

Estrangeiros e Fronteiras, o Instituto Nacional de Estatística e os diferentes ministérios 

consigam obter informação sobre os imigrantes, o seu funcionamento apresenta 

carências. Uma vez que os parâmetros sociodemográficos da população imigrante e, 

consequentemente, afrodescendente se encontra por medir, a precisão da 

representação dos dados disponibilizados não é coerente com a realidade, daí a 

dificuldade em sintetizar a informação. No âmbito da ausência de parâmetros 

sociodemográficos, foram definidas outras abordagens, entre as quais “os imigrantes 

que vivem em Portugal não são reconhecidos como minoria étnica mas sim como 

estrangeiros” (United Nations, 2012, p. 6). Em simultâneo ao longo dos anos foram 

levados a cabo como imigrantes, todos os afrodescendentes nascidos em Portugal; 

nesse sentido, é dado ênfase à sua invisibilidade “no quadro jurídico nacional ou como 

grupo específico fora dos grupos de imigrantes” (United Nations, 2012, p. 16). Uma parte 

significativa do entendimento de aspetos que definem a perceção dos descendentes de 

imigrantes está relacionada com a relação que estes têm com o país onde nasceram, 

tendo em conta que ao contrário dos seus pais, nasceram e cresceram perante um 

sistema novo, no qual já estão mais do que adaptados, sobretudo porque a sua 

capacidade de integração é intrínseca. Ao analisar tais características Machado & 

Matias (2006) realça a abordagem natural que os descendentes têm perante, a 

dinamização social ao criarem projetos ou melhorando o sistema, uma vez que 

nasceram ou cresceram na sociedade em que se encontram. Os autores argumentam 

que a “segunda geração” é um reflexo óbvio da permanência dos imigrantes e que 

evoluiu ao longo dos tempos, passa por conciliar de uma forma, com os fluxos anteriores 

de imigração associados à falta de mão-de-obra na capital. Defendem a seguinte 

premissa: 

 

“Em Portugal, os filhos de imigrantes PALOP constituem, por enquanto, o único 

exemplo de uma geração de descendentes plenamente constituída, no volume 

e na sua forma. Trata-se de uma categoria que agrega várias dezenas de 

milhares de indivíduos, não só crianças dos 0-14 anos, mas também muitos 

jovens dos 15-29 anos, parte dos quais tem já hoje os seus próprios filhos 

nascidos no país” (Machado & Matias, 2006, p. 3). 

 

Os mesmos autores, manifestam uma abordagem de acordo com tal realidade, que 

passa por denominar o ponto fulcral que expõe, os descendentes de imigrantes 
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africanos numa lógica de diferenciação dos seus pais classificando-os como a primeira 

“segunda geração”. As gerações descendentes dos imigrantes PALOP não seguiram o 

mesmo percurso tradicional laboral associada aos seus familiares por períodos 

prolongados, as suas decisões interromperam o ciclo de informação provocando efeitos 

colaterais. Segundo Góis & Marques (2018), as gerações de afrodescendentes 

acabaram por adotar um outro tipo de mobilidade social em função das suas decisões 

pessoais; estas características semelhantes contribuíram para uma especificidade 

social comum, que foi descartada por falta de interesse em organizar e preservar estes 

dados complexos. 

 A existência de uma geração com “ - processos sociais que envolvem essa transição, 

processos que se referem à família, à escola e ao mercado de trabalho, à participação 

ativa social e política, às dinâmicas culturais e simbólicas” (Machado & Matias, 2006). A 

existência da segunda geração africana, que é hoje maioritariamente nascida ou criada 

em solo português, facilita o entendimento de que não são considerados imigrantes 

como os seus pais, mas sim cidadãos portugueses como qualquer nativo. 

Tanto as crianças que imigram com os seus pais em tenra idade, as quais não 

conseguem chegar por si só, como as que nasceram em Portugal são também 

consideradas de “segunda geração”, pela maior absorção de valores e estilo de vida 

agregues às experiências sociais. O conjunto da exposição de fatores sociais, são 

especificidades que acabam por transmitir a informação tida como origem primária, à do 

contexto do país onde viveram toda a vida, distinta dos seus pais que imigraram adultos 

e com valores conforme os países onde cresceram.   

Considerando os afrodescendentes como imigrantes/estrangeiros, estabeleceu-se um 

modelo evidente específico, que, simultaneamente os dispõe no mesmo contexto das 

pessoas que imigraram recentemente para o país. Esta é uma técnica, quem tem como 

propósito generalizar uma coletividade de pessoas definidas como estrangeiras efeito 

um pouco à semelhança contínua de fluxos de imigração intermináveis com início na 

década de 40 ou posteriores. 

Segundo o relatório da Nações Unidas (2012, p. 17), “a falta de dados fiáveis impede a 

tão necessária análise das condições de vida socioeconómicas das pessoas de 

ascendência africana que vivem em Portugal”. Nesta observação, a organização, afirma 

que se torna mais evidente que existe uma descontinuidade na emissão de dados que 

contempla à vulnerabilidade deste grupo específico. Segundo Taviani (2019), há 

dificuldade em conseguir identificar os afrodescendentes assim como a sua mobilidade 

numa escala espacial, na Área Metropolitana de Lisboa, em função da sua 

suscetibilidade em localizá-los perante quaisquer circunstâncias no domínio em incidir 

diretamente a eles. 
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Segundo Gomes (2019), é complexo definir afrodescendentes, porém apesar da 

redundância histórica, deve ter-se em especial atenção que à partida são descendentes 

de africanos, as vítimas da colonização em diferentes continentes e mais recentemente 

da imigração. Com efeito, as Nações Unidas (2011), defendem que este conceito tem a 

necessidade de elucidar a dispersão das gerações de afrodescendentes que surgiram 

com a globalização, consequência do comércio transatlântico e das várias vagas de 

migrações mais recentes na Europa. Por sua vez, o afrodescendente está relacionado 

à especificidade de um indivíduo ser filho de uma pessoa africana independentemente 

onde se encontre. De acordo com esta teoria existem dois tipos de afrodescendentes: 

os indivíduos descendentes de africanos e os da escravatura, assim como os africanos 

que decidiram imigrar independentemente da zona onde se encontrem. A autora e as 

Nações Unidas (2011) afirmam que depois do contexto social esclavagista e do 

colonialismo, a que os africanos foram sujeitos os afrodescendentes, têm sido vítimas 

de discriminação racial e social.  

 Esta realidade é do conhecimento da Organização das Nações Unidas, na medida em 

que, segundo (Gomes A. R., 2019, p. 17) “declarou os anos 2015-2024 Década 

Internacional dos Afrodescendentes com o objetivo dos Estados membros promoverem 

os direitos dos afrodescendentes.” Esta declaração tem por base os diferentes perfis de 

afrodescendentes tanto na Europa como nos diferentes continentes, que na sua vida 

quotidiana se deparam com um conjunto de experiências desiguais, devido à sua etnia. 

Nos dias de hoje, dado o atual paradigma social, a abordagem autónoma acrescida aos 

demais através do fluxo de imigração dos seus pais e antepassados é crucial para 

perceber as novas particularidades. Arenas (2012) identifica que após a mobilidade de 

imigração e a sua descendência, “apesar do facto de existir hoje em dia em Portugal 

uma grande e heterogénea população afrodescendente em termos de origem nacional” 

existe uma extensa diversidade de africanos, no entanto, estes têm algumas 

características comuns. Estas alterações têm colmatado algumas lacunas na sociedade 

portuguesa, segundo o mesmo autor. Ao longo das últimas décadas o entrelaçamento 

da comunidade africana tem assumido contribuições sentidas para lá da cultura, 

economia e desporto. Tal representação é sublinhada em diferentes tempos e espaços, 

assim sendo, a visão do autor apoia tal parecer, 

 

“De facto, Lisboa tornou-se uma das cidades mais africanas da Europa, 

ostentando uma cultural significativamente rica e dinâmica. Lisboa não só 

continua a ser indiscutivelmente o eixo simbólico e cultural de um mundo 

lusófono agora pós-colonial em geral, como também se tornou mais do que 



 

43 

 

nunca na sua história um ponto nodal, embora periférico, tanto dentro de uma 

Europa afro-diaspórica como dentro do Atlântico Negro (baseado na famosa 

conceptualização” (Arenas, 2012, p. 173).  

 

Esta noção de afrodescendentes africanos em Portugal foi entendida como uma 

segunda geração da comunidade africana, com formas particulares, consequência de 

várias vagas de migrações que surgiram com a globalização. No ponto de vista da 

relação portuguesa e africana, que se desenvolveu com o passar dos anos, tal contexto 

desconstrói, o entendimento da presença da comunidade africana descendente, que 

partilha um relacionamento social com o espaço onde se encontra. Contudo, este 

fenómeno foi marcado pela pertença na construção histórica de um passado com a 

dualidade da visão moderna, capaz de não desassociar os afrodescendentes das 

relações sociais.  
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3.1 A Comunidade migrante em Portugal e na AML 

 

Para Taviani (2019), a presença de africanos no solo português e maioritariamente na 

Área Metropolitana de Lisboa, surge muito antes do processo da colonização, com 

destaque para o século XV. No entanto, estes dados não eram contabilizados de forma 

a constarem dos registos. A autora referencia que:  

 

“Com a abolição da escravatura, desapareceram das estatísticas oficiais, pois 

tornaram-se cidadãos do império português perante a lei. Não existem dados 

sobre as populações africanas que viveram no país durante dois séculos, de 

1773 até ao final do império colonial.” (Taviani, 2019, p. 62). 

 

Segundo Vasconcelos (2012), a primeira vaga ocorreu em 1960, correspondente a 

aspetos ligados à construção de obras públicas, predominantemente na Área 

Metropolitana de Lisboa, onde mais mão de obra era requerida. Enquanto novo país 

membro da Comunidade Económica Europeia (CEE), no período da década de 90, 

Portugal encontrava-se sob reconstrução de obras públicas (novas estradas, novas 

pontes e Expo 98) com o apoio dos fundos comunitários europeus. Como tal, 

desenvolveu-se uma relação essencial de prestação de serviços assalariados com os 

cidadãos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa predominantemente, em 

especial com os cabo-verdianos, segundo Oliveira (2008). Devido às exigências de falta 

de mão de obra, e à dificuldade de conseguir dar resposta ao excesso de trabalho, foi 

requerido capital humano como acesso imediato e necessário para a continuação da 

construção do país. Segundo a autora, a procura de mão de obra, foi preferida para 

outros fins que não fossem exclusivos a trabalhos domésticos ou temporários. A 

formalidade do protocolo desencadeou um fluxo de cidadãos oriundos de países de 

língua oficial portuguesa: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé 

e Príncipe. Como um fenómeno multidisciplinar e uma mais-valia, permitiu aos cidadãos 

ocuparem vários outros setores em virtude da necessidade de mão de obra. Já a 

segunda vaga de imigração, segundo Vasconcelos (2012), ocorreu em 1974, depois da 

revolução. Os países colonizados por Portugal conseguiram a sua independência, o que 

potencializou uma maior mobilidade social para as terras lusas dadas as questões 
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sociais e políticas que os países estavam a viver. Estas movimentações foram 

relevantes perante as condições de instabilidade política do momento. Ao compreender-

se as dinâmicas bélicas entende-se melhor a necessidade sentida pelas pessoas, que 

podia estar ligada à busca de um lugar seguro. Face aos acontecimentos, esta 

especificidade levou a que um volume de pessoas desses países fosse impulsionado 

pela procura de emprego. Segundo Cornelius (1998), este fluxo migratório levou as 

pessoas a situações de vulnerabilidade, depois de terem imigrado para o país de 

acolhimento industrializado. Ao satisfazerem as suas necessidades, no que à procura 

de emprego concerne, eram contratadas como mão de obra barata, tendo em conta que 

se encontravam em situações de vulnerabilidade. O mesmo autor argumenta que este 

processo era utilizado nas sociedades mais avançadas como ferramenta, focada para 

a aceleração do desenvolvimento do país. O fluxo de imigrantes das ex-colónias, em 

Portugal, tinha como principal objetivo o mercado de trabalho. Neste sentido, por ser 

requerido mão de obra em massa de cidadãos cabo-verdianos, abriu-se espaço para a 

imigração laboral por parte de cidadãos de outras ex-colónias, cogitando na 

possibilidade de emigrar para ocuparem outros cargos também necessários. Segundo 

Vasconcelos (2012), o surgimento de um nicho de mulheres, como empregadas 

domésticas, foi uma das alianças que desempenhou um papel relevante no contexto do 

requerimento à mão de obra assalariada. 

Para Peixoto (2004), estes imigrantes eram vistos como permanentes, considerando 

que o seu requerimento se devia exclusivamente à necessidade de aceder ao mercado 

de trabalho, desempenhando trabalhos por conta de outrem, marcado como única forma 

aferida de emigrar. De acordo com Rodrigues et al., (2013), em função das ofertas de 

trabalhos oferecidas aos imigrantes com orientação mais forte por conta de outrem, na 

Área Metropolitana de Lisboa despoletou-se uma tendência ocupacional deste espaço, 

mediante as oportunidades de emprego e acesso a determinados serviços. Andrade 

(2008) partilha da mesma ideia e acrescenta ainda que estas imigrações, por serem de 

natureza laboral, são seguidas fundamentalmente de um vínculo de rede de parentesco 

ou de conhecidos. Os cidadãos tinham pouca capacitação escolar e profissional, daí 

moverem-se estrategicamente para áreas com maior de oferta laboral. Em consonância 

com a preponderância do fluxo de imigração, para a Área Metropolitana de Lisboa como 

padrão estratégico nas linhas gerais de sobrevivência criou-se uma presença 

significativa de pessoas oriundas dos países de língua oficial portuguesa. Segundo 

Peixoto (2007), as redes familiares foram um dos fatores que influenciaram a fixação de 

imigrantes africanos, tendo em conta que maioria dos seus familiares habitava a capital. 

A orientação dos seus familiares e a possibilidade de ter uma maior oferta de trabalho, 
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levou a que estes conseguissem responder às necessidades laborais da AML, como  

dois em um. 

Como fenómeno associado às necessidades específicas, a imigração em Portugal 

assumiu um papel preponderante, que foi seguido de múltiplos fatores que 

determinaram a sua complexidade, multifacetada e diversa, pelo que se deve ter em 

conta enquanto temática intersecional. Góis & Marques (2018) afirmam que se torna 

assim, útil interligar tal influência sentida pelos imigrantes ao seu comportamento de 

pertença à sociedade de acolhimento em que se encontram.  

De acordo com Andrade (2008), com base nos dados referentes aos Censo de 2001 do 

Instituto Nacional de Estatística (INE), estimava-se que 41% dos cidadãos provenientes 

de países africanos de língua portuguesa, assumiam um papel dinâmico e ativo na Área 

Metropolitana de Lisboa, contribuindo com um número significativo de 

representatividade: 80,2%. 

Segundo (Taviani, 2019; Vasconcelos,2012), um volume significativo da população 

imigrante concentrava-se na AML, por se identificar com a comunidade e a colaborar 

com ela. Além de corresponder a progressos sociais, no que diz respeito a contextos 

sociais e profissionais, este como trabalho intermédio feito por ambos, conduziu à 

resolução de decisões de modo a melhorar a sua qualidade de vida, como a partilha de 

informação. Contudo, segundo Andrade (2008), a situação de habitação e as conceções 

dos indivíduos para alcançarem melhores resultados sociais, originaram a exclusão 

social dos imigrantes devido à mobilidade de pessoas africanas para a AML. A autora 

refere ainda que a população que povoava a metrópole ao longo das últimas décadas, 

além de partilhar da mesma vulnerabilidade socioeconómica e socioétnica foi a que 

segregou, tal população. Embora o primeiro fluxo de imigração tenha criado uma rede 

de apoio familiar, percebida como rede de networking, com ações capazes de orientar 

a minoria que chegava ao país, ela dedicava-se a orientar os recém-chegados.  

Segundo Baganha et al. (2016), estima-se que entre 1999 e 2000, 76% e 77% de 

imigrantes oriundos dos países de língua oficial portuguesa, residiam na Área 

Metropolitana de Lisboa. Este fluxo de imigração deveu-se, essencialmente, a um 

passado histórico colonial. Na mesma linha, de acordo com Malheiros & Fonseca 

(2011), em 2007 registou-se um aumento de 55% da concentração residencial de 

imigrantes na Área Metropolitana de Lisboa, comprovado por um estudo que tinha como 

objetivo compreender a dinâmica regional da população.  

Com o passar dos anos, os números de estrangeiros em Portugal aumentaram, 

consoante o acompanhamento dos fluxos de imigração. Por outro lado, segundo os 

dados do INE de 2020, estima-se que 330 413 da população estrangeira legal resida na 

Área Metropolitana de Lisboa (tabela 1). 
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Neste seguimento, de acordo com a tabela 1, verificou-se que tanto em 2016 como em 

2020 as nacionalidades com maior representatividade apresentavam-se da seguinte 

forma (por ordem decrescente): Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e 

Príncipe. Como informam os dados, ao longo dos anos tem-se registado um aumento 

residencial considerável da comunidade estrangeira, sendo, na sua maioria, mulheres, 

de nacionalidade angolana, cabo-verdiana, moçambicana e são-tomense. Em 

contrapartida, em 2016, cerca de 3402 pessoas solicitaram estatuto de residente na 

Área Metropolitana de Lisboa, 1561 homens e 1841 mulheres. Já em 2020 cerca de 10 

098 pessoas solicitaram estatuto de residente na Área Metropolitana de Lisboa 4755 

homens e 5333 mulheres. Nestes dois anos notou-se um crescimento expressivo, com 

destaque para o género feminino. Assim, o país com maior representatividade em 2016 

foi é Cabo Verde, com 732 mulheres e, em 2020 Angola com 2042. Em sentido oposto, 

com menos destaque feminino em ambos os anos está Moçambique. Apesar do 

posicionamento da população masculina dentro deste grupo ter ido um decréscimo, as 

nacionalidades com maior destaque foram, em 2016, 405 cidadãos de Cabo Verde e 

601 cidadãos de Angola, e, em 2020 1252 cidadãos cabo-verdianos e 1532 cidadãos 

angolanos, continuando ambas as nacionalidades com uma elevada representação.  

Quando existem oscilações de população, interessa saber o valor relativo, que, no fundo 

nos proporciona um melhor entendimento. A taxa de variação é um dos indicadores que 

nos permite ver se houve ou não um crescimento da população imigrante. Na tabela 1, 

os valores absolutos referentes ao montante de crescimento de população da Área 

Metropolitana de Lisboa têm o total, em 2020, de 330- 413 pessoas; em 2016, o total de 

197 199 pessoas o resultando em 133 214 pessoas a residir na Área Metropolitana que 

solicitaram o estatuto de residência e nacionalidade. Entre 2016 e 2020, houve um 

aumento de 133 214 indivíduos estrangeiros que solicitaram o estatuto legal. Por cada 

100 residentes em 2016, houve um aumento de 67 novos estrangeiros a residir a Área 

Metropolitana de Lisboa. No que diz respeito à tabela 2, em 2020 houve um total de 55 

449 pessoas e em 2016 de 22 605 estrangeiros a solicitarem estatuto de residente na 

Área Metropolitana de Lisboa (por local de residência de sexo e de nacionalidade); a 

diferença do total de 2020 para 2016 é de 32 844 pessoas. Em relação ao número, 

32 844 de indivíduos por cada 100 residentes, houve um aumento de 1,45 novos 

estrangeiros por sexo em 2016. Por sua vez, referente ao género masculino aumentou 

15 vezes e para o género feminino 13.  
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Tabela 1: População estrangeira com estatuto legal de residente, por local de residência e nacionalidade, 2016 e 2020  

 

 

 

 

 

 

Nacionalidade 

 

2020 2016 

Total Cabo 
Verde 

Angola Guiné -
Bissau 

São Tomé 
e Príncipe 

Total Cabo 
Verde 

Angola Guiné - 
Bissau 

São 
Tomé e 
Príncipe 

Portugal 661607   36466   24409   19664   10646   392969   36193   16876   15306   8840   

Continente 648079   36224   24347   19590   10604   383568   35886   16820   15227   8826   

Área Metropolitana de 
Lisboa 

330413   28772   17894   15944   8530   197199   29305   12346   12910   7325   

Fonte: INE (2016, 2020). População estrangeira com estatuto legal de residente. 
Tabela 1: População estrangeira com estatuto legal de residente, por local de residência e nacionalidade, 2016 e 2020 
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Tabela 2: População estrangeira que solicitou estatuto de residente (N.º) por Local de residência, Sexo e Nacionalidade; Anual 

 

 

 

 

 

Nacionalidade 

HOMENS E MULHERES (HM) 

2020 2016 

Total PALOP Angola Cabo 
Verde 

Guiné -
Bissau 

São Tomé 
e Príncipe 

Total PALOP Angola Cabo 
Verde 

Guiné -
Bissau 

São 
Tomé e 
Príncipe 

Portugal 118124   14692 4829   4224   3378   1580   46921   5311 1479   1991   951   548   

Continente 116211   14646 4826   4211   3374   1557   45936   5283 1476   1972   947   547   

Área Metropolitana de 
Lisboa 

55449   10098 3574   2636   2411   1122   22605   3402 813   1333   714   355   

Fonte: INE (2016, 2020). População estrangeira que solicitou estatuto de residente (N.º) por Local de residência (NUTS-2013), Sexo e Nacionalidade; Anual – INE. 
Tabela 2: População estrangeira que solicitou estatuto de residente (N.º) por Local de residência, Sexo e Nacionalidade; Anual 

 

 

1

                                                
1 Numa análise complementar recorri a dados retirados do INE onde não consta informação referente a Moçambique.  



50 

 

 

É relevante referir que, ao longo do tempo, os processos de imigração tiveram múltiplas 

facetas históricas consequentes das políticas de cada época, não podendo ser 

desassociadas da mobilidade de pessoas. Sabendo que estas representações 

desencadearam uma dinâmica de comportamento perante a realidade, o fluxo de 

migração tornou-se, neste sentido, de crescente interesse específico para os cidadãos. 

Bilger & Kraler (2005) afirmam que os paradigmas da imigração sempre resultaram de 

conceções históricas, vistas habitualmente como “tradições”, ainda que sejam 

imigrações atuais, relacionadas com o comportamento da sociedade. No que diz 

respeito à realidade habitacional de imigrantes na Área Metropolitana de Lisboa, a 

primeira vaga de imigração de cidadãos PALOP, deparou-se com a dificuldade em 

encontrar habitação, pelo que decidiu construir as suas próprias casas.  
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3.2  Empreendedorismo e Desenvolvimento Comunitário 

 

No âmbito da visão geral do empreendedorismo, os indivíduos criam consoante o 

ambiente social e económico em que se encontram, conduzindo às atuais condições do 

mercado, que podem favorecer, ou não, os negócios e/ou os serviços. Se, por um lado, 

o empreendedorismo identifica possíveis oportunidades no mercado, por outro a 

experiência, ainda mais como projeção do negócio, influencia toda a dinâmica. Para 

(Abdulwahab & Al-Damen, 2015; Thurik & Wennekers, 1999) fazem alusão à 

“experiência como o know how que se desenvolveu ao longo dos anos referentes a 

negócios, resolução de problemas e tomada de decisões, a experiência reflete os seus 

conhecimentos e competências adquiridas ao longo dos anos” (2015, p. 167). Face ao 

exposto, as competências e os conhecimentos adquiridos ao longo da vida através de 

experiências em empregos fazem com que os empreendedores sejam capazes de 

solucionar situações mais difíceis, independentemente de terem pequenos ou grandes 

negócios. Ainda que seja um desafio constante, o empreendedor tem a iniciativa de 

empreender com o objetivo funcional de garantir que o novo produto, acompanha as 

novas necessidades. Braunerhjelm, (2008) argumenta que o conhecimento e a 

informação relacionam-se entre si. Apesar de usado no quotidiano sem ser questionado 

como algo banal, quando selecionamos e contextualizamos devidamente o tipo de 

conhecimento é possível segmentá-lo da seguinte forma: o conhecimento específico, 

tecnológico e empresarial, o conhecimento percebido como útil. Segundo o mesmo 

autor, o individuo tem uma capacidade cognitiva nata de absorver e selecionar as 

informações disponíveis, adquirindo-a para si de maneira natural. Kautonen & Palmroos 

(2010), destacam a conclusão de que os empreendedores através do conhecimento 

desenvolvido e adquirido em várias áreas oferecem alternativas viáveis como fator de 

“empurrão”. Os mesmos autores argumentam que a necessidade de os 

empreendedores investirem em negócios ao criarem start-ups é um tipo de interação 

que tem impacto no desenvolvimento e crescimento tanto da empresa como no 

desenvolvimento económico-regional. Para Fernandes & Gama (2008), um território 

inteligente insere no espaço real a interação humana, a empresarial e a intangível, 

pensadas para incluir a comunidade local no decorrer do desenvolvimento dos negócios. 

Thurik & Wennekers (1999) reforçam que as pequenas empresas desempenham papéis 

importantes na economia por terem iniciado atividades em parcerias com outras 

empresas e profissionais, acrescentando que à medida que o negócio cresce este é 
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considerado agente de mudança ao nível espacial e visto como inovador, tecnológico e 

uma fonte que estimula o progresso da indústria. (Smith, 2010; Acs, 2006) afirmam que 

provavelmente pelas vantagens que apresentam relativamente à funcionalidade que é 

combinar o negócio com a atualidade, os empreendimentos aceleram processo do 

desenvolvimento da comunidade. Os mesmos autores salientam que este percurso 

económico, permite que a comunidade se envolva e se identifique com o negócio, uma 

vez que as suas vivências são baseadas em fatos verídicos. Segundo Smith (2010) o 

comportamento económico da comunidade resulta da veracidade das suas memórias, 

que vão de encontro ao modo como levam a sua vida no quotidiano. Segundo (Acs, 

2006; Alvarez et al., 2010; Abdulwahab & Al-Damen, 2015) descrevem que as estruturas 

do empreendedorismo permitem que a comunidade se inclua e envolva, melhorando 

assim a biodiversidade local, o que resultou de uma combinação de técnicas e que 

colaboram para um crescimento económico lento. Por outro lado, Smith (2010), 

argumenta que se o conhecimento for explorado de forma isolada, sem qualquer 

pretensão de poder incluí-lo numa dinâmica empreendedora, não haverá qualquer 

possibilidade de gerar impactos positivos. O conhecimento ao ser interpretado 

adequadamente, gera uma comunicação funcional entre os negócios apresentando 

nuances de qualidade que são posteriormente traduzidas em conhecimento económico. 

Segundo Acs et al., (2008), embora o empreendedorismo seja frequentemente 

caracterizado como um mecanismo transformador, há que ter em atenção que este atua 

como um canal para serviços e redes formais e informais já existentes e para os agentes 

da comunidade. Segundo este contexto, Thurik & Wennekers (1999) mencionam que 

os negócios devem ser vistos como um terreno fértil social, do ponto de vista que são a 

continuação dos indivíduos, ou seja, estes ao darem vida às suas ideias, dão 

continuidade à sua existência. 

Podemos assim falar de um conjunto de etapas que se verificaram no contexto 

empresarial e social e que se desenvolveram em paralelo com a finalidade exclusiva de 

estabelecer uma rede sustentável com base na comunidade. 

No contexto social, a aprendizagem, quer de uma forma abstrata quer de uma forma 

tradicional beneficia a interação do indivíduo enquanto empreendedor, levando-o a 

captar necessidades sociais e básicas como um todo. Segundo Reis et al., o 

empreendedorismo, foca-se “como uma forma de promover o desenvolvimento local e 

assim contribuir para que os indivíduos realmente pertençam a uma sociedade e para 

que tal desenvolvimento se dê de forma integrada e sustentável” (2006, p. 15). O 

desempenho do empreendedorismo assim como do local dependem de uma 

abordagem sustentável das componentes do âmbito social, político, económico e 

ambiental com um foque interdisciplinar que proporcione uma visão transversal.  
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3.3 Empreendedorismo como processo 

 

O empreendedorismo enquanto conceito tem vindo ao longo dos anos a ser reduzido 

drasticamente às componentes de criação de emprego e economia, devido à sua 

influência direta no aumento de empresas. Partindo deste princípio como único ponto a 

considerar para o empreendedorismo e consequentemente para o desenvolvimento, o 

empreendedorismo não se relaciona apenas com o progresso exclusivo do mundo 

corporativo, mas fundamentalmente com a autenticidade, a inovação. 

Por outro lado, a ambiguidade do entendimento do termo não abre espaço de discussão 

para outras implicações que podem estar a ser negligenciadas. A menção de fatores 

imateriais como a autonomia pessoal, quando se aborda o empreendedorismo em 

particular, são tão importantes quanto o poder económico. O facto é que o 

empreendedorismo vai além da visão de criar empresas e postos de trabalho, isto é, 

embora adicione valor social, rege-se predominantemente pela lógica de inovação e de 

novo conhecimento que se sucede, depois da rutura de um ciclo tradicional. A 

abordagem ao empreendedorismo como dinâmica social subjacente à atividade 

lucrativa empresarial é, por vezes, vista apenas como resultado à criação de emprego, 

o que exclui as vertentes social, económica e inovadora como um todo. Segundo Sarkar 

(2007, p. 34) a palavra empreendedorismo permite a ambos, ao consumidor e 

empreendedor, interagirem aproximadamente entre si. O autor salienta que com o 

tempo a palavra têm vindo a ser mal-interpretada, devido à dificuldade em traduzi-la 

para o seu idioma original.  

Se nos guiarmos pelo empreendedorismo tradicional, segundo Cantillon, citado por 

Sarkar (2007, p. 43), no período de 1755, o autor referia-se ao conceito como uma 

abordagem rigorosa direcionada às questões em particular do indivíduo ser polivalente 

a nível económico e pessoal, enquanto responsável pela decisão de risco ao 

disponibilizar o seu produto no mercado por um preço acima, com o intuito de alcançar 

lucro. No mesmo período cronológico, partindo de uma conceção diferente, Adam Smith, 

referido por Sarkar (2007, p. 43) em 1776 descreve o empreendedor como mediador 

económico capaz de criar pontes entre a procura e a oferta. Numa sequência próxima 

de tempo, em 1848, o autor John Stuart Mill, referido por Sarkar (2007, p. 43), refere-se 

ao empreendedor como alguém que opta por decisões de risco e é capaz de desafiar 

dinâmicas com poucos recursos disponíveis. Já em 1871, Carl Menger, referido por 

Sarkar (2007, p. 43), define empreendedor um pouco à semelhança do que já foi 

mencionado, alguém que implementa e cria produtos e serviços, capaz de intervir e 

contribuir através deste meio e de modo significativo para a demanda da 
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industrialização. Nesta linha, alguns autores realçam a associação do 

empreendedorismo e a novas gestões de risco, autonomia e constante mobilidade de 

recursos, embora estes sejam escassos numa primeira abordagem perante a 

caminhada inicial do empreendedor.  

No início do século, de uma maneira ou de outra, o empreendedorismo foi abordado 

com foco independente na prestação de serviços e produtos, para afirmar a sua posição 

sobretudo na indústria, mercado, e, nomeadamente, ser recompensado pelo negócio de 

risco. Os autores frisam que os empreendedores enquanto agentes desempenham um 

papel vital na criação e no desempenho tanto no plano económico como pessoal. O 

autor Saraiva (2011) afirma que o sonho é a âncora do empreendedorismo, podendo 

ser guiado por estratégias que ajudam a estabelecer determinados patamares. No 

entanto, entende o empreendedorismo como proposta didática com iniciativa a 

considerar em campos versáteis já existentes. 

Se olharmos para a função que a inovação exerce como forma distinta de criar outras, 

nunca antes consideradas, será plausível entender como princípio nunca antes 

explorado como resultado original. Segundo Drucker (2007), a inovação é uma 

consequência da oportunidade, isto é, os dois não agem sozinhos. Para que um serviço 

ganhe vida, tem de haver uma atitude de atenção e dedicação mais profunda num 

contexto de disciplina. A proposta eficaz de tais resultados deve pautar-se num processo 

exequível, no que diz respeito ao comprometimento da característica determinante do 

empreendedorismo. Tal facto deve-se ao constante empenho consecutivo como 

estratégia direcionada à função de criar, à disponibilidade em apreender, que permitem 

que ao empreendedor criar, e naturalmente, se aproximar da inovação. Seguindo a 

mesma lógica, o Entrepreneurship Center, citado por Sarkar (2007) posiciona-se ao 

assumir que a função do empreendedorismo não se resume exclusivamente à criação 

de negócios sem antes entender que o que gera valor fundamental à sua volta é o 

processo de criatividade.  

Sobre todas estas perspetivas de empreendedorismo, a Schumpeteriana tem vindo a 

estar associada a particularidades complementares do conhecimento de ordem, como 

estratégia operacional de inovação que se refere “ à introdução de um novo produto, 

introdução de um novo método de produção, abertura de um novo mercado, aquisição 

de uma nova fonte de oferta materiais, a criação de uma empresa” (Sarkar, 2007, p. 43). 

Os aspetos sociais e pessoais do empreendedorismo são elementos que estimulam o 

empreendedor como responsável pela sua decisão de risco tanto económico como 

pessoal. Estas formas de envolvência para aqueles que realizam atividades funcionais 

às suas necessidades enquanto criadores indicam a existência de autonomia. Para 

Sarkar (2007, p. 47) “empreendedorismo é o processo de criação e/ou expansão de 
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negócios que são inovadores ou que nascem a partir de oportunidades identificadas”. 

Subjacente aos autores anteriores, ainda que fortifique a ideia de expansão e criação, 

o empreendedorismo remete-nos à ideia predominante de desenvolver novos vínculos 

para superar a insatisfação de determinado contexto onde se encontra a pessoa, com 

o objetivo de identificar a perceção do seu descontentamento. Como transparece da 

afirmação Schumpeteriana, o processo de “destruição criadora” acontece como 

consequência do foco em destruir o antigo para dar seguimento à criação e expansão 

no que toca a produtos, mercados e até mesmo métodos de produção, ao partir da 

iniciativa de transformação, associada ao comportamento do indivíduo e da capacidade 

de ter um resultado, como característica comum do empreendedorismo em virtude da 

inovação.  

Na perspetiva de Ferreira (2006) a iniciativa de agir e dedicar tempo são os 

procedimentos que mais se destacam durante a criação, pois o ato voluntário e 

consciente do empreendedor demonstra, à partida, uma abertura considerável à 

mudança, “um desconstruir a realidade para recriar”. Engloba no mesmo contexto, a 

possibilidade de inovação e criatividade, que aponta como fator facilitador, coordenando 

um melhor favorecimento ao produto final.  

De acordo com a Comissão Europeia – Educação e Cultura, citado por Ferreira (2006, 

p. 13) “O empreendedorismo refere-se a uma capacidade individual para colocar as 

ideias em prática. Requer criatividade, inovação e o assumir de riscos, bem como a 

capacidade para planear e gerir projetos com vista a atingir determinados objetivos. “ 

Como refere a OCDE citado por Uhlaner & Thurik (2002), não existe uma definição 

universal para o conceito de empreendedorismo, excluindo à partida todos os outros 

pareceres e indicadores.  

O empreendedorismo é associado a uma maior capacidade de articulação do 

comportamento de risco de um indivíduo e  a uma mobilização, perante uma abordagem 

social para desafiar a atualidade. As suas particularidades, que se debruçam sobre a 

mudança, destacam as iniciativas de agir e a importância de conectar com o tempo, 

inerentes à motivação e ao esforço como soluções de um problema e do alcance ao 

sucesso nas diretrizes pessoal e empresarial.  
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 3.4 Perfis dos empreendedores e contributos para o desenvolvimento 

pessoal e comunitário em Portugal e na AML 

 

O projeto Global Entrepreneurship Monitor, conhecido pela sigla GEM, tem como 

objetivo realizar avaliações de atividades empreendedoras anuais em diferentes países, 

sendo considerado o maior estudo que oferece uma capacidade de investigar 

abordagens ao empreendedorismo (Global Entrepreneurship Monitor, 2013). Com o 

objetivo de compreender o painel geral do empreendedorismo em Portugal, foi 

combinada uma amplitude de dados significativos de 2004 a 2013 evidenciando a 

participação ativa de dinâmicas empreendedoras. O GEM criou sinergias de forma a 

providenciar informações sobre o início de um negócio, o seu processo interativo no 

mercado, bem como a implementação de ações ao género e idade dos indivíduos. 

Estima-se que a população portuguesa entre 25 e os 34 anos e dos 35 aos 44 anos 

desempenham um papel proactivo relativamente à adesão a atividades 

empreendedoras (Global Entrepreneurship Monitor, 2013). Numa fase inicial das 

empresas, os resultados referentes ao género dos indivíduos (população adulta), 

exibiram uma maior percentagem do sexo, masculino com cerca de 10,8% , e do sexo 

feminino com 5,8%. Por sua vez, o relatório da GEM analisa o posicionamento dos 

empreendedores adultos que se encontram “num processo de start-up (negócio 

nascente) ou na gestão de negócios novos e em crescimento” (Global Entrepreneurship 

Monitor, 2013, p. 21).  

De acordo com Aliaga-Isla & Rialp, citado por Brzozowski (2015, p. 96), numa esfera 

económica, os negócios das diásporas têm um grande impacto na sociedade, porém, 

existem dificuldades em entender esta dinâmica devido à sua heterogeneidade. 

Ressaltar a importância do entendimento da especificidade do empreendedorismo das 

diásporas é um processo considerado novo, que é visto de igual modo por uma 

multiplicidade de conceitos como empreendedorismo étnico, empreendedorismo de 

minorias e empreendedorismo imigrante. Segundo diferentes autores como Ralph & 

Klooosterman citado por Brzozowski (2015, p. 98) de modo a ter uma melhor exatidão 

sobre o conceito mais recente, conclui-se que, par das experiências comuns ou 

semelhantes com os conceitos anteriormente mencionados, devesse também ser 

considerado da mesma forma. Esta situação torna difícil a sua interpretação e isto deve-

se ao facto das atividades empreendedoras exercidas por estrangeiros e imigrantes 

serem generalizadas e estarem vinculadas frequentemente a múltiplos conceitos, tendo 

em conta que a sua realidade tem características próprias.   



 

57 

 

Segundo Oliveira (2019) há uma forte relação entre a globalização e o fluxo de 

imigração, sendo que o contexto multicultural se intensificou maioritariamente nas 

grandes cidades. O resultado revelou-se na intensificação da demanda do emprego; tal 

facto fruto do fenómeno impulsionou a que os imigrantes deixassem de ter uma visão 

tradicional de emprego. O autor refere que o efeito destas condições específicas, em 

torno de estratégias de emprego, impulsionou os imigrantes a uma nova abordagem, 

com especificidade de atividade económica como solução adaptada. Mas se por sua 

vez, existe uma limitação ao acesso de trabalho, apenas pela dificuldade de os 

imigrantes se inserirem no mercado, tornarem-se empresários foi a solução encontrada. 

Segundo  Oliveira (2019, p. 185) os imigrantes 

 

“identificaram quatro circunstâncias distintas que podem incentivar a 

empresarialidade imigrante num mercado aberto: 1) desenvolvimento de 

mercados abandonados, 2) seleção de mercados inexistentes na sociedade de 

acolhimento, 3) mercados com procura instável ou incerta, e 4) mercados de 

produtos exóticos.”  

 

Para a (OECD, 2010; Oliveira, 2004), os imigrantes têm perfis e conhecimentos em 

áreas diferentes, que acrescentam valor ao país residente. Muitos decidem envergar, 

sobretudo para setores de risco considerável e ainda por explorar, daí a sua inclinação 

a novas oportunidades. A sua adesão não só tem um grande impacto económico como 

social, a abertura de novos negócios foi ganhando legitimidade e confiança à escala 

local. A fim de identificar novas adaptações centradas na criação de oportunidades, 

Sassen, citada por Oliveira (2019, p. 185), afirma que “os imigrantes têm sensibilidades 

distintas dos nativos quanto às oportunidades de emprego”. Segundo a (OECD, 2010; 

Oliveira,2004), no que se refere à capacidade de criar oportunidade de 

empreendedorismo, os imigrantes destacam-se mais do que os nativos enveredarem 

por mercados abandonados e de risco. No entanto segundo (Oliveira C. R., 2004), 

relativamente a Portugal, a análise dos dados recolhidos pela estatística demográfica 

do INE e os relatórios estatísticos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras mostram que 

os dados referentes à última década de 90 indicam que os estrangeiros são mais 

empreendedores que os nacionais. Pela sua relevância, a mesma autora menciona que, 

no que toca ao empreendedorismo representavam cerca de 11% da população com 

atividades independentes por conta própria.  
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Já os dados recolhidos pela OECD (2010), referentes a 2009, identificaram uma 

diminuição de trabalho por conta própria dos imigrantes em comparação com os nativos. 

Com a conceção desta realidade, importa especificar que a população africana é a 

população estrangeira com maior destaque de empreendedorismo (Oliveira C. R., 

2004). Contudo, a autora enfatiza que por motivos históricos e da economia portuguesa, 

é possível entender a prevalência laboral dos estrangeiros.  

 

“Ainda que se deva admitir a influência de fatores históricos e culturais 

importantes para explicar este fenómeno, destacam-se neste estudo os fatores 

contextuais que enquadram a inserção económica da população imigrante. Entre 

esses fatores realçam-se a própria estrutura de oportunidades da economia 

portuguesa que, em determinados momentos, conduziu a uma segmentação 

étnico-racial do mercado de trabalho” (Oliveira C. R., 2004, p. 35). 

 

A segmentação dos estrangeiros como efeito colateral específico nos mercados de 

trabalho das grandes cidades, é fruto de um nicho específico em paralelo com um 

mercado específico tradicional que dificulta a entrada de novos trabalhadores. Ainda no 

que toca às dificuldades, o paradoxo da globalização nas grandes cidades trouxe a 

discussão para as sociedades de acolhimento, os obstáculos sentidos pelos 

estrangeiros, evidenciando-os. A criação de negócios pelos mesmos deve-se em 

grande parte, à sua exclusão do mercado de trabalho, isto é, por se sentirem à parte, 

sentem necessidade de criar. De acordo com Boissevain, citado por Oliveira (2019, p. 

186), pode-se agregar outros fatores “como, desemprego, crise económicas, bloqueio 

ou discriminação no acesso ao mercado de trabalho”.    

O risco de criar uma empresa é visto como uma estratégia viável que se enquadra à 

realidade dos empreendedores imigrantes, de acordo com Gomes & Bourlegat (2020) e 

Ward e Jenkins, Aldrich e citado por Oliveira (2005, p. 26). Ademais, a globalização criou 

novas necessidades: mediante estas circunstâncias, os imigrantes conseguiram dar 

respostas no que diz respeito à abertura de empresas ou serviços, com vista a suprimir 

carências. Visto que o mercado sofreu alterações, o empreendedorismo étnico ganhou 

relevância como abordagem específica a comunidades étnicas. No entanto, Gomes & 

Bourlegat (2020, p. 324) agregam que: 
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“as dinâmicas ocorrem por meio de estratégias étnicas estabelecidas na 

interação complexa entre estruturas de oportunidade e os recursos étnicos do 

grupo herdados e construídos no lugar. Nesse segundo momento, ele já se 

encontra mais preparado para planejar as suas ações.”  

 

 Considerando que os imigrantes têm experiências laborais, académicas e, por vezes, 

entendimento étnico, estas características chegam a ser uma mais-valia em relação aos 

nacionais. O delineamento de estratégias é traçado pela (OECD, 2010; Oliveira,2005) 

como estratégias empresariais reais em Portugal pelos imigrantes, que tiveram 

influência com a mudança de mercado. Assim, os empreendedores imigrantes que se 

encontrem nas grandes cidades dos países de acolhimento partilham de uma trajetória 

com características específicas que, a longo prazo, se desdobram em restrições ligadas 

ao mercado laboral, que os obrigam a procurar outras formas de subsistência, 

nomeadamente o autoemprego, com dinâmicas empresariais. Os negócios étnicos são 

conhecidos muitas vezes por lojas de comidas típicas, restaurantes e vestuário, com 

laços culturais em comum criados por imigrantes excluídos do mercado de trabalho. Em 

geral, os imigrantes que decidem apostar em mercados exóticos fazem-no como 

solução, mas isso não significa que não tenham compreendido padrões de 

comportamento de clientes étnicos com necessidades de produtos específicos e 

aproveitassem uma oportunidade de emprego e negócio. 

De facto, a elevada especificidade destes, sobretudo de negócios e projetos diferentes, 

gerou iniciativas que se distinguiram e que tiveram destaque no contexto português. Nos 

dias de hoje, sabe-se que a internet tem ganhado uma relevância significativa. Nesta 

linha, o empreendedorismo ganhou outra dimensão devido à sua extensão nas 

plataformas online, onde os projetos e negócios de imigrantes, estão também, de igual 

forma, representados na esfera das plataformas digitais com a evolução tecnológica. 

Segundo Borst & Gonzállez (2019), os afrodescendentes europeus e africanos 

“desafiaram o mainstream eurocêntrico” (p. 286) com a sua presença nas plataformas 

online, que começou a ganhar relevância como elemento crucial. Os autores afirmam 

que as comunidades africanas e afrodescendentes de Portugal assumiram uma atitude 

empreendedora de modo a transmitir conhecimentos necessários para as suas 

comunidades via online, “pois permite-lhes exprimir as suas próprias narrativas” (p. 286). 

O uso da internet para as comunidades vem evidenciar a importância da 

representatividade que deve ser transversal e é uma necessidade que apenas foi 

transferida do mundo real para o mundo online. Esta sequência, apesar de apresentar 
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um novo modelo, tem vindo a atingir em maior escala uma magnitude específica de 

pessoas afrodescendentes e africanas. Após o início de plataformas como blogues, 

websites, canais de Youtube, podcasts e redes de comunicação como Facebook, Twitter 

e Instagram, verificou-se, nos últimos anos, que as necessidades especificas 

continuaram a ser exigidas pelas comunidades, não só por pessoas das décadas 

passadas como também pela geração mais recente da era digital. No contexto 

português, as plataformas que ganharam visibilidade internacional são as seguintes: 

“Platafrorma Gueto”, “Femafro”, “Roda das Pretas”, “Afroportuguesa”, “Fórum 

Afroportugal”, “Djasss – Associação de afrodescendentes”, “Afrolis”, “Diário de uma 

africana” ou “Yolanda Tati’s Instagram and Youtube Accounts” (Borst & Gonzállez, 2019, 

p. 291). No parecer de Oliveira (2008), acredita-se que a concentração dos imigrantes 

na Área Metropolitana de Lisboa, tem sobretudo, uma elevada adesão devido ao espaço 

geográfico onde se encontram. Na perspetiva da autora, é excecional destacar o vínculo 

existente entre a AML e a multiculturalidade, sendo um reflexo cultural do panorama da 

realidade de empresários mistos. Apesar de serem frequentes novos projetos de 

afrodescendentes na diáspora portuguesa e dos mesmos terem vindo a ganhar 

destaque internacional, segundo Brzozowski (2015) há que ter em conta o 

empreendedorismo dos imigrantes das décadas anteriores, uma vez que trouxeram 

questões que corroboram mais especificamente temas dentro do tema de emprego. 

Assim, o autor referencia que as mesmas impressões e opiniões recolhidas pelos 

empreendedores mais antigos fazem com que o empreendedorismo da diáspora, “não 

se limita à primeira geração como empresários étnicos e imigrantes, mas abrange 

também a segunda e terceira geração de imigrantes” (Brzozowski, 2015, p. 98). No que 

diz respeito às plataformas digitais, de afrodescendentes portugueses presentes, 

constatou-se que abordam diferentes problemáticas sociais, nomeadamente o racismo, 

o sexismo, a xenofobia, o capitalismo, mas a partir de caminhos diferentes,  podcasts, 

revistas, vídeos ou através de redes sociais como o Facebook e o Instagram. De facto, 

no contexto social e político, tem-se assistido a uma crescente importância na partilha 

de vivências reais, que de alguma forma conectem com a realidade do seu público-alvo, 

como grupos mais vulneráveis da sociedade. Por outro lado, ainda que muitos 

afrodescendentes sejam vistos como imigrantes e tratados socialmente como tal, 

apesar de partilharem narrativas e necessidades comuns, segundo Borst & Gonzállez 

(2019, p. 303) “we aren’t all immigrants, nor do we all think the same, but we all do suffer 

the same bullying and rejection”.  

Esta afirmação confirma a ideia de empreendimentos e projetos como soluções de 

intervenção social e económica, não obstante a compreensão da identificação de 

narrativas próprias de afrodescendentes portugueses e africanos residentes em 
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Portugal. Do ponto de vista digital, percebeu-se que estas plataformas digitais trouxeram 

uma forma dinâmica e atual, ao concetualizarem alternativas mediante diferentes 

situações sociais, através do empowerment, o que tem agregado valor às comunidades 

afrodescendentes de Portugal e Espanha (Borst & Gonzállez, 2019). Apesar de ter 

impacto local, estas plataformas digitais portuguesas são reconhecidas como 

fenómenos e estudadas internacionalmente, respondendo às mesmas dinâmicas 

sociais, sentidas por outros afrodescendentes.  
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IV. Enquadramento metodológico 

 

O intuito fundamental desta investigação foi compreender a trajetória dos 

empreendedores afrodescendentes, no contexto específico da Área Metropolitana de 

Lisboa. Ao longo da investigação, a pesquisa documental foi, inicialmente, o método 

mais utilizado, partindo de um quadro teórico de base com recolha empírica de dados, 

numa perspetiva de desmistificar as vertentes, social, política e económica na interseção 

com o empreendedorismo.  

Enquanto demanda impulsionadora de melhor qualidade de vida, ainda que vinculada à 

intencionalidade das suas inquietações e exigências, na de construção de um processo 

de empreendedorismo encontram-se predominantemente, objetivos convergentes e 

multidisciplinares. A identificação e compreensão da realidade social de 

empreendedores afrodescendentes e das suas experiências por parte de uma amostra 

significativa de atores sociais que se encontram no mercado de trabalho visa 

compreender, em maior profundidade, a participação destes sobre a sua real 

contribuição para o desenvolvimento local. As escolhas da utilização do método 

documental, das entrevistas e, posteriormente, da sua descrição, justificam-se por 

serem técnicas que ajudam a sistematizar os resultados perante a recolha de dados e, 

de certa forma, falar em amostra intencional e num retrato mais fidedigno da realidade.  

Para analisar, as entrevistas escolheu-se uma análise temática dedutiva/teórica com 

base nas informações recolhidas, que tende a debruçar-se sobre alguns aspetos 

considerados mais pertinentes e detalhados na ótica do pesquisador Romão (2021). 

Segundo o autor, compreender os dados qualitativos e a sua descrição simplifica os 

aspetos-chave de uma grande quantidade de dados, sendo assim aprofundada a 

natureza qualitativa da análise. Segundo Costa et al., (2021), a abordagem dedutiva é 

voltada para a inter-relação de temas pré-definidos, com vista ao acesso de forma 

detalhada de um conjunto de dados, bem como resvalar possibilidades ao investigador 

de compor dissemelhantes interpretações a partir do tema.  

Segundo Rodrigues et al., (2013), a dinâmica da cidade AML adaptou-se, e modificou-

se de acordo com a nova realidade vivida pelos antigos e novos moradores. Em 

resultado desta situação, a modernidade exigida entre a cidade e as culturas presentes, 

foram um fio condutor para diferentes dinâmicas territoriais, as dinâmicas vertentes: 

económicas, cultural ambiental e segurança (Neves & Trindade, 2008). 

Daí ser fundamental desmistificar, o desafio urgente e complexo de perceção do 

empreendedorismo por afrodescendentes e a sua inserção no mundo de trabalho 
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português enquanto empreendedores étnicos. Compreender a sua trajetória significa na 

forma como lidaram com processos de exclusão no mercado de trabalho e dificuldades 

no acesso ao emprego desejado decorrente de contextos de segregação (Peixoto, 

2008). Pretende-se com este estudo criticar com a ideia feita, o preconceito social, que 

parece ser criado à volta destes apenas gerirem cabeleireiros, restaurantes ou lojas de 

produtos africanos a partir do questionamento feito demais empreendedores. Repensar 

o empreendedorismo imigrante percecioná-lo como reflexo da realidade atual de um 

determinado local, enquanto requalificação da temática, enquanto processo subjacente 

à globalização. Como necessidades trazidas pelo multiculturalismo emergente nos 

territórios da AML, mas também das necessidades de afirmação de processos de luta 

pela segregação social e formatos de exclusão social que estão tradicionalmente 

enraizados na cultura do país de acolhimentos, e também por fim, na perspetiva de 

afirmação pessoal da cidadania. 

Considerar a conceção e caracterização do local como ponto de partida para o estudo 

de empreendedorismo na Área Metropolitana de Lisboa é indispensável requer não só 

fazer um recorte geográfico, mas considera-lo como um carácter mais abrangente. De 

uma forma geral, o fator histórico direciona com exatidão, a cronologia aproveitada 

estrategicamente para a dissociação de um passado para entender a localização 

presente do qual depende e justifica todas as etapas.  

 

“A visibilidade do fenómeno imigratório e a sua concentração em alguns espaços 

territórios, como a Área Metropolitana de Lisboa, é algo que se tornou percetível 

sobretudo a partir da década de 80. Portugal foi marcado por várias vagas 

migratórias, correspondentes a períodos temporais e grupos imigrantes 

diferenciados. Entre 1980 e 1990 predominantemente os contingentes 

imigratórios, provenientes de Cabo Verde e do Brasil. Nos anos 90 avolumaram-

se e diversificaram-se fluxos migratórios com origem nos PALOP; para além dos 

cabo-verdianos, foram prevenidos de Angola e da Guiné-Bissau, não perdendo 

importância o volume de imigrantes brasileiros.” (Mendes, 2003, p. 6) 

 

O desenvolvimento depende das características de cada país e região. Isto é, depende 

do seu passado histórico, da posição e extensão geográficas, das condições 

demográficas, da cultura e dos recursos naturais que possuem. Para entender o 
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multiculturalismo na Área Metropolitana de Lisboa, é necessário entender o início do 

passado do contexto histórico da emigração. 

Segundo Mendes (2003), Área Metropolitana de Lisboa conta com uma diversificação 

cultural que pode ser utilizada em prol do desenvolvimento da cidade, assim a 

desmistificação da cidade cultural criativa são hoje um dos grandes promotores e 

caracterização do destino assente na cultura e tradição da região onde estão 

implementados. No livro de “direitos humanos, estrangeiros, comunidades migrantes e 

minorias”, Joaquim Canotilho afirma que: 

 

Portugal é cada vez mais um espaço de co-presença e coabitação de grupos 

imigrantes e étnicos com complexas pertenças identitárias que, uma vez 

inseridos num sistema de livre mercado, tendem a posicionar-se em posições ou 

não (ou eventualmente reduzida) mobilidade social, justificadas e legitimadas 

pela dominação exercida social, justificadas e legitimadas pela dominação 

exercida pelos grupos e cultura maioritários. (Mendes, 2003, p. 6) 

 

Partindo deste pressuposto de investigação que se pretende desenvolver centra-se na 

análise dos projetos de empreendedorismo promovidos na Área metropolitana de 

Lisboa por afrodescendentes e a forma como estes avaliam a importância dos seus 

projetos para o desenvolvimento comunitário desse território. A realidade atual da Área 

Metropolitana de Lisboa corresponde a um território cosmopolita pela dimensão 

multicultural pela imigração crescente ao longo dos anos. 

Assim sendo, a interação de pessoas neste contexto, é uma convocatória a todos que 

desejam participar na construção da AML ampliando a inovação e negócios com valor 

social acrescido. Na maior das vezes o termo “social” é denominador comum vinculado 

ao “bem comum”, durante muitos anos de convivência entre culturas, revelou-se 

importante para a comunidade, com o passar dos anos no contexto português. Neste 

sentido para ir ao encontro do problema da investigação este estudo tem como objetivo 

central entender, que a longo prazo os afrodescendentes sintam necessidade de 

responder, às necessidades de desenvolver projetos, apelando à cidadania e à 

participação, tendo em conta, igualmente, as barreiras que encontram ao longo do seu 

percurso de empreendedor. 

A investigação tem um carácter fundamental de compreender a trajetória dos 

empreendedores afrodescendentes, no contexto específico da AML. Ao longo da 

investigação a pesquisa documental foi o método mais utilizado inicialmente, partindo 
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de um quadro teórico de base como recolha empírica de dados, numa perspetiva de 

desmistificar as vertentes, social, política e económica na intersecção com o 

empreendedorismo. 

A identificação e compreensão da realidade social de empreendedores 

afrodescendentes e das suas experiências, por parte de uma amostra significativa, de 

atores sociais que se encontram no mercado de trabalho, tais como compreender em 

maior profundidade da participação destes sobre a sua real contribuição para o 

desenvolvimento local. A escolha da utilização do método documental, entrevistas e 

posteriormente a sua descrição, são técnicas que ajudaram a sistematizar os resultados, 

perante a recolha de dados e de certa forma falar em amostra intencional e um retrato 

mais fidedigno da realidade. 

Segundo Romão et al., (2021) Para analisar, as entrevistas foi recolhida uma análise 

temática dedutiva/teórica com base nas informações recolhidas, cujo tende a debruçar-

se, sobre alguns aspetos detalhadamente considerados mais pertinentes na ótica do 

pesquisador. O mesmo autor refere que, compreender os dados qualitativos e a sua 

descrição simplifica os aspetos chave de uma grande quantidade de dados, sendo 

assim a profunda natureza qualitativa da análise. Já Costa et al., (2021) referem que a 

abordagem dedutiva é voltada para a inter-relação de temas pré-definidos inicialmente, 

na perspetiva de ter acesso de forma detalhada a um conjunto e também resvala 

possibilidades de o pesquisador compor dissemelhantes interpretações a partir do tema. 

Assumiram-se como objetivos principais os seguintes: 

 

1. Compreender as motivações de ordem pessoal, de um empreendedor 

proveniente de diáspora africana, constatação especificamente do que o levou 

a enveredar no mundo do empreendedorismo. 

2. Perceber as razões concretas que tomam relevante tal escolha, a coexistência 

entre empreendedorismo como via de desenvolvimento comunitário. 

3. Caracterizar o percurso do empreendedor na diáspora portuguesa, enquanto 

ator social que desenvolve iniciativas próprias, através da sua participação ativa 

analisando os fatores que são determinantes para o seu sucesso ou fracasso 

laboral. 

4. Perspetivar futuras soluções e desenvolvê-las como propostas, de modo a, 

construir uma rede eficaz de troca de partilha com objetivo central de criar e 

potenciar novos vetores de desenvolvimento local conforme os conceitos 

mencionados. 

 



66 

 

Em relação a opção metodológica, optou-se por uma metodologia de estudo biográfico 

onde foram recolhidas narrativas de vida dos observados como empreendedores. 

Através do inquérito por entrevista foi possível recolher informação profunda, junto de 

uma amostra de 22 empreendedores, sendo 15 mulheres e 7 homens, residentes da 

AML. Pretendeu-se compreender a sua situação e interação social com o 

empreendedorismo num contexto que o próprio está inserido nesta realidade. Sendo 

assim, de modo espontâneo e natural foi possível compreender a problemática do 

estudo através das contribuições fornecidas pelos entrevistados. Seguidamente 

interpretou-se os resultados e posteriormente, realizou-se uma descrição densa dos 

resultados obtidos. Esta abordagem tem como objetivo criar bases concisas no que diz 

respeito à temática e ao estudo.     
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1. Opção metodológica 

 

A metodologia é uma componente importante numa investigação, assume o papel de 

linha orientadora que nos obriga a agrupar sem dispensar a principal inquietação, na 

busca e na pesquisa. Para o desenvolvimento deste trabalho, optou-se por uma 

metodologia de natureza qualitativa utilizando a entrevista semidiretiva como 

instrumento principal de recolha e produção de informação. Segundo Moreira et al., 

(2021, p. 28), “a pesquisa qualitativa foca-se mais em palavras”, numa perspetiva de 

favorecer os discursos, produzidos pelos observados e, acima de tudo, por possibilitar 

uma especificação mais aprofundada de informação por parte dos entrevistados. As 

entrevistas (neste caso, de guião semidiretivo) revelaram se na melhor possibilidade 

para estudar a amostra deste estudo. A entrevista garantiu a recolha de informações de 

carácter primário de enquadramento pessoal e profissional, uma descrição, na primeira 

pessoa, sobre o projeto de empreendedorismo desenvolvido. Caracterizou-se o perfil 

dos empreendedores afrodescendentes, no que respeita às variáveis 

sociodemográficas (naturalidade, idade, género, percursos familiares, de mobilidade.), 

assim como, às dimensões relativas da sua trajetória de vida e profissional, motivações 

e interesses para enveredar na área do empreendedorismo, no território da Área 

Metropolitana de Lisboa.  

A partir desta abordagem foi possível conciliar a formulação do problema da pesquisa, 

a definição do objetivo geral e dos objetivos específicos, descrevendo conceitos, ideias 

e clarificando os resultados de modo a compreender, com maior profundidade, o objeto 

de investigação na sua multidimensionalidade. 
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2. Amostra do estudo 

 

Neste projeto, considerou-se como universo os empreendedores, as suas 

oportunidades perante a criação de novos projetos negócios e as suas experiências no 

empreendedorismo, a forma como as vivenciam enquanto empreendedores. 

Dada a sua natureza qualitativa, e na impossibilidade de se ter acesso a uma base de 

sondagem, constituiu-se uma amostra de conveniência com base num conjunto de 

marcadores de caracterização: género, idade, tipo de negócio, entre outros que, numa 

análise exploratória, fossem considerados importantes. A fim de entender as demais 

instâncias de empreendedorismo, foram realizadas entrevistas a empreendedores 

afrodescendentes da diáspora portuguesa. Consideraram-se como elementos da 

amostra os residentes na Área Metropolitana de Lisboa com idades compreendidas 

entre os 18 os 65 anos, de ambos os géneros. A escolha do referencial para o grupo 

etário foi considerada dado o enquadramento legal da Lei Portuguesa, que declara que 

um indivíduo só pode começar a exercer atividades de trabalho a partir dos 16 anos. 

Porém a escolha de entrevistar pessoas a partir dos 18 anos, deveu-se ao facto de não 

ter sido possível encontrar pessoas com 16 anos. Relativamente ao fim da sua atividade 

laboral, foi considerada a partir de 65 anos.  

Com o intuito de enquadrar a problemática, foram recolhidos dados sociodemográficos 

da população imigrante residente na NUTS II e III AML, no município de Lisboa ao nível 

das freguesias.   
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3. Técnicas de recolha, produção e análise de informação  

 

A realidade da diáspora africana em Portugal é dinâmica, complexa, fruto dos fluxos 

migratórios de décadas passadas, que têm uma parte significativa na sociedade 

portuguesa. Como tal, para o estudo em questão, optou-se por utilizar-se como proposta 

metodológica o método biográfico (tópico), privilegiando uma abordagem qualitativa. 

Para a obtenção de dados recorreu-se, por isso, à realização de entrevistas 

semidiretivas. Na perspetiva de Costa et al., (2021), o método qualitativo está associado 

a uma forma de “identificar, analisar, interpretar e relatar padrões”. Os autores Costa et 

al., (2021, p. 15) complementam que “desse modo, este método sistematiza e descreve 

de forma detalhada um conjunto de dados para além de permitir ao pesquisador 

diferentes aspetos do tema de pesquisa.” Uma vez que podem oferecer resultados mais 

robustos, ao destacarem vários outros aspetos igualmente importantes e não apenas 

tornarem explícito algo que está pressuposto na perspetiva tradicional de 

empreendedorismo, as entrevistas, são vistas como independentes pelo facto de, não 

se centrarem apenas na caracterização dos processos, sendo entendidas como 

mediadoras, ao permitem obter informações. Desta forma, a recolha de informação 

detalhada dos entrevistados, permitiu organizar a informação em categorias ou temas e 

depois organizá-las com vista à obtenção de informação específica sobre a trajetória do 

empreendedorismo. Entender os padrões amplos encontrados nos discursos dos 

entrevistados, permite perceber e comparar outras experiências de entrevistados que 

são diferentes, deixando de lado as generalizações. A opção de recolher a informação 

desta forma, deveu-se ao facto de ser um procedimento mais próximo para os 

entrevistados, na medida em que o torna mais ágil e funcional, perante uma sequência 

de questões. 

De acordo com Sá et al., (2021, p. 48), “a inclusão do guião com questões e objetivos 

parece-nos ser importante, por um lado para que o processo de investigação seja mais 

transparente e, por outro lado, porque poderá ser relevante para outras investigações” 

em curso no âmbito do mesmo tema, sendo-lhes possibilitada a adoção de um guião já 

implementado. 

O guião das entrevistas ao ser semiestruturado, é composto por perguntas abertas que 

permitem aos entrevistados se sentirem à vontade em partilhar as suas experiências. 

As questões do guião foram construídas tendo em conta o objetivo do estudo, num total 

de 44 perguntas distribuídas pelas seguintes categorias, caracterização sociográfica; 

vontade/motivações; génese do projeto/negócio; caracterização do projeto/negócio e do 
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seu percurso; apoios, obstáculos, parcerias; dificuldades/obstáculos; estratégias de 

promoção e opinião sobre o tipo de nível de impacto.  

Antes da aplicação das entrevistas, foram enviadas mensagens, via e-mail e redes 

sociais, Facebook, Instagram e WhatssApp a explicar o estudo e os objetivos, desta 

investigação, de modo a solicitar a participação voluntaria, dos observados. Este 

procedimento serviu para confirmar e construir uma amostra (em formato bola de neve, 

com questões flexíveis com intuito de fio condutor). Posteriormente, aguardou-se pela 

confirmação dos empreendedores afrodescendentes que estivessem interessados em 

participar no respetivo estudo. Após o seu consentimento, as entrevistas foram 

agendadas e realizadas, via plataforma Zoom, dado o contexto de pandemia e segundo 

a disponibilidade dos entrevistados, tendo sido realizadas total 22 entrevistas. As 

entrevistas tiveram por base um guião flexível, de aplicação em formato de checklist, 

organizado e adaptado ao ritmo, discurso e narrativa dos sujeitos. Foram gravadas em 

suporte áudio e tiveram uma duração aproximada de uma hora e meia. Posteriormente 

as entrevistas foram transcritas na íntegra. Segundo Moreira et al., (2021) o conjunto de 

entrevistas que seguem um roteiro específico, e que foram realizadas a um número 

significativo de indivíduos reiais, são as diretrizes de um quadro representativo.  

A fim de aferir as informações sobre a trajetória individual de cada entrevistado como 

empreendedor, foi tida em consideração a qualidade das entrevistas, de modo a 

conduzir a um melhor entendimento desta problemática. Os autores Sá et al., (2021) 

afirmam que o conhecimento é construído durante a sequência do cruzamento de 

informação, no momento em que o entrevistador interage com o entrevistado. O realce 

de dados obtidos dá continuidade à consolidação do processo de outros conhecimentos, 

que, por sua vez, partem da mesma estrutura, com o objetivo de favorecer, 

principalmente, a fonte. Assim sendo, segundo Sá et al., (2021, p. 26), “é importante 

que o investigador defina se pretende lidar com factos, opiniões, conhecimentos ou 

perceções, para que a estruturação da entrevista se possa traduzir no(s) objetivo(s) e 

na problemática da investigação”. Após a recolha de informação dos entrevistados, 

procedeu-se a uma análise qualitativa. A sistematização dos resultados obtidos dispôs 

de uma complementaridade que possibilitou interpretar e confirmar aspetos importantes 

ao nível teórico. “Ao obter informações mais extensivas dos entrevistados será possível 

recolher informações mais amplas dado que há uma possibilidade de interligar a outros 

conceitos relacionados” (Sá, Costa, & Moreira, 2021). Em síntese, após o procedimento 

das entrevistas e, posteriormente, criou-se uma ponte de modo a correlacionar os 

resultados obtidos com a teoria.  
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V. Empreendedores e processos de empreendedorismo 

1. Perfil sociográfico dos entrevistados 

 

A amostra deste estudo, num total de 22 entrevistados2, repartiram-se, segundo o 

género em 16 entrevistados do género, feminino e 6 do género masculino.  

No que respeita à idade dos entrevistados, há 9 pessoas com idades compreendidas 

entre os 20-29 anos,8 entre os 30-35 anos e 5 entre os 40-49 anos, que se encontram 

a residir na AML. 

No que respeita as habilitações literárias, existe uma dispersão em termos de grau 

académico completado, repartindo-se os entrevistados da seguinte forma: 

 
 

Grau académico Nº de entrevistados  
9.º ano 1 
12.º ano 9 
Licenciatura 4 
Pós Graduação/ Mestrado 9 

Tabela 3: Grau académico 

 

Relativamente à sua naturalidade os entrevistados, encontram-se distribuídos da 

seguinte forma: 11 portugueses(as), 6 angolano(as), 3 santomenses, 1 Moçambicano(a) 

e 1 espanhol(a). Verificou-se que 12 nasceram em Portugal e 11 em países africanos 

de língua oficial portuguesa, sendo que emigraram para Portugal com os seus 

familiares. Destes, 5 migraram quando menores e 6 já na fase adulta a posteriormente, 

adquiriram nacionalidade portuguesa.  

Quanto à naturalidade dos pais e dos avós dos entrevistados(as) na sua maioria são de 

naturalidade angolana, cabo-verdiana, guineense e são-tomense, à exceção de alguns 

entrevistado(a)s com parentes argentinos, suíços, burindianos e/ou portugueses.  

Alguns transitaram de carreira profissional voluntariamente e outros involuntariamente 

devido a um conjunto de fatores contextuais e circunstâncias externas (pessoais e 

profissionais). Grande parte dos entrevistados trabalhava anteriormente por conta de 

outrem, antes de ser empreendedor. Estas escolhas foram consideradas, conforme as 

                                                
2 Para informação mais detalhada consultar a tabela disponibilizada no Anexo III 
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suas aspirações financeiras capazes de influenciar o agregado familiar do qual fazem 

parte.  

 

2. Caracterização do processo de empreendedorismo 

2.1.1 Da ideia à concretização do projeto 

 

A idealização do projeto apresenta-se como um processo que para alguns dos 

entrevistados foi balizado em anos, outros em meses e, para casos únicos (3 do total)3, 

em dias. Curiosamente alguns dos entrevistados não conseguem identificar o tempo 

que demoraram a criar o projeto, ou seja, situarem-se onde tudo começou (7 no total) 

apesar de a maioria concordar com o facto de não precisarem de muito tempo para tirar 

a ideia do papel a interpretação dos seus discursos salienta tal facto. A envolvência dos 

entrevistados em dar vida aos seus projetos reforça a ideia de que existem uma série 

de situações, em paralelo que fazem com que a sua iniciativa, de alguma forma, fosse 

mais demorada ou não. Dos entrevistados que referiram balizas de tempo a maioria (8 

no total) seguidos dos que demoraram um ou mais anos (4 no total). 

 

 

As principais razões que levaram os entrevistados a implementar o seu projeto/negócio, 

referem-se a uma multiplicidade de situações e relacionadas com a natureza dos 

serviços prestados mas também com questões ideológicas associadas à iniciativa. 

Entre as mencionadas, surge a falta de representatividade, razão associada à 

importância de criar novas soluções direcionadas às comunidades afrodescendentes. 

Neste contexto a resposta dos entrevistados foi unânime em relação à criação de ofertas 

com impacto positivo em prol da representatividade deste grupo sociocultural estando 

evidente, igualmente, algumas preocupações de sustentabilidade ambiental e social. 

Alguns exemplos deste posicionamento, podem ser encontrados nos seguintes 

depoimentos:  

 
- “falta de representatividade extrema (risos), quase a cem por cento em Portugal. Em 

todos os meios, TV, tudo! 

Trazer essa visibilidade de pessoas negras, que eu própria queria conhecer” – E1;  

                                                
3 Para informação mais detalhada consultar a tabela disponibilizada no Anexo IV 
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- “ Eu acho que queria dar mais um impulso termos sobre o que eu poderia fazer, para 

contribuir não só para representatividade mas também para adicionar à minha zona.” – 

E3; 

- “Isso não foi uma possibilidade e eu comecei a trabalhar numa plataforma, portanto que 

facilitasse. O acesso a profissionais negros. Porque eu também entendo que ao comprar 

de proprietários de negócios negros é uma forma de emancipação.” – E2; 

- “Uma das razões foi realmente a falta de representatividade, portanto de bonecas 

negras no mercado.” – E13.  

 

Observou-se que a representatividade para estes empreendedores, está relacionada 

com fatores ligados a aspetos pessoais, sociais, mais do que propriamente a fatores 

comerciais. Para outros empreendedores, a ausência no mercado de produtos que 

pretendiam criar foi o que despertou o seu interesse no projeto de empreendedorismo. 

No total dos entrevistados, 5 referiram razões de base ideológica e de afirmação social, 

referentes à necessidade no mercado, visíveis nos seguintes depoimentos:  

 
-“Então, porque basicamente não há nada no mercado como a nossa marca, foi mais 

por uma questão também de necessidade e para que toda a comunidade PALOP 

pudesse se identificar com algo que seja das nossas raízes.” – E4 e E5; 

-“lacuna gritante no mercado que envolve a comunidade lusófona.” – E7;  

-“Necessidade do mercado.” – E12, “Ahh, necessidade de comunicar e de expressar 

ideias.” - E22.  

 

O desemprego foi uma das razões mencionadas por um entrevistado, considerando o 

empreendedorismo como principal solução viável e a sua execução, como um plano 

impulsionador capaz de criar oportunidades de inserção no mercado de trabalho.  

 
- “Necessidade mesmo, fiquei desempregada. O valor do subsídio de emprego era muito 

baixo” – E6.  

 

Adicionalmente, os entrevistados consideraram relevante a falta de representatividade 

em projetos/negócios ligados à diferenciação de negócio. A possibilidade de criar 

projetos/negócios que se diferenciem no mercado é referenciado por 4 entrevistados 

como procedimentos eficazes na sua opinião, considerando as suas propostas 

inovadoras como:  

 
- “Eu gosto muito de coisas diferentes” – E8; 
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- “ As principais razões de facto foi eu ter conhecido este negócio dos livros, ter visto uma 

possibilidade neste mercado e de facto especializar e ter uma nova livraria 

exclusivamente direcionada especializada nestes assuntos de negros. Mas a maior 

razão para iniciar isto foi o sentido de responsabilidade de mostrar a negros e africanos 

que aqui existe leitura africana. “ – E9; 

 - “Diferenciação, queria marcar a diferença” – E17,  

- “A falta na comunidade africana, a lacuna que existe bastante presencial, pronto”. – 

E15. 

 

 Neste contexto, foi considerado fulcral pelos entrevistados, a possibilidade do 

conhecimento adquirido enquanto habilitações essenciais para promoção do seu 

projeto/negócio. A independência laboral e a inserção laboral são duas subcategorias 

que foram indicadas ao mesmo tempo porque têm implicações diretas para os 

entrevistados; vejamos no seguinte depoimento: 

 

- “Ah, foi a dificuldade de inserção no mercado de trabalho.”- E18; “Não queria 

continuar a costurar e trabalhar numa empresa para outros.” 

 

O entrevistado perceciona ato de em empreender como um processo facilitador de 

ganho de autonomia na sua inserção no mercado de trabalho. Estas descrições estão 

ligadas à independência laboral, dado que os entrevistados tiveram de definir 

estratégias para que se pudessem capacitar e para melhorarem o seu desempenho 

enquanto trabalhadores e voltarem ao mercado de trabalho. 

 

Por fim, a pandemia foi mencionada como contexto impulsionador de uma mudança de 

carreira, por exemplo  

 
- “Primeiro que pronto, começou a pandemia e não tinha nada para fazer.” - E21.  

 

Verificou-se que os entrevistados apontam com facilidade mais do que uma 

evidência/razão nos seus discursos como as responsáveis pela implementação dos 

seus projetos/negócios: os estímulos de fontes externas e, até mais 

predominantemente, os estímulos de índole pessoal, profissional e económica. 
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Relativamente ao produto/serviço prestado constatou-se que existe uma panóplia de 

diferentes empreendimentos. Foram enunciados produtos/serviços nas seguintes áreas: 

comunidade, comunicação social, artesanato, saúde mental, revista online, oferta de 

serviços de cosmética e beleza e outros serviços, como produção, consultoria, coach, 

produção de artigos e produção de episódios de podcast para consumo auditivo. 

Associada ao tipo de produto surge em evidência a premissa da conquista de 

visibilidade racial que foi realçada no discurso de vários entrevistados, onde se salienta 

o seguinte: 

 
 - “O projeto tem como objetivo principal, mostrar que existe profissionais negros numa 

plataforma digital, sejam africanos ou afrodescendentes em Portugal das mais variadas 

áreas, este acaba por ser o objetivo número um” – E2.  

 

Verificou-se a representação de três subcategorias visibilidade racial, carácter 

informativo e vertente de inclusão social representadas ao mesmo tempo no discurso. 

Tendo consideravelmente a mesma importância, enquanto estímulos e ferramentas 

fundamentais a considerar durante o processo e na execução de atividades 

empreendedoras, constatou-se, complementarmente, que alguns dos empreendedores 

entrevistados encontram-se, na sua maioria com uma enorme presença nas plataformas 

digitais. Desde podcasts, blogues e vídeos, os empreendimentos dos entrevistados têm 

um carácter essencialmente informativo, tal como explanado por um entrevistado:  

 
- “Pronto, basicamente é um podcast que está disponível nas várias plataformas e agora 

mais recentemente em vídeo (…)” – E22,  

 

No que toca ao carácter informático, notou-se que a divulgação de informação para as 

suas comunidades teve um papel importante que os levou a dedicarem-se a reunir 

conteúdos literários online, sendo este em formato escrito ou em formato vídeo. 

Seguem-se diferentes exemplos de referências feitas pelos entrevistados neste âmbito:  

 
-“Agora tem um carácter informativo através dos lives” – E1; 

- “É uma revista online que tem um foco muito bem estruturado que é a lusofonia, 

portanto acaba por ser uma magazine por assim dizer, digital”- E7 ;  

- “Em consultoria académica e empresarial e trabalho com planeamento estratégico para 

as empresas. Ajudo as empresas a redefinir as suas estratégias, a prospeção de 

mercado de clientes, também acabo por dar formações a empreendedores, pequenos 

empreendedores.” – E18 

 - e “escrevo artigos no blogue” E21.  
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Estes entrevistados, têm em conta que o produto/serviço que oferecem são consumidos 

maioritariamente nas plataformas digitais, uma vez que, a gestão dos conteúdos 

disponibilizado dependem essencialmente de si e do uso dos recursos da internet.  

Por outro lado, existem projetos/negócios, apenas com foco principal na vertente social, 

como os transcritos abaixo: 

 
 - “É assim, tem duas vertentes, tem a vertente social, (…) com o objetivo de dar 

visibilidade a artistas que estão a surgir e filmes negros que reflete a comunidade(...).” – 

E3 ;  

- “Enaltecer, empreendedorismo, questões sobre a saúde mental, conhecer as lacunas. 

Trabalhar as lacunas e principalmente reconhecer as lacunas na comunidade africana”- 

E15.  

 

Os entrevistados referem que o propósito do seu negócio está, em dar assistência ao 

seu público-alvo, tendo por isso o foco, na comunidade. 

A prestação de serviços é outra subcategoria que se destaca, no sentido em que, os 

entrevistados na sua maioria oferecem via online, os seus projetos/negócios de 

cosmética, coach, artigos de decoração, assistência empresarial/ confeiteira, e 

artesanato. Segundo os seus discursos:  

 
-“Nós vendemos artigos de decoração, acessórios e lifestyle, inspirados na cultura 

PALOP, ou feitos por pessoas da comunidade.” – E4 e E5;  

- “Faço bolos, salgados, de tudo um pouco. Tudo o que esteja na área de pastelaria, eu 

faço.” – E6;  

-“O meu negócio aqui em Portugal chama-se alfarrabista” – E9; (venda de livros em 

segunda mão) “Ofereço serviços de cosmética, personalizado” – E10;  

-“Eu faço duas coisas, eu produzo uma manchantily artesanal para a pele e cabelo e 

também vendo produto de outras artesãs, mas é mais que um negócio.” – E11;  

- “Sou maquilhadora profissional, presto serviço na área de beleza e maquilhagem a 

noivas” – E12;  

-“Eu faço bonecas que também sejam inclusivas e bonecas personalizadas”- E13; 

“Digamos que o mercado onde eu estou é o mercado de marketing e conteúdo com o 

meu negócio, eu ajudo as pessoas a transformarem o seu conhecimento em conteúdo” 

– E16; 

- “Eu considero-me coach, instrutora online e chef de cozinha vegan. Isso é o meu 

negócio, ensinar às pessoas a preparar refeições veganas, passo a passo, deliciosa, 

nutritiva, é isso.” – E19.  
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Perante estes discursos, verificou-se uma similitude entre os entrevistados, que na sua 

maioria decidiram oferecer serviços que se constituem como um elo encontrado pelos 

entrevistados como solução para as necessidades diagnosticadas por eles ao longo dos 

anos.  

Com os seus empreendimentos, os entrevistados contribuem efetivamente para a 

comunidade africana ao nível da representatividade da oferta de serviços na 

comunidade. Já os restantes empreendimentos, são igualmente prestação de serviços, 

mas de campos diferentes, sendo que os entrevistados descreveram da seguinte forma:  

 
- “criação de acessórios de moda, de modo geral” – E8;  

- “Consiste em artes plásticas e escultura, mais em escultura em madeira.” E14;  

-  “O meu negócio consiste em cosméticos, sem crueldade animal, sim é realmente isto”- 

E17;  

- “Eu faço, eu crio, costuro roupas exclusivas, feitas à medida pra bebés, mamãs, tudo. 

Para qualquer idade”- E20.  

 

Por fim, ainda referir que, uma grande parte dos projetos/negócios dos entrevistados 

são serviços prestados ao cliente, seja numa plataforma digital ou fisicamente.
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2.1.2 Narrativa de vida e processos de empreendedorismo 

 

Relativamente à dimensão do empreendimento ser ou não diferenciador, 19 do total de 

22 entrevistados consideraram que o seu projeto integra essa característica. Vejamos 

alguns depoimentos: 

 
- “Considero sim, considero diferenciador. No caso dos cílios eles são reutilizáveis”- E17  

- “Sim, eu digo que isso é uma plataforma que veio para preencher uma lacuna (…)” – 

E7;  

 - “É diferenciador porque eu junto a minha personalidade com a forma como eu vejo a 

maquilhagem. Normalmente as minhas clientes voltam sempre porque gostam de mim e 

porque acharam o ambiente, saudável.” – E12. 

 

Os empreendedores reforçam o argumento de que a decisão de terem criado os seus 

negócios, deve-se à “diferenciação do tipo de negócio”, frequentemente acompanhada 

pelo desejo de criar opções comerciais, que entendessem aos seus requisitos e de 

outras pessoas; com efeito, este foi o formato pensado desde o início. A diferenciação 

foi uma ferramenta central, utilizada por vários entrevistados, a fim de abranger várias, 

dimensões dos negócios.  

No entanto, 4 entrevistados não avaliaram essa competência (a diferenciação) em 

relação ao produto/serviço mas antes, a forma como apresentam a sua proposta. 

Vejamos alguns dos depoimentos que realçam esse aspeto: 

 
- “Eu acho que o diferenciador, é a maneira como nós comunicamos” – E3 ;  

- “Lá está aquele toquezinho diferenciado, porque o meu negócio é quase todo baseado 

em capelana, que é um tecido africano (…) Eu tento sempre dar aquele toque especial 

para que não seja aquela coisa maçadora que todo o mundo faz igual e penso que 

consigo lá chegar. " - E8; 

- “Ser vegan e plant base não é para uma determinada raça, para uma determinada cor 

de pele, pessoas negras também se interessam pela saúde. Gosto de transmitir essa 

mensagem, de que nós estamos aqui também para impactar o mundo, para dar algo 

positivo.” – E19.  

 

Adicionalmente, verificou-se que os entrevistados indicaram por acréscimo, outros 

aspetos que consideram estar presentes nos seus empreendimentos. Não sendo, ainda 
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possível avaliar se os seus empreendimentos, tiveram influência positiva, foram 

mencionadas algumas vantagens que lhe estão associadas. Por exemplo, fazem notar 

a importância do funcionamento em rede como estratégia de promoção de projetos de 

empreendedorismo. Perante os motivos que levaram a que os entrevistados seguissem 

em frente com os seus projetos/negócios, há características que estão estritamente 

vinculadas à história da sua trajetória empreendedora. Esta opinião é partilhada por 

todos os entrevistados, no entanto, 5 ressaltaram a inovação como mote orientador.  

Como referem: 

 
- “Sim, primeiro porque acho que não há nada exatamente assim como o meu” –E1; 

- “Sim, sim. A diferenciação começa na inexistência de um espaço mediático que divulga 

eventos assim como livros. Portanto a nível de imprensa escrita (…) Tem a atualização 

diária. O facto de ter uma atualização diária (….) Também introduz esta diferenciação de 

forma muito pedagógica.” –E2; 

- “Considero diferenciador, porque não há nada assim…. Nós ainda não encontramos 

nada, seja diretamente concorrência e que tivesse estas características.” – E4 e E5; 

- “Aqui é diferenciador, primeiro porque eu até ao momento não encontrei uma outra 

marca que tenha esse mesmo produto e mensagem.” –E11; 

 
- “Considero, porque eu acho que tenho alguma sensibilidade e gosto da forma como 

aqui as conversas em que dou espaço ao convidado sem o atropelar. Onde também dou 

o meu ponto de vista, eu deixo o convidado falar à vontade. Eu acho que é diferenciador 

desse ponto de vista, porque não vejo muitos projetos assim sobre a música e que 

tenham esta abordagem cá em Portugal, acho que é essencialmente isso.” 

 

Nestes casos, a inexistência de certos produtos e negócios, tem uma relação com  a 

sua emergência. A necessidade de criar algo com o qual se sintam identificados, é 

várias vezes referida através das suas experiências individuais. A escassez no mercado, 

fez com que os entrevistados criassem alternativas como forma de manterem os 

produtos no mercado e serem consumidos por pessoas que tivessem as mesmas 

necessidades que os próprios. 

Existem várias razões para que os entrevistados quisessem empreender, no sentido de 

contribuir para uma necessidade colmatada. Apresentam-se dois exemplos que ilustram 

este tópico:  

 
- “(…) Cada vez mais as pessoas têm pedido esse tipo de bolos. Porque realmente são 

muito bonitos.” – E6; 
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- “Considero um negócio inovador, para além de ser o único em Portugal. Colmata algo 

que estava a fazer falta à muito tempo no mercado digamos assim, logo por aí já é 

diferenciador.” – E10.  

Igualmente, observou-se que os  entrevistados optaram por mencionar que o que 

oferecem ao seu público-alvo é uma necessidade que já vem sendo identificada no 

mercado. No entanto, em contrapartida 1 dos entrevistados refere a subcategoria 

“Visibilidade racial” como razão para ter criado o seu negócio. 

 

- “Diria diferenciador, portanto mostrar a diversidade que já existe. Focar nos 

traços da população africana. Evidenciar toda a sua cultura, porque eu utilizo nos 

meus bonecos, os tecidos africanos, portanto para também enaltecer a nossa 

cultura, os nossos panos que são tão ricos, tão cheios de cor e as pessoas 

adoram.  

E o facto de trazer a diversidade nos brinquedos.  

(…) Tento utilizar produtos mais naturais possível, que não provoquem alergias. 

Os meus bonecos são todos pintados à mão por tintas que não são tóxicas, já 

as embalagens também procuro utilizar embalagens que já existem.  

Porque tento sempre procurar soluções que possam cuidar do nosso planeta.” – 

E13 

 

Com efeito dar “visibilidade à identidade cultural” é, sobretudo, um posicionamento bem 

definido pelo entrevistado como mecanismo de diversidade. O esforço do entrevistado 

em promover a sua cultura reforça a sua identidade e, consequentemente, emancipa os 

clientes. Em função das suas justificações, foi possível identificar nos discursos, a ideia 

da necessidade e entendimento da sua comunidade: 

 
- “O facto de conseguir entender a minha audiência, obviamente que isso vai-me 

destacar de uma pessoa que se calhar não teve experiência” – E16.  

 

Notou-se nos discursos, diferentes diretrizes identificadas pelos entrevistados, que 

incentivaram no arranque do processo, assim como no decorrer do empreendedorismo.  

Verificou-se que 13 do total de 22 entrevistados afirmaram essa relação com os seus 

padrões culturais. Dentro destes, 2 entrevistados consideraram que o “cruzamento da 

cultura africana e europeia” faz parte da sua identidade e portanto pode ser vista em 

linhas gerais no seu projeto/negócio. 
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- “Sim, sim. Tem referências específicas por causa deste cruzamento de não nascer no 

país de origem dos meus, ter uma cultura completamente portuguesa e depois o 

cruzamento dessas culturas numa pessoa só.”– E1; 

- “Claro que sim, claro que sim. Parte praticamente de toda esta minha ancestralidade, 

É um resgate, faz parte do meu processo de fortalecimento identitário, do meu grito, é 

como se fosse um grito individual primeiro e depois adquiro uma expressão coletiva.” – 

E2.  

Esta espécie de “reconexão com a cultura” possibilitou aos entrevistados a oportunidade 

de alimentar um elo com a sua cultura enquanto exploram na totalidade o seu 

empreendimento. Para eles, é importante construir um negócio com base no 

conhecimento cultural africano visível nos seguintes discursos:  

- “Sim muito, eu acho que sim muito. Eu carrego a ideia que eu acho que é muito forte e 

é legitima, da comunidade de levar a cultura consigo e eu acho que uma das coisas que 

sim. Agora podemos falar em diferença, eu acho que é a história por detrás. “ – E3; 

- “Sim claramente, a base do negócio é exatamente essa. O projeto está criado com a 

cultura PALOP e não no sentido isolado.” E4 e E5 

- “Sim, associados à minha cultura, eu falo mais no sentido da massa, por exemplo, nós 

cá em Portugal. A massa mais conhecida aqui é o pão de ló, quando alguém pede um 

bolo e eu pergunto qual é a massa que quer, qual é o recheio que quer.” – E6 

- “Claramente que sim, culturalmente falando nós mostramos tudo o que a cultura 

africana tem, isso vai sempre de encontro às nossas raízes, às nossas famílias, aos 

nossos ancestrais.” – E7; 

Os entrevistados realçaram que fazem questão de que a natureza dos seus negócios 

seja influenciada pela sua cultura e que essa dimensão possa ser transferida através da 

oferta dos seus serviços. As suas atividades empreendedoras constituíram-se como 

estratégia de divulgação do património cultural material e imaterial, com a possibilidade 

de os clientes disfrutarem dessa oferta e potencializar outras oportunidades de trabalho 

no mercado. Apresentam-se algumas narrativas:   

- “Posso dizer que sim. Hoje em dia acabo por ter essa oportunidade por ter o contacto 

próximo dos livros, abrir um livro de um autor que está a escrever uma coisa do qual me 

identifico.” – E9 

- “Sim sem dúvida, estou a promover um património cultural que nós temos.” – E11 

- “Sim, um dos valores será esse frisar os tecidos africanos para a criação das minhas 

peças. O foco é mesmo esse, evidenciar essa cultura. Os turbantes que é algo que nos 

caracteriza também de usar muito no cabelo. Portanto vou procurando traços que possa 

evidenciar a nossa cultura.” – E13 
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- “Diria que sim. Como eu recentemente lancei um produto que é relacionado a mulheres 

de pele negra, e sinto que falta muito de bases de qualidade para a pele negra. Então 

esta é a parte cultural né, porque eu sou angolana. Como eu digo sempre, criei a marca 

para as angolanas, que é acessível para elas.” – E17 

Notou-se uma preocupação por parte de 2 empreendedores em expandirem as suas 

ofertas de base africana, isto é, assumirem a presença de alguns aspetos culturais, por 

exemplo; em tecidos, em roupa, produtos de beleza e, adicionalmente, noutros produtos 

envolvendo a cultura africana. Além destes exemplos, os entrevistados fizeram outras 

afirmações dentro da mesma linha: 

- “Gosto muito de pegar os tecidos da minha terra, das minhas origens, criar uma coisa 

moderna! Eu não ponho a minha cultura de parte, eu não esqueço de onde vim.” – E20 

- “Ah sim, é óbvio que esses valores depois vão estar refletidos naquele que são as 

conversas.” – E22.  

Os empreendedores almejavam construir raízes sólidas e com base em propostas de 

inovação e valor cultural, ir mais além, abrindo espaços para diálogos, sempre na 

perspetiva de prestar serviços aos clientes, tanto em assessorias, formações, saúde e 

beleza como em assistência personalizada ao cliente. Somente para 2 dos 

entrevistadores é que esta questão da presença cultural não está representada nos seus 

projetos/negócios sempre consideraram que todas as interações com o público seriam 

com o objetivo de tornar presente alguns valores sociais que não passaria propriamente 

pela relação identitária da cultura africana. 

 

- “A minha cultura propriamente dita não, não tem muito haver com a minha cultura, com 

as minhas origens.” – E8 

- “Não é um negócio cultural, mas um negócio que use como meio digamos de 

intervenção social.” – E10  

“Não” – E12;  

 

De modo a concluir, apresentam-se as principais conclusões sumariadas:  

No âmbito da caracterização dos projetos/negócios, 5 dos entrevistados não 

responderam se a sua cultura desempenha algum papel no seu empreendimento, quer 

por parte de atividades e serviços prestados quer na visibilidade da sua marca. 

Constataram-se semelhanças no perfil de 7 dos entrevistados: 2 do género masculino 

e 5 do género feminino com idades compreendidas entre os 23 e os 42 anos e com 
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diferentes formações, ensino básico, secundário, licenciatura, pós graduação (2) e 

mestrado. Os entrevistados com experiências laborais nas áreas de informação, 

organização de eventos, pastelaria, produção manual de bonecas, cosmética e costura 

depararam-se com a possibilidade de ter uma participação ativa como forma de 

promover a sua identidade, utilizando o empreendedorismo como ferramenta 

interseccional capaz de promover projetos/negócios focados em algum aspeto da sua 

cultura e segmentação de novas ideias de negócio. Dada a inexistência de certos 

projetos/negócios, os entrevistados sentiram-se motivados em contribuir para a 

representação e promoção, dos mesmos através do impacto digital e cruzando assim a 

dimensão, económica e cultural. 

  

Perante a importância do papel das redes sociais nos seus empreendimentos, como 

forma de explorar possibilidades para melhorar os seus negócios/projetos e/ou de se 

aproximarem dos seus clientes, os entrevistados mencionaram como combinam e agem 

estrategicamente nesse sentido. Referiram que: 

 

-  “Consigo mostrar todo o meu trabalho.” – E1;  

- “Forma mais fácil para nós chegarmos às pessoas é pela rede social.” – E4 e E5 ;  

- “Consigo chegar a mais pessoas” – E12 ;  

- “Leva a tua mensagem a muitas mais pessoas do que de outra maneira não poderia 

chegar” – E19;  

- “É lá onde as pessoas vêm conversar, vêm o meu trabalho, é tudo” – E21;  

- “As redes sociais atingem toda a gente”. – E22 

Os entrevistados afirmaram que essa é a forma mais ágil de entrarem em contacto com 

os seus clientes e de chegarem a mais pessoas. Também indicaram que são 

identificadas por outros empreendedores características próprias da divulgação, como:  

 

- “usamos muito as redes sociais para dar a conhecer o nosso trabalho” – E7;  

- “De promoção, de visibilidade, imagem e os contactos.” – E9, E10 ; 

- “Ajuda mais no conhecimento da marca”– E11;  

- “A melhor forma de divulgar é tirar partido das redes sociais” – E13;  

- “100% visibilidade “ - E15;  
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- “Dar a conhecer ao mundo, aquilo que nós somos”– E18;  

- “Principal meio de divulgação” – E22.  

 

A divulgação é considerada bastante positiva, dado que reforça o desempenho gradual 

dos empreendimentos dos entrevistados, na visibilidade da imagem da marca, como 

estratégia, potenciando o sucesso do processo do empreendedor. Os entrevistados 

abordaram a importância desta “era digital” como um processo evoluído de transição e 

oportunidade que veio beneficiar os seus negócios e projetos recentes. Afirmaram que: 

 

- “Dinamização das redes sociais” – E2;  

-“Ajudam a promover, estamos a vivenciar a era digital” – E6;  

- “Agora é quase tudo digital” – E8 ;  

- “As redes sociais são fundamentais,, não só para o meu negócio mas eu diria para 

qualquer negócio hoje em dia”; 

- “Era digital” – E16; 

- “Porque sem as redes sociais eu não acho que conseguiria alcançar as pessoas e hoje 

a informação está toda nas telas”, “era digital” – E17.  

 

Posto isto, com as evidências é possível entender o vínculo dos entrevistados com a 

era digital. Grande parte do desempenho dos empreendimentos, está relacionado com 

a era digital, como fator-chave de um ambiente propício e envolvendo atividades 

empreendedoras. Com efeito, as redes sociais têm um papel predominante na 

facilitação do empreendedorismo na era digital, assim como na sua transparência 

segundo outros entrevistados: 

- “Transparência”- E9,  

- “Dar a conhecer aquilo que nós somos” – E18.  

 

Uma vez que o uso das plataformas criadas na internet representa benefícios 

semelhantes para os entrevistados, chegou-se à conclusão de que, em certo modo essa 

é a principal estratégia utilizada pelos próprios para marcar uma presença digital mais 

forte e como meio de divulgação dos seus produtos ou serviços no mercado. Este 

modelo de disseminação da oferta acaba por ter um valor estratégico, potenciando a 

experiência como referem os entrevistados.  
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No que se refere à dimensão de incentivo para alavancar o empreendedorismo, todos 

os entrevistados afirmaram não ter tido qualquer tipo de incentivo económico, com 

exceção de um entrevistado que recebeu uma doação que lhe foi feita.  

 

No que respeita aos obstáculos enfrentados no decorrer do seu projeto de 

empreendedorismo e implementação do seu negócio, os entrevistados descreveram 

diferentes situações. Entre os mais destacados, encontram-se os constrangimentos 

provocados pela pandemia COVID 19, devido à situação preocupante e incerta que 

viveram. Os entrevistados relataram as suas experiências traumáticas, da seguinte 

forma: 
 -“problema do Covid (…) e deixar o cliente contente” – E3  

- Ou simples mente referido por “covid” – E8 e E12.  

 

A pandemia foi mencionada como uma grande preocupação para os seus negócios no 

presente, assim como no futuro. Veja-se nos seguintes depoimentos essas apreensões: 

 - “facto de eu trabalhar em casa (…) e com o momento pandémico, eu fico com 

um pé atrás, porque do nada as lojas fecham novamente.” – E7 

Outra característica que se apresenta como relevante pelos entrevistados é a carga de 

trabalho que têm e que são os próprios a arcarem com tudo: 

 
-“tudo sozinho(a)” – E18 e E19.  

 

Para outros entrevistados é percecionado como particularmente importante, as 

dificuldades relacionadas com outras temáticas desde: 
- “Convidar-me só para falar exclusivamente sobre temas raciais”- E1; 

- “não vender” – E4 e E5; 

- “falta de capitalização de dinheiro como de equipamentos (…) falta de planeamento” – 

E9; “fidelizar clientes” – E10; “envios, transferências (….) em termos de clientela” – E11;  

-“chegas às pessoas” –E13; 

-“um bocado difícil, ser independente “ – E14; 

-“descredibilizado” –E16  

-“capacidade humana de resposta” – E17.  
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Perante os principais desafios dos entrevistados, todas importam de igual modo. Apesar 

do empreendedorismo individual de cada um, estas preocupações são apontadas por 

eles como partes que assumem um papel diário e significativo nos seus negócios.  

 

Em relação ao conhecimento das inquietações futuras e dos desafios, 2 entrevistados, 

afirmaram que o contexto pandémico teve um grande impacto, nas suas decisões dali 

em diante: 

  
- “receio do futuro, por essa questão do covid” – E6; 

 “Covid” – E12. 

 

 Entende-se que os entrevistados não conseguem identificar e medir os prejuízos que a 

situação atual de incerteza pode trazer às suas atividades empreendedoras.  

No entanto, outros entrevistados fazem referência a preocupações de: sustentabilidade 

financeira, aspetos legais, conseguir novos clientes, entre outros como sendo os pontos 

mais importantes que identificaram para o seu negócio: 

 
- “conseguir novos clientes (…) Envio para o mundo” – E8;  

- “arranjar soluções” – E4 e E5;  

- “aumentar o tipo de propostas de chantillys, fazer uma gama para homens, fazer esse 

tipo de coisas e também aumentar produtos como o raçul que vem de Marrocos” – E11 

- E “liderar uma equipa de pessoas para conseguir entregar um bom trabalho para o meu 

cliente final” - E16,  

 

Os entrevistados fazem alusão aos efeitos, num ambiente cada vez mais volátil e 

complexo no mundo do empreendedorismo, perante as condições do presente. O 

contexto empresarial dos entrevistados, até ao momento presente, permitiu-lhes que 

conseguissem compreender e gerenciar as dinâmicas mais desafiadoras, daí serem 

capazes de identificar, com bases autênticas, hipóteses possíveis.  

 

2.1.3 Do negócio ao projeto de integração social  

 

Quanto à perceção no que respeita às decisões tomadas por si com impacto positivo, 

os entrevistados referiram o carácter informativo conforme, por exemplo, se segue:  
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- “Eu acho que o carácter informativo de aprendizagem” – E1.  

 

Para este entrevistado o seu projeto/negócio tem como intuito divulgar conteúdos, ao 

propor-se a relatar diversos assuntos aos cidadãos, aumentando assim a sua 

proximidade com a leitura. Os entrevistados afirmam que a intenção por si só é geradora 

de impacto positivo. 

 
 - “É assim para já a implementação do projeto para mim já foi um impacto mega positivo, 

acompanhado da estagiária que entrou” – E2; 

- “Ter uma loja online” – E3;  

-“O método foi criar este negócio, criar uma revista” – E7;  

-“A principal decisão foi realmente segui com este sonho, levar representatividade às 

crianças e está a resultar bem” – E13.  

 

A experiência de criar algo que se materialize em projeto/negócio revela que os 

entrevistados têm este poder político de dar visibilidade e sentido social ao seu 

projeto/negócio. Salientam-se ainda outras perceções diversificadas presentes nos seus 

discursos, que os ganhos remetem para o desejo de inovar, de forma a garantir um 

ambiente novo no mercado:  

 
-“Sair do padrão tradicional de publicar só a imagem do livro nas redes sociais” – E9;  

-“O facto de ter alterado a imagem do produto teve um impacto muito grande. Agora o 

frasco é de vidro, essa foi a decisão que mais impactou a marca” – E11;  

-“Eu trago realmente pessoas comuns e é isso que falta, ou faltou durante vários anos 

na comunidade africana e ainda por cima tenho o Youtube em circulação por aí, desde 

2004 salvo erro” - E15;  

-“A expansão do negócio para Angola, a questão da parceria” – E18;  

- “Fazer os cursos online, fazer os workshops online” – E19; 

-“Criar algo mais moderno” – E20.  

 

Os entrevistados referiram que os diversos tipos de ganhos com a inovação eram um 

dos aspetos que mais sentiam falta no mercado, além disso, são percecionados como 

uma mais-valia no contexto empresarial. Deparou-se ainda com afirmações sobre as 

escolhas mais acertadas quanto à forma como orientaram atividades económicas, 

representaram a marca:  

 

- “Eu estou a dar workshop profissionais e está a resultar bem” – E12; 

- “Todas as decisões que eu tomo são dentro do mundo digital” – E16; 
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- “Todas as que envolveram uma análise” – E17;   

- “Eu penso que a escolha dos convidados com alguma notoriedade acabaram 

por trazer mais gente, mais ouvintes e também mais credibilidade ao projeto” – 

E22.  

 

 

Para estes empreendedores a construção do seu próprio caminho e as atitudes 

moldáveis influenciaram o desempenho das suas ofertas, como são os casos do 

bestseller e da persistência em ter continuado por parte de outros entrevistados. Neste 

sentido, entende-se assim que o objetivo que está na base do carácter positivo resulta 

da necessidade de criar alternativas com vista a colmatar as necessidades reais, através 

de novas dinâmicas capazes de criar novas expectativas. Destacou-se nos 

entrevistados que é importante que os seus produtos sigam em tempo real a demanda 

dos seus clientes, como tal, verificou-se uma dedicação de serviços ou produtos, 

sempre com o intuito de oferecer o melhor para o seu cliente. 

 

 

2.1.4 Representações sobre o impacto da sua ação empreendedora  

 

Considerando a perceção dos entrevistados no que diz respeito ao impacto do seu 

empreendedorismo para a comunidade local e se responde a efetivas necessidades da 

mesma, os entrevistados foram unânimes em assinalar os aspetos positivos: 

 
- “Sim, eu acho que sim. Porque permitiu-me ter conversas sinceras com pessoas da 

comunidade” E1; 

-“Sim, eu acho que corresponde às necessidades locais, Porque o nosso serviço é mais 

solicitado por brasileiras, angolanas, ou melhor africanas” – E12.  

 

A comunidade, para os entrevistados, destaca-se como relevante e com um possível 

papel orientador, daí a referência constante ao seu papel na vida da sociedade e dos 

seus empreendimentos.  

Além disso, dentro da mesma narrativa, outros entrevistados enfatizaram que os seus 

empreendimentos apresentavam, sobretudo como soluções para a comunidade: 
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-“Claramente, não só do local, mas de toda a estratosfera que está à nossa volta. Porque 

nós entrevistamos e fazemos artigos, mas claramente que nós vemos que as 

necessidades estão a ser, colmatadas” – E6;  

-“Eu penso que sim. Estou numa zona, podemos assim dizer privilegiada com muitos 

turistas e os turistas gostam destas coisas, de padrões e coisas diferentes” – E7; 

-“Sem dúvida! O facto de ser só eu e a cliente dentro da van, é a exclusividade é o 

diferencial. Portanto isso é colmatar uma coisa que estão à procura, basicamente.” – 

E10.  

 

Pelas experiências de cada um, a união de esforços através de atividades 

empreendedoras desempenhou um papel relevante capaz de satisfazer as 

necessidades reais das pessoas. 

No decorrer de projetos e negócios, outros entrevistados conseguiram dar respostas 

perante a imagem dos seus empreendimentos: 

 
- “Ali sim eu vejo que ajudei muitas pessoas, eu pronto consegui partilhar outras coisas 

que eu não partilho no blogue” – E 21;  

-“Sim. Portanto a qualidade evidencia realmente que à muito tempo que queriam uma 

boneca assim” – E13;  

-“Sim, responde. Tem uma vertente social muito forte porque estimula a pesquisa, 

estimula a busca de conhecimento”- E18;  

-“Da audiência que se espalha pelo país” – E22.  

 

Assim sendo, o desenrolar dos empreendimentos criou uma aproximação entre os 

empreendedores e as comunidades locais. Os seus empreendimentos foram encarados 

com distinção e em parte sob elementos educativo e de inclusão. Os restantes 

entrevistados garantem a colaboração positiva das suas atividades empreendedoras, 

através da cultura em comum com a comunidade e a organização de estratégias que 

envolvam a realização de objetivos definidos pelos empreendedores. “ 

 
- Achamos que vai de encontro” – E4 e E5; 

- “Eu grito que sim! Portanto para mim é uma reconexão consigo em termos de corpo, é 

uma reconexão com a nossa cultura” – E11;  

-“Sem dúvida, é essencial porque precisamos de falar e estes três planos de intervenção, 

identificação, a aceitação e mitigação, são os três planos que nós precisamos para o 

nosso próprio projeto” – E15.  

 

O desenvolvimento de um projetos/negócio, fez com que os entrevistados fossem 

capazes de dinamizá-los e gerarem referências para a sua própria comunidade. 
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Entre as nacionalidades e culturas de proveniência dos clientes, há uma confirmação 

positiva sobre a mais valia social do projeto entre os entrevistados, dado que são de 

origens/contextos diversificados. Apesar de fazerem parte da comunidade de países de 

língua oficial portuguesa, dentro da mesma existem diferentes nacionalidades. Os 

entrevistados descrevem-nas da seguinte forma: 

 
 - “São, da comunidade PALOP, interajo com moçambicanos, com cabo-verdianos, 

angolanos”- E21;  

-“A maior parte dos meus clientes são santomenses, cabo-verdianos, guineenses, 

moçambicanos, portugueses”– E6;  

-“Angolanos, santomenses, cabo-verdianos, guineenses, moçambicanos, muçulmanos, 

católicos. Acaba por ser misto de culturas e etnias dentro do conteúdo geral” – E7 ;  

-“São, da comunidade PALOP, interajo com moçambicanos, com cabo-verdianos, 

angolanos” – E21.  

 

Esta caracterização é assente na nacionalidade, na religião e na comunidade; estas 

informações, sendo mistas, têm consenso entre si de forma a obter-se uma maior 

amplificação do saber. 

Outros entrevistados, descreveram os clientes apenas pela sua nacionalidade e etnia: 

 
- “portugueses negros, portugueses brancos”- E2;  

- “afrodescendentes de várias etnias e também um número reduzido de portugueses” – 

E3;  

- “portugueses, afrodescendentes, afrodescendentes PALOP” – E4 e E5; “(…) franceses, 

ingleses, belgas, estado unidendes, australianos, dinamarqueses, suiços”. – E8;  

- “são, tenho afrodescendentes, tenho portugueses” – E10;  

 

Notou-se uma preocupação em incluir afrodescendentes nos seus discursos como 

partes integrantes do contexto social e regional. Existem igualmente referências à idade 

dos clientes: 

 
- “É um público diversificado, jovens de 18 anos e 35 penso eu. Mas com diferentes 

backgrounds, tanto da comunidade como não da comunidade. É bastante diversificado 

não há nenhum segmento em específico tanto destes jovens, são pessoas que eu acho 

que são essencialmente sensíveis à cultura, diria.”– E22.  
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Contudo, os clientes mais presentes e mais identificados são os portugueses 

caucasianos e, seguidamente, os portugueses afrodescendentes: 

 
 - “Eu tenho clientes portugueses, 80% dos meus clientes são afrodescendentes, são da 

comunidade africana” – E16;  

- “Maioritariamente portugueses. Em angola tenho Angolanos”- E18;  

- “portugueses, espanhóis, portugueses brancos e portugueses negros” e perante a 

afirmação “São, tenho afrodescendentes, tenho Portugueses” – E10.  

 

Conclui-se que, na sua maioria os clientes com mais realce são portugueses 

caucasianos e portugueses afrodescendentes. Os entrevistados diferenciam os seus 

clientes da comunidade PALOP como angolanos, cabo-verdianos, guineenses, 

santomenses, moçambicanos e brasileiros mas que também têm clientes de outros 

continentes como, América, Africa e Oceânia. 

 
- “Sim, tenho Portugal, Brasil, Londres, os PALOP.” – E1; 

- “Dou destaque à comunidade guineense, a pessoas também portuguesas e de São 

Tomé” – E9;  

-“Sim tenho portugueses, brasileiros e depois cabo-verdianos, angolanos e guineenses” 

– E12;  

-“Sim, afrodescendentes, tenho portugueses, também tenho alguns que são estrangeiros 

mas os estrangeiros são também afrodescendentes” – E13;  

-“É um pouco de tudo, portugueses, africanos, asiáticos, brasileiros”–E14; 

“Afrodescendentes, lusitanos, afrolusitanos, africanos” – E15;  

- “Afrodescendentes, é um pouco de tudo. Sul africanos, angolanos, moçambicanos.” – 

E17;  

-“Tenho portugueses caucasianos, tenho africanos”- E20. 

 

Conclui-se que existe, entre os clientes, uma presença significativa de pessoas oriundas 

de países africanos de língua oficial portuguesa, afrodescendentes portugueses, e, 

maioritariamente, de portugueses.   

 

 

 

No âmbito da questão inicial da dissertação (Os impactos socioculturais do 

empreendedorismo promovido na Área Metropolitana de Lisboa por afrodescendentes 

para o desenvolvimento comunitário) tem como objetivo analisar a trajetória pessoal dos 

empreendedores com destaque profissional. A complexidade da problemática requer 
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abordagens diversificadas, daí a escolha de questões que abrangerem o papel do 

empreendedorismo como potencializador do entendimento do mercado de trabalho. 

Para além disso, é importante entender a jornada pessoal de cada empreendedor que 

participou nas entrevistas, tendo em conta que não podemos ignorar que estes 

empreendedores apesar de terem características sociodemográficas diferentes 

continuam a ser lidos como empreendedores imigrantes. O enquadramento cultural, 

social e demográfico favoreceu um melhor entendimento com características próprias e 

específicas à cerca da coesão da comunidade africana. Com base nas entrevistas, 

constitui-se uma abordagem empreendedora ativa com o objetivo de desenvolvimento, 

integração da comunidade, enquanto atores envolventes nas dinâmicas sociais. O facto 

destas pessoas empreenderem está a afetar a realidade do público afrodescendentes, 

como os comportamentos de consumo. Desta forma, está a impulsionar a que outras 

pessoas que se sintam identificadas com as histórias pessoais desses empreendedores 

sigam esse mesmo caminho. 

Considerando a contextualização do início de projetos/negócios dos entrevistados, 

observou-se uma hesitação e incerteza inicial, por parte dos mesmos. Ainda que tenham 

levado doravante a ideia, existe uma dificuldade em relembrar os momentos iniciais 

deste percurso. Essa ideia é coerente com a confirmação frequente dos entrevistados, 

o que revela um grande impacto, devido à falta de referências de empreendedores 

afrodescendentes. Os entrevistados pontuam que a construção da identidade dos seus 

empreendimentos, remetem à especificidade em ressaltar o contexto da população 

afrodescendentes em vários segmentos. Assente nas temáticas de visibilidade, 

inclusão, cultura e representatividade de afrodescendentes, sentiu-se a necessidade de 

colmatar tal falta. Os projetos/negócios ao ganharem vida, não só construíram uma rede 

entre si e a população como também, influenciaram na emancipação e enriquecimento 

dos afrodescendentes, prestando-lhes suporte no seu dia a dia. Por sua vez, a 

homogeneidade de projetos/negócios disponíveis até então no mercado, foram uma das 

forças motriz, que levaram os empreendedores a iniciarem os seus empreendimentos.  

Verificou-se uma dificuldade por parte dos empreendedores na inserção no mercado de 

trabalho, essa dificuldade incrementou-se com a chegada da Covid 19. Assim sendo, 

tal panorama deu continuidade à sequência na dificuldade de procura de emprego. O 

empreendedorismo, desempenha um papel fundamental como principal meio de 

independência laboral e autonomia, que cria espaço para outras dinâmicas iniciarem em 

simultâneo, como é o caso do desenvolvimento comunitário e local. No conjunto das 

representações dos projetos e negócios criados pelos empreendedores têm como 

objetivo responder aos desafios num contexto amplo, através dos serviços e negócios 
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apresentados: comunidade, comunicação social, artesanato, saúde mental, revista 

online, oferta de serviços de cosmética e beleza e outros serviços, produção, 

consultadoria, coach, produção de artigos e episódios de podcast. Nesse sentido, os 

projetos são também de caracter informativo pelo qual os empresários através das suas 

atividades empresariais planejaram que as perspetivas pedagógicas fizessem parte da 

abordagem como também fator de inovação. Face ao exposto, a presença de conteúdos 

informativos culturais representados em serviços ou materializados em objetos a nível 

de atividades empreendedoras, estão disponíveis no mercado para consumo. A vertente 

social e o empoderamento foram usados como fios condutores que auxiliam no 

desenvolvimento e contexto cultural. Existe uma vinculação presente nos valores dos 

negócios e empresas, que têm o potencial para promover o desenvolvimento 

sustentável. Ressalta-se ainda, que a interação entre o empreendedorismo e a 

comunidade, tem o intuito de fortalecer as perceções de viabilidade, para além do lucro 

económico. Que se encontra na seguinte distribuição: produção de produtos de 

cosmética, produção de roupa, revista online, saúde mental, com foco na comunidade 

africana. Apesar da maioria dos negócios e serviços ter foco na cultura africana, outros 

empreendimentos apenas têm foco no impacto social e sem quais queres identificação 

da cultura africana. Observou-se uma presença considerável por parte de todos os 

empreendimentos nas redes sociais, como ponto central de ser acessível assim e a 

importância do consumo local. No sentido de promover e chegar a mais pessoas, os 

empreendedores querem descomplicar o acesso/adesão do público-alvo que tem uma 

presença muito forte na internet cada vez mais. O manifesto do descontentamento e 

necessidade urgente de negócios/projetos que acompanhem as necessidades da 

atualidade, possibilitou o desempenho criativo dos empresários, que cada vez mais 

desse resposta. Para os entrevistados a busca pela diferenciação, foi resolvida 

facilmente devido à demanda proporcional da comunidade afrodescendente que foi um 

fator de encorajamento, cujo lhes permitiu evidenciar a criatividade como elemento 

mediador entre o público-alvo e negócio/projeto. Daí a “diferenciação” ter sido um dos 

parâmetros pela maior parte da gestão do projeto/negócio que desencadeou por sua 

vez, uma abordagem em relação à inovação por parte dos entrevistados. Dentro da 

diferenciação está incluído a maneira como o negócio/projeto é apresentado, a 

comunicação que tem para com o seu público-alvo, desenvolvimento e funcionamento, 

relação com os clientes e divulgação. De modo que haja uma comunicação integrada 

que permite uma transparência entre os empreendimentos e os consumidores. Para os 

empreendedores é importante pensar na adaptação para os consumidores com o intuito 

de informar constantemente que as necessidades que têm, são as mesmas que outros 

consumidores. Adicionalmente, a visibilidade e a identidade cultural criam uma ponte 
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entre os consumidores e um determinado nicho, de um determinado contexto, com 

necessidades específicas. Os negócios/projetos, são estratégias de marcas pessoais e 

corporativas que construíram intencionalmente uma relação com o seu público-alvo, 

com a responsabilidade social de promover a cultural, dinamizar espaços e criar novas 

referências. Os valores em criar referências atuais da intersecção da cultura africana e 

europeia é requerida pelos consumidores e considerada necessária nesta Era Digital, 

as interações dos consumidores na internet e presencialmente fez surgir 

questionamentos no que toca à integração destas culturas em produtos, negócios, 

projetos e dinâmicas. Por meio do requerimento da reconstrução de dinâmicas 

compostas por valores ancestrais e atuais pelos consumidores, a cultura foi tida como 

pilar que influenciem a credibilidade da marca. Pela ótica de outros empreendedores 

existem projetos/negócios criados por si com posicionamentos e valores que não se 

enquadram na cultura africana, o seu formato de diferenciação advêm da criatividade, 

e escolha de projetos/negócios que se insiram em áreas que não têm quaisquer registo 

cultural.  

As redes sociais como o Instagram, Youtube, Whatssap, Facebook, E-mail, não só 

facilitou uma interação mais ágil e acessível para os consumidores, como também 

permitiu informar e engajar com os empreendedores. Isto porque, a demanda do 

mercado atual, exige que os negócios/ projetos estejam mais perto dos consumidores 

de modo a criar uma proximidade digital, online. Para os entrevistados, o desempenho 

dos seus projetos/negócios é grande parte bem sucedido devido a esta acessibilidade 

que as redes sociais que consequentemente se reflete não só na venda de artigos, 

assim como mensagens constantes da satisfação dos consumidores. As redes sociais 

permitiram criar um vínculo de transparência e estratégia, criado entre os 

empreendedores e os consumidores  que promovem a colaboração constante entre si. 

No que toca à incentivos monetários, os empreendedores não beneficiaram de qualquer 

fonte como estímulos de apoio para o desenvolvimento dos seus projetos/negócios. 

Dentre os obstáculos sentidos pelos empreendedores durante o desenvolvimento dos 

seus projectos/negócios, a pandemia do Covid 19 criou um ambiente de incerteza, 

desinformação mediante o consumo em massa dos seus consumidores. Acrescentando 

que outras limitações foram mencionados, como é o caso de fidelizar clientes ou rótulo 

enquanto empreendedor e criador de conteúdo. Conforme o decorrer do processo de 

construir os projetos e negócios, de modo geral houve altos e baixos que ajudaram a 

identificar possíveis dificuldades futuras, não só na mudança de mercado assim como 

com os consumidores. Dando a oportunidade dos empreendedores expressarem as 

dificuldades que já tinham passado por, estes partilharam as inquietações futuras como 
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empreendedores, desde sustentabilidade financeira, aumentar o tipo de propostas dos 

seus serviços, à situação da pandemia Covid 19 e também conquistar mais público-alvo. 

A influência dos projetos/negócios é para os empreendedores um meio de influenciar 

dinâmicas, criar novas narrativas que agreguem valor social, cultural e acima de tudo 

centrada nos interesses e necessidade do público-alvo. De modo a romper o padrão 

tradicional do qual os consumidores nunca se identificaram com, os empreendedores 

mencionam que os seus projetos/negócios tem um impacto bastante positivo, seja este 

de informação e dinâmico. A decisão de criar desde o zero algo pensado em relacionar-

se constantemente com o público-alvo, de modo a conectar a realidade com produtos 

ou serviços, de certo modo, diferencia a imagem de marca do negócio e torna-o com 

personalidade. Para os empreendedores, a perceção dos seus empreendimentos 

evidenciaram o impacto que têm numa rede de consumidores ávidos dos seus 

projetos/negócios que estes não estavam à espera. A humanidade do que oferecem, 

traduziu-se em conversas sinceras com os seus consumidores, e abriu abertura para 

percecionar que os seus empreendimentos têm um grande impacto local e na 

comunidade que ativamente partilha tanto nas redes sociais como com os seus amigos 

e parentes, satisfação de consumir e apoiar os empreendimentos. Estes 

empreendimentos não só foram meios de comunicação entre os empreendimentos e a 

necessidade local, assim como contribuiu para as discussões da necessidade de 

inclusão, diversidade, cultura comum e cidadania. O desenvolvimento de tais 

empreendimentos dinamizaram atividades e geraram novas referências para as 

comunidades locais, a respeito da imagem dos residentes. Existe um leque diverso na 

identidade dos consumidores. De acordo com os empreendedores, os consumidores 

têm diferentes representações, sendo maioritariamente portugueses afrodescendentes 

e portugueses. 
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Conclusão 

 

Quando se fala em diáspora africana portuguesa, nomeadamente de afrodescendentes, 

há uma dificuldade em interrelacionar a presença destes com os efeitos de uma 

dinâmica de imigração ao longo de séculos. Assim, a natureza da globalização africana 

em Portugal, partiu de vários fluxos de imigração, com início em 1750 até aos anos 50 

do século passado. Parte-se da assunção teórica, que a intensificação da circulação de 

pessoas africanas é resultante da demanda de mão-de-obra dos imigrantes de países 

de língua oficial portuguesa e das políticas de conciliação laboral entre Portugal e os 

países africanos que ajudaram na segmentação de perfis profissionais específicos, 

sobretudo de trabalhos precários em áreas da construção civil, trabalhos domésticos, 

limpeza e restauração. Estes trabalhos concentravam-se na Área Metropolitana de 

Lisboa, onde se encontrava, maioritariamente a maior procura de mão-de-obra para 

alimentar as construções emergentes. A demanda do fluxo migratório com propósito de 

recrutamento de mão-de-obra de cidadãos africanos para o desempenho deste 

trabalho, contribuiu para uma grande representação territorial de africanos. 

Simultaneamente a Área Metropolitana de Lisboa tornou-se cosmopolita com os fluxos 

de imigração, e com demandas económicas específicas, que fizeram dela global, e com 

demandas económicas específicas, tendo em conta as diferentes realidades culturais, 

interligadas com a multiculturalidade local. Neste contexto, existe uma demanda 

comercial de produtos específicos que abriu brecha para os interessados investirem em 

oportunidades nestes ambientes. O empreendedorismo enquanto atividade económica 

permite que os indivíduos invistam em serviços ou produtos caso identifiquem 

oportunidades proporcionadas pelo mercado mesmo que isso possa implicar o assumir 

de contextos de risco.  

O presente estudo, surgiu com o propósito de compreender os impactes socioculturais 

do empreendedorismo promovido na Área Metropolitana de Lisboa por 

afrodescendentes para o desenvolvimento comunitário, a partir da perspetiva dos 

empreendedores.  

Fazendo uma síntese dos dados recolhidos, em paralelo com as questões de 

investigação, conclui-se que o empreendedorismo é uma influência positiva que permitiu 

aos empreendedores afrodescendentes apresentarem uma solução, através da 

inovação e criatividade dos seus projetos/negócios. Considerando o contexto social em 

que se encontravam, os seus projetos de empreendedorismo denotam uma forma de 

inclusão social num ambiente de trabalho com maior sustentabilidade social, numa 

estreita vinculação à cultura africana, e às dinâmicas sociais e culturais de base 



 

97 

 

identitária. Como foi descrito, as circunstâncias vividas pelos entrevistados levaram a 

que estes abordassem o empreendedorismo, simultaneamente, como uma necessidade 

fundamental e como uma oportunidade encontrada no mercado. Os impactos dos 

negócios e projetos dos entrevistados podem ser entendidos enquanto detentores de 

um papel ativo na dinamização local e nas plataformas digitais, com foco principal nas 

respostas às necessidades identificadas por pessoas da comunidade afrodescendente 

portuguesa. Como efeito, uma parte significativa dos projetos e negócios dos 

entrevistados são centrados na cultura negra, com foco na inclusão, empoderamento 

da comunidade e visibilidade a questões de forte dimensão identitária e de inclusão 

social. 

Concluímos que, as características pessoais, a criatividade, as motivações e o 

conhecimento dos entrevistados assumiram um papel importante durante o decorrer de 

todo o processo.   

Diante das informações obtidas verificou-se que era frequente nos relatos dos 

entrevistados a caracterização com grande satisfação dos seus projetos e negócios 

impactar diretamente os seus clientes e corroborarem para um futuro inclusivo.  

Ao longo dos anos, a inserção laboral de africanos na Área Metropolitana de Lisboa tem 

vindo a heterogeneizar-se; em virtude desta realidade, surgiu o interesse de 

compreender o ambiente social e a dinâmica laboral dos seus descendentes. É inegável 

que o único entendimento acerca do contexto empreendedor de afrodescendentes 

portugueses esteja vinculado exclusivamente ao empreendedorismo imigrante, sendo 

que à partida o estudo fica condicionado a esta narrativa. A compreensão e reflexão na 

forma como se equaciona o empreendedorismo de afrodescendentes é percecionado  

classificado sobretudo como emigrante ou étnico. No entanto, uma das conclusões a 

que se chega é que esta realidade não é factual, visto que entre os entrevistados 

encontram-se pessoas que têm negócios próprios e que não estão relacionados de 

maneira nenhuma com a sua etnicidade, o que põe em causa a crença de que um 

negócio levado a cabo por uma pessoa de origem africana é automaticamente étnico. 

Ainda que existam dados referentes a imigrantes empreendedores, há contudo, um 

desconhecimento no que toca, aos negócios e projetos de empreendedores 

afrodescendentes portugueses. Não encontraram-se muitos documentos científicos, à 

cerca da diáspora africana enquanto empreendedores. Este estudo apresenta algumas 

limitações, pelo que teria sido positivo e enriquecedor, a todos os níveis, caso houvesse 

um maior enquadramento sobre as questões de etnia. “Na prática, a informação sobre 

empresas étnicas provém de três fontes: censos governamentais, investigação de 

inquéritos, e estudos de campo. A inexistência e dificuldade em aceder a dados 
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estatístico atualizados e detalhados sobre o público-alvo, não deixa de ser um ponto a 

mencionar.  

Conforme a pergunta de partida da investigação que se debruçou sobre quais os 

impactes socioculturais do empreendedorismo, promovido na Área Metropolitana de 

Lisboa por afrodescendentes para o desenvolvimento comunitário. Verificou-se que o 

empreendedorismo decorre de uma vontade racional intuída por parte dos 

afrodescendentes de uma forma humilde e genuína, acerca das suas necessidades 

mútuas, expondo assim, as suas próprias necessidades e fragilidades. Como respostas 

às circunstâncias de inserção no mercado de trabalho, desemprego e como soluções. 

No decurso da investigação houve necessidade de correlacionar a pertinência dos 

temas: desenvolvimento, empreendedorismo e comunidades abordados ao longo 

mestrado como, alicerces para o entendimento de conhecimentos gerais. Assim o 

estudo foi capaz de responder à pergunta de partida mostrando que os empreendedores 

ao desenvolverem os seus empreendimentos ajudam no desenvolvimento da 

comunidade local, onde se inserem.  
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Apêndice I - Modelo de análise de suporte ao guião das entrevistas 

 

No âmbito do meu projeto de investigação inserido no Mestrado em Desenvolvimento 

Comunitário e Empreendedorismo do Instituto Politécnico de Beja, a desenvolver um 

trabalho de investigação sobre as experiências de empreendedorismo da população 

afrodescendente com impacte no território da Área metropolitana de Lisboa. Nesse 

sentido, solicito a sua colaboração, convidando-o(a) a participar nesta minha pesquisa, 

através da resposta a um conjunto de questões sobre o seu percurso de 

empreendedorismo. A sua colaboração é muito importante para mim, pois trata-se de 

informação necessária para que possa compreender melhor, e de modo mais 

aprofundado, o objeto de estudo. 

A recolha da informação será feita através de uma entrevista, composta por um guião 

de 16 questões, que se prevê ser respondido em cerca de 30 minutos. A informação 

recolhida será única e simplesmente, utilizada para os fins acima descritos. Os dados 

recolhidos serão tratados com a total confidencialidade e utilizados exclusivamente para 

os fins académicos, sendo, por isso, garantido o anonimato dos participantes.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Sara Ferreira 
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Apêndice II - Guião de entrevista 

Objetivos Categorias Indicadores Perguntas 
Caracterização do 
entrevistado 

Caracterização sociográfica Género 
Idade 
Descendência  
Residência (concelhos) 
Naturalidade/dupla 
nacionalidade  
Se não é português:  
Há quantos anos reside 
em Portugal? 
Emigrou de que país? 
Habilitações literárias:  
Área de formação 
(curso superior ou 
secundário) 
 

1. Idade? 
2. Habilitações (ano de escolaridade completo) 
3. Naturalidade? 
4. Qual a naturalidade do seu pai e da sua mãe? Dos 

seus avós paternos? E avós maternos? 
5. Onde reside? 
6. Se não nasceu em Portugal, com que idade veio para o 

país? 
7. Se é imigrante/estrangeiro, qual foi o seu percurso 

migratório?  
a) Veio sozinho (a)? 
b) Com familiares? 
c) Com quem? 

8. Emigrou de que país? 
9. Composição do seu agregado familiar? 

Descrição da sua 
trajetória enquanto 
empreendedor (biografia 
pessoal e profissional e 
autoavaliação) 

Vontade/motivações  10. Antes de exercer o seu projeto/negócio, teve alguma 
atividade profissional? (Pode descrever, por favor.) 

11. Fez alguma formação para adquirir conhecimentos, para 
a criação do seu projeto/negócio? Qual? 

12. Há quanto tempo tem o seu projeto/negócio? 
13. Quanto tempo precisou para tirar a ideia do papel? 

 Génese do projeto/negócio  14. Qual/ais foi/foram a/s principal/ais razões que o (a) 
levaram a implementar o seu projeto/negócio? 

 Caracterização do 
projeto/negócio e do seu 
percurso 

 15. Em que consiste o seu projeto/negócio? 
16. Criou o projeto/negócio sozinho(a)? Ou tem 

parceiros(as) ou sócios(as)? 
17. Quem são os principais destinatários do seu 

projeto/negócio?  
18. Qual/ais é a missão, visão e valores do projeto/negócio? 
19. Considera, ou não, o seu projeto/negócio diferenciador? 

(Pode justificar, por favor?) 
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20. Entende que o seu projeto/negócio reflete valores 
culturais associados à sua cultura/património familiar? 
Se sim, quais? 

21. O seu projeto/negócio está registado nas finanças? 
De que forma? 
Possui empregados? Quantos? 
Portugueses/estrangeiros/imigrantes? 

22. Enquanto proprietário (a) do projeto/negócio que papel 
desempenha? 

23. Como promoveu/divulgou o seu projeto/negócio? 
24. Qual o papel que as redes sociais, tiveram/têm no seu 

projeto/negócio? 
Construção e 
desenvolvimento do 
projeto de 
empreendedorismo 

Apoios  
Obstáculos 
Parcerias 

 25. Ao longo da sua jornada profissional recorreu a 
entidades de apoio? Caso sim, a que entidades 
recorreu? 

26. E se sim, beneficiou de quantos apoios? Ajudas? 
27. No plano económico, recebeu algum tipo de incentivo 

para alavancar o seu projeto/negócio? Se sim, explicite.  
28. Tem parcerias com outros empreendedores? Se sim, de 

que áreas? 
29. Já recuperou o investimento efetuado? 

Descrição do impacto no 
desenvolvimento pessoal 
e económico 

Dificuldades/ Obstáculos  30. Quais foram as maiores dificuldades que sentiu, no início 
do seu projeto/negócio? Como as ultrapassou?  

31. Que obstáculos enfrenta neste momento, e quais os 
maiores desafios para o futuro? 

32. Quantas horas dedica por dia, ou por semana, ao seu 
projeto/negócio? 

33. Esta é a sua primeira experiência empreendedora? Se 
não, qual ou quais antecederam?  

34. O projeto/negócio que desenvolve é a sua principal 
atividade e fonte de rendimentos? Não sendo, qual a sua 
atividade principal? 

Análise das perceções 
relativamente à 
realização pessoal 

Estratégias de promoção  35. De todas as decisões que implementou quais as que 
tiveram mais impacto positivo no seu projeto/negócio? 

36. Como se vê daqui a 10 anos? 
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enquanto 
desenvolvimento pessoal 

37. Pode partilhar um episódio, ao longo do seu percurso de 
criação de projeto/negócio, que de alguma forma moldou 
a sua visão enquanto empreendedor? 

Perceção do impacto na 
comunidade 

Opinião sobre o tipo de nível 
de impacto 

 38. Considera, ou não, que o seu projeto/negócio responde 
a efetivas, necessidades da comunidade local? (Pode 
justificar, por favor?) 

39. Entende que a sua oferta influenciou uma mudança nos 
hábitos de consumo do seu público-alvo? 

40. Notou alguma alteração significativa naquele que é o seu 
público-alvo? 

41. Qual foi o feedback recebido pelos clientes que mais 
valoriza/ou? 

42. E o mais negativo? 
43. Que conselhos daria a alguém que esteja a começar a 

sua trajetória de empreendedor? 
44. Os seus clientes são culturalmente diferentes? 

Poderia descrevê-los, por favor, Portugueses, da 
comunidade, de etnias específicas, afrodescendentes…  
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Apêndice III - Caracterização do perfil sociográfico dos entrevistados 

 

Entrevistad
os 

Caracterização (no momento da entrevista) 

 Género Idad
e 

Habilitações 
(ano de 
escolaridade 
completo) 

Naturalidad
e 

Nacionalidad
e 

Qual é a 
naturalidade 
do seu pai e 
mãe? Dos 
seus avós 
paternos? E 
avós 
maternos? 

Onde 
reside? 

Se não 
nasceu 
em 
Portugal, 
com que 
idade 
veio 
para o 
país? 

Se é 
imigrante/estrang
eiro qual foi o seu 
percurso 
migratório? 

a) Veio 
sozinho 
(a)? 

b) Com 
familiares
? 

c) Com 
quem? 

Composiçã
o do 
agregado 
familiar 

E1 Feminin
o 

33 Pós-
Graduação 
em 
Engenharia 
do Ambiente 

Felgueiras, 
Portugal 

Portuguesa Guineenses Lisboa   1 

E2 Feminin
o 

31 Licenciatura 
Pré Bolonha 

Moçambiqu
e 

Portuguesa Moçambican
os 

Lisboa 2 Sozinha 1 

E3 Masculin
o 

42 9.º ano São Jorge 
de Arroios, 
Portugal 

Português Cabo-
verdianos 

Cova da 
Moura, 
Amadora 

  2 

E4 Feminin
o 

30 12.º ano Portugal Portuguesa Cabo- 
verdianos 

Lisboa   1 

E5 Feminin
o 

31 12.º ano Portugal Portuguesa Pai: 
burundiano 
Mãe: 
angolana 

Lisboa   4 
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Avós 
maternos: 
angolanos 
Avós 
paternos: 
Portugal e 
Burundi 

E6 Feminin
o 

28 12.º ano São 
Sebastião 
da 
Pedreira, 
Lisboa 

Dupla 
Nacionalidad
e 
(Portuguesa 
e São 
tomense) 

São-
tomenses 

Santo 
António dos 
Cavaleiros 

  4 

E7 Masculin
o 

29 Pós-
Graduação 
em Ciências 
da 
Comunicaçã
o 

São Tomé São tomense  São-
tomenses 

Lumiar, 
Lisboa 

4  Com familiares 
(mãe e tia) 

4 

E8 Feminin
o 

40 Mestrado em 
Psicologia 

São Tomé Portuguesa São-
tomenses 

Lumiar, 
Lisboa 

3  Com familiares 
(pai e mãe) 

3 

E9 Masculin
o 

35 12.º ano Cascais, 
Portugal 

Dupla 
nacionalidad
e  
(Portuguesa 
e Cabo-
verdiana) 

Cabo- 
verdianos 

Alcabidech
e, Cascais 

  3 

E10 Feminin
o 

29 12.º ano Lisboa, 
Portugal 

Portuguesa Pai: cabo-
verdiano 
Mãe: 
angolana 
Avós 
maternos: 
são-tomense 
e cabo-
verdiano 

Casalinho 
da ajuda, 
Lisboa 

  3 
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Avós 
paternos: 
cabo-
verdianos 

E11 Feminin
o 

42 Mestrado em 
Administraç
ão 
económica e 
social e 
menção 
comércio e 
negócios 
internacional  

Luanda, 
Angola 

Dupla 
nacionalidad
e (Angolana 
e Suiça) 

Pai: angolano 
Mãe: suiça 
Avós 
paternos: 
angolanos 
Avós 
maternos: 
suiços  

Lisboa 41  Com familiares 
(marido e filhos) 

5 

E12 Feminin
o 

24 Licenciada 
em Gestão 
de recursos 
humano 

Angola Dupla 
nacionalidad
e (Angolana 
e 
Portuguesa) 

Pai e Mãe: 
angolanos 
Avós 
paternos e 
maternos: 
cabo- 
verdianos 

Algés 18 Sozinha 2 

E13 Feminin
o 

45 Licenciada 
em 
cardiologia 

Portugal Portuguesa Pai: cabo- 
verdiano  
Mãe: são- 
tomense 
Avós 
paternos: 
cabo-
verdianos  
Avós 
maternos: 
são-
tomenses 

Lisboa   4 

E14 Masculin
o 

28 12º ano Portugal Português Pai e mãe: 
cabo-
verdianos 
Avós 

Lisboa   3 
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maternos: 
cabo-
verdianos 
Avós 
paternos: 
argentinos 

E15 Masculin
o 

33 12ºano Portugal Portuguesa Mãe e pai: 
guineenses 
Avós 
paternos: 
são-
tomenses e 
guineense  
Avós 
maternos: 
português e 
guineense 

Lisboa   3 

E16 Feminin
o 

29 Mestrado em 
gestão 
estratégias 
de empresas 
turísticas 

São Tomé 
e Príncipe 

Dupla 
nacionalidad
e 
(Portuguesa 
e são- 
tomense) 

 são -
tomenses 

Lisboa 17  Sozinha 1 

E17 Feminin
o 

23 Mestrado em 
gestão e 
petróleo e 
gás 

Angola Dupla 
nacionalidad
e 
(Portuguesa 
e  Angolana) 

Mãe: 
angolana 
Pai: angolano 
Avós 
paternos: 
portugueses  
e cabo- 
verdiano 
Avós 
materna: 
angolanos 

Lisboa 12  Com familiares 
(com as duas 
irmãs) 

2 
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E18 Masculin
o 

30 Mestrado em 
Contabilidad
e finanças 

Angola Angola Mãe: 
angolana 
Pai: cabo-
verdiano 
Avós 
paternos: 
cabo-
verdianos e 
avós 
maternos: 
angolanos 

Alfornelos, 
Lisboa 

21  Sozinho 1 

E19 Feminin
o 

49 12º ano Espanha Espanhola Todos são- 
tomenses 

Lisboa 43 Com familiares 
(marido) 

2 

E20 Feminin
o 

23 12º ano Angola Angolana  Angolanos Lisboa 2  Com familiares 
(mãe, irmã, tia, 
primos) 

2 

E21 Feminin
o 

29 Mestrado em 
Administraç
ão e 
finanças 

Luanda, 
Angola 

Angolana, 
Portuguesa e 
Cabo - 
Verdiana 

Pai e mãe:  
angolanos 
Avós 
maternos e 
paternos: 
cabo-
verdianos 

Lisboa 25 Com familiares 
(mãe) 

4 

E22 Masculin
o 

28 Mestrado Tomar, 
Portugal 

Português Mãe: Braga, 
Portuguesa 
Pai: 
guineense 
Avós 
paternos – 
guineenses 
Avós 
paternos: 
Braga, 
Portugueses 

Lisboa   2 
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Apêndice IV – Unidades de Registo 

 

Quadro n.º1. 

Categorias  Subcategorias Unidades de registo 
Vontade/motivações Tempo de 

idealização do 
projeto/negócio 
 
 
 
 

“Anos para idealizar… sei lá, não te 
consigo precisar quantos anos foram... 
Mas foram muitos anos de 
pensamento“-E1 
 
“Eu não consigo mesmo dizer ao 
certo…” – E3 
 
“Mais ou menos cinco meses” – E4 e 
E5 
 
“Não precisei de muito tempo, mais ou 
menos em novembro de dois mil e 
dezassete.” – E6 
 
“ Em dois mil e quinze foi o ano.” – E7 
 
“Não chegou de ir para o papel, mas 
foram mais ou menos cerca de três 
quatro meses.” –E8 
 
“Um ano e meio.” – E9 
 
“Cinco minutos.” – E10 
 
“Foi surgindo, foi logo de imediato.” – 
E11 
 
“Alguns meses.” – E12 
 
“ 4 anos.” – E15 
 
“ De agosto de 2020 até maio de 
2020.” – E16 
 
“Foi menos de um mês.” – E17 
 
“Menos de dois meses.” – E18 
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Quadro n.º2  

 

“Do papel à realidade, levou tempo e 
ainda leva tempo fazer qualquer coisa.” 
– E19 
 
“Vai fazer dois anos” – E20 
 
“Três dias” – E21 
 
“Dois meses diria” – E22 

Categorias  Subcategorias Unidades de registo 
Génese do 
projeto/negócio 

Principais razões 
que levaram a 
implementação do 
projeto/negócio: 
 
 
 
Falta de 
representatividade  
 
Ausência no 
mercado 
 

“Falta de representatividade extrema 
(risos), quase a cem por cento em 
Portugal. Em todos os meios, TV, tudo!  
Trazer essa visibilidade de pessoas 
negras, que eu própria queria 
conhecer.” – E1 
 
“Isso não foi uma possibilidade e eu 
comecei a trabalhar numa plataforma, 
portanto que facilitasse. o acesso a 
profissionais negros. Porque eu 
também entendo que ao comprar de 
proprietários de negócios negros é uma 
forma de emancipação.” – E2 
 
“ Eu acho que queria dar mais um 
impulso termos sobre o que eu poderia 
fazer, para contribuir não só para 
representatividade mas também para 
adicionar à minha zona.” – E3 
 
“Então, porque basicamente não há 
nada no mercado como a nossa marca, 
foi mais por uma questão também de 
necessidade e para que toda a 
comunidade PALOP pudesse se 
identificar com algo que seja das nossas 
raízes.” – E4 e E5 
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“Necessidade mesmo, fiquei 
desempregada. O valor do subsídio de 
emprego era muito baixo” – E6 
 
 
“lacuna gritante no mercado que 
envolve a comunicação lusófona.” – E7 
 
“Eu gosto muito de coisas diferentes.” – 
E8 
 
“As principais razões de facto foi eu ter 
conhecido este negócio dos livros, ter 
visto uma possibilidade neste mercado 
e de facto especializar e ter uma nova 
livraria exclusivamente direcionada 
especializada nestes assuntos de 
negros. Mas a maior razão para iniciar 
isto foi o sentido de responsabilidade de 
mostrar a negros e africanos que aqui 
existe literatura africana.” – E9 
 
“Não querer trabalhar por conta de 
outrem.” – E10 
 
“A necessidade do mercado.”-E12 
 
“ Uma das razões foi realmente a falta 
de representatividade, portanto de 
bonecas negras no mercado.” – E13 
 
“A falta na comunidade africana, a 
lacuna que existe bastante presencial, 
pronto.” – E15 
 
“Diferenciação, queria marcar a 
diferença.” – E17 
 
“Ah, foi a dificuldade de inserção no 
mercado de trabalho.” – E18 
 
“Não queria continuar a costurar e 
trabalhar numa empresa para outros.”- 
E19 
 
“Primeiro que pronto, começou a 
pandemia e não tinha nada para fazer.” 
– E21 
 
“Ahh, necessidade de comunicar e de 
expressar ideias”- E22 
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Quadro n.º3 

 

Categorias  Subcategorias Unidades de registo 
Vontade/motivações Em que consiste o 

projeto/negócio: 
 
Visibilidade racial 
 
Caracter 
informativo 
 
Vertente social 
 
Outro carácter 
 
Plataforma Digital 
 
Prestação de 
serviços  
 
 
 

“Agora tem um caráter informativo 
através dos lives” – E1 
 
“O projeto tem como objetivo principal, 
mostrar que existe profissionais negros 
numa plataforma digital, sejam 
africanos ou afrodescendentes em 
Portugal das mais variadas áreas, este 
acaba por ser o objetivo número um” – 
E2 
 
 
“É assim tem duas vertentes, tem a 
vertente social que é muito importante 
porque eu acho que é inspirado na 
comunidade. A comunidade de onde eu 
venho, tem a sua história, na parte 
social que é animar a zona. 
 
(…) A gente faz mercados aqui na rua 
com artistas que não têm a logística 
toda para participar num evento em 
Lisboa,…, com o objetivo uma vez mais 
de dar visibilidade a artistas que estão a 
surgir e filmes negros que reflete a 
comunidade. Fazemos conversas que 
tem cenas relacionadas com a 
comunidade (…) isso e também temos 
espaço para as crianças lerem livros e 
conversas de mulher para mulher. Isso 
é a parte da vertente social que a gente 
tenta fazer e agora estamos a tentar 
fazer uma biblioteca também.” – E3  
 
 
“Nós vendemos artigos de decoração, 
acessórios e lifestyle inspirados na 
cultura PALOP, ou inspirados na cultura 
PALOP ou feitos por pessoas da 
comunidade PALOP.” – E4 e E5 
 
“Faço bolos, salgados, de tudo um 
pouco. Tudo o que esteja na área da 
pastelaria, eu faço.” – E6 
 
“ É uma revista online que tem um foco 
muito bem estruturado que é a 
lusofonia, portanto acaba por ser um 
magazine por assim dizer, digital.” – E7 
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“criação de acessórios de moda, de 
modo geral.” – E8 
 
“O meu negócio aqui em Portugal 
chama-se alfarrabista. Alfarrabista é 
uma pessoa que vende livros usados e 
para já, estou só neste registo de 
alfarrabista que acaba por ser uma 
atividade paralela económica. No fundo 
acaba por fazer tráfego, eu compro 
livros usados, ahm e este é um maior 
desafio.” – E9 
 
“Ofereço serviços de cosmética, 
personalizado” – E10 
 
“Eu faço duas coisas, eu produzo uma 
manchantily artesanal para pele e 
cabelo e também vendo produto de 
outras artesãs, mas é mais que um 
negócio.” – E11  
 
“Sou maquilhadora profissional, presto 
serviço na área de beleza e 
maquilhagem a noivas.” – E12 
 
“Eu faço bonecas que também sejam 
inclusivas e bonecas personalizadas” – 
E13 
 
“Consiste em artes plásticas e escultura, 
mais em escultura em madeira.” – E14 
 
“Enaltecer, empreendedorismo, 
questões sobre saúde mental, conhecer 
as lacunas. 
Trabalhar as lacunas e principalmente 
reconhecer as lacunas na comunidade 
africana.” – E15 
 
“Digamos que o mercado onde eu estou 
é o mercado de marketing e conteúdo, 
com o meu negócio eu ajudo as 
pessoas a transformarem o seu 
conhecimento em conteúdo.” – E16 
 
“O meu negócio consiste em 
cosméticos, sem crueldade animal, sim 
é realmente isto.” – E17 
 
“Em consultoria académica e 
empresarial e trabalho com 
planeamento estratégico para as 
empresas. Ajudo as empresas a 
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Quadro nº. 4  

 

redefinir as suas estratégias, a 
prospeção do mercado de clientes , 
também, acabo por dar formações a 
empreendedores, pequenos 
empreendedores”. – E18 
 
“Eu considero-me coach, instrutora 
online e chef de cozinha vegan. 
Isso é o meu negócio, ensinar às 
pessoas a preparar refeições veganas, 
passo a passo, deliciosa, nutritiva, é 
isso.” – E19 
 
“Eu faço, eu crio, costuro roupas 
exclusivas, feitas à medida, para bebés, 
mamãs, tudo. 
Para qualquer idade.” – E20 
 
“Escrevo artigos para um blogue.” – E21 
 
“Pronto, basicamente é um podcast que 
está disponível nas várias plataformas e 
agora mais recentemente em vídeo, em 
que vou conhecendo e tento explorar 
um pouco os gostos musicais dos meus 
convidados. Ahh e esses convidados 
pode-se dizer que são de várias áreas, 
desde a música de comunicação ou até 
à política.” – E22 
 

Categorias  Subcategorias Unidades de registo 
Caracterização do 
projeto/negócio e do 
seu percurso 

Projeto/negócio 
diferenciador 
 
 
Afirmativo 
 
Negativo 
 
Sem resposta 
 
Inexistência de 
algo assim 
 

“Sim, primeiro porque acho que não há 
nada exatamente assim como o meu” – 
E1 
 
“Sim, sim. A diferenciação começa logo 
na inexistência de um espaço mediático 
que divulga eventos assim como livros. 
Portanto a nível de imprensa 
escrita…Tem a atualização diária. O 
facto de ter uma atualização diária… 
Também introduz esta diferenciação de 
forma muito pedagógica. – E2 
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Diferenciação do 
tipo de negócio 
 
Necessidade 
Colmatada 
 
Visibilidade racial 
 
Reconexão com a 
cultura 
 
Não sabe 
 
 

“Eu acho que o diferenciador, é a 
maneira como nós comunicamos” – E3 
 
“Considero diferenciador, porque não 
há nada assim…Nós ainda não 
encontramos nada, seja diretamente 
concorrência e que tivesse estas 
características”- E4 e E5 
 
“Sim considero, porque utilizo muitas 
pérolas, muitos requintes, muito brilho 
nos bolos e cada vez mais as pessoas 
têm pedido esse tipo de bolos. Porque 
realmente são muito bonitos.” – E6 
 
“Sim, eu digo que isso é uma plataforma 
que veio para preencher uma lacuna 
(…). E nós chegamos com o objetivo de 
fazer com que as pessoas tenham uma 
mudança, que seja uma reestruturação 
das mentes. 
 
(….) Nós somos essa máquina por 
assim dizer, essa cabeça que pensa 
como fazer, como mostrar o que há de 
bom culturalmente falando em áfrica e 
na diáspora.” – E7 
 
“Lá está aquele toquezinho 
diferenciado, porque o meu negócio é 
quase todo baseado em capelana, que 
é um tecido africano. 
 
Eu tento sempre dar aquele toque 
especial para que não seja aquela coisa 
maçadora que todo o mundo faz igual e 
penso que consigo lá chegar.” – E8 
 
“Considero um negócio inovador, para 
além de ser o único em Portugal. 
Colmata algo que estava a fazer falta há 
muito tempo no mercado digamos 
assim, logo por aí já é diferenciador. -
E10” 
 
“Aqui é diferenciador, primeiro porque 
eu até ao momento não encontrei uma 
outra marca que tenha esse mesmo 
produto e mensagem.”- E11  
 
“É diferenciador porque eu junto a 
minha personalidade com a forma como 
eu vejo a maquilhagem. Normalmente 
as minhas clientes voltam sempre 
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porque gostam de mim e porque 
acharam o ambiente, saudável” – E12 
 
“Diria diferenciador, portanto mostrar a 
diversidade que já existe. Focar nos 
traços da população africana. 
Evidenciar toda a sua cultura, porque eu 
utilizo nos meus bonecos, os tecidos 
africanos, portanto para também 
enaltecer a nossa cultura, os nossos 
panos que são tão ricos, tão cheios de 
cor e as pessoas adoram.  
 
E o facto de trazer a diversidade nos 
brinquedos. 
(…) Tento utilizar produtos mais 
naturais possível, que não provoquem 
alergias. Os meus bonecos são todos 
pintados à mão por tintas que não são 
tóxicas, já as embalagens também 
procuro utilizar embalagens que já 
existem. 
 
Portanto tento sempre procurar 
soluções que possam cuidar do nosso 
planeta” – E13 
 
“O facto de conseguir entender a minha 
audiência, obviamente que isso vai me 
destacar de uma pessoa que se calhar 
não teve experiência” – E16 
 
“Considero sim, considero 
diferenciador. No caso dos cílios eles 
são reutilizáveis” – E17 
 
 
“Sim considero um negócio 
diferenciador porque, a minha 
concorrência não são as escolas, mas 
sim as explicações já que existem.  
 
Agrega valores e dá uma auto- estima 
diferente e segura aos estudantes. 
 
(…) Diferenciamo-nos daquilo que são 
as aulas que têm mais de dois três 
estudantes, o aluno estudante se tiver 
alguma dúvida terá contacto apenas 
com um dos especialistas na área. 
 
Os alunos sentem que tem uma atenção 
só voltada para eles.” – E18 
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Quadro n.º5 

 

“Ser vegan e plant base não é para uma 
determinada raça, para uma 
determinada cor de pele, pessoas 
negras também se interessam pela 
saúde. Gosto de transmitir essa 
mensagem, de que nós estamos aqui 
também para impactar o mundo, para 
dar algo positivo”. – E19 
 
“Considero, porque eu acho que tenho 
alguma sensibilidade e gosto da forma 
como aqui as conversas em que dou 
espaço ao convidado sem o atropelar. 
Onde também dou o meu ponto de vista, 
eu deixo o convidado falar à vontade. Eu 
acho que é diferenciador desse ponto 
de vista, porque não vejo muitos 
projetos assim sobre música e que 
tenham esta abordagem cá em 
Portugal, acho que é essencialmente 
isso.” – E22 
 

Categorias  Subcategorias Unidades de registo 
Caracterização do 
projeto/negócio e do 
seu percurso 

Cruzamento da 
cultura africana e 
europeia 
 
Reconexão com a 
cultura 
 
 
Evidenciar 
ancestralidade 
africana 
 
Não é cultural 
 
Sem resposta 
 
 
20. 

“Sim, sim. 
Tem referências específicas por causa 
deste cruzamento de não nascer no país 
de origem dos meus, ter uma cultura 
completamente portuguesa e depois o 
cruzamento dessas duas culturas numa 
pessoa só” - E1 
 
“Claro que sim, claro que sim.  
Parte praticamente de toda esta minha 
ancestralidade. É um resgate, faz parte 
do meu processo de fortalecimento 
identitário, do meu grito, é como se fosse 
um grito individual primeiro e depois 
adquiro uma expressão coletiva” – E2 
 
“Sim muito, eu acho que sim muito. 
Eu carrego a ideia que eu acho que é 
muito forte e é legitima, da comunidade, 
de levar a cultura consigo e eu acho que 
uma das coisas que sim. Agora podemos 
falar em diferença, eu acho que é a 
história por detrás” - E3 
 



 

129 

 

“Sim claramente, a base do negócio é 
exatamente essa. O projeto está criado 
com a cultura PALOP e não no sentido 
isolado.” – E4 e E5 
 
“Sim, associados à minha cultura, eu falo 
mais no sentido da massa, por exemplo 
nós cá em Portugal. A massa mais 
conhecida aqui é o pão de ló, quando 
alguém pede um bolo e eu pergunto qual 
é a massa que quer, qual é o recheio que 
quer.” – E6 
 
“Claramente que sim, culturalmente 
falando nós mostramos tudo o que a 
cultura africana tem, isso vai sempre de 
encontro às nossas raízes, às nossas 
famílias, aos nossas ancestrais.”– E7 
 
“A minha cultura propriamente dita não, 
não tem muito a ver com a minha cultura, 
com as minhas origens.” - E8 
 
“Posso dizer que sim. Hoje em dia acabo, 
por ter essa oportunidade por ter o 
contacto próximo dos livros, abrir um livro 
de um autor que está a escrever uma 
coisa do qual me identifico.” – E9 
 
“Não é um negócio cultural, mas um 
negócio que use como meio digamos de 
intervenção social.” – E10  
 
“Sem dúvida, estou a promover um 
património cultural que nós temos.” – E11 
 
“Não.” – E12 
 
“Sim, um dos valores será esse frisar os 
tecidos africanos para a criação das 
minhas peças. O foco é mesmo esse , 
evidenciar essa cultura. Os turbantes que 
é algo que nos caracteriza também de 
usar muito no cabelo. 
Portanto vou procurando traços que 
possa evidenciar a nossa cultura.” – E13 
 
“Diria que sim. 
Como eu recentemente lancei um produto 
que é relacionado a mulheres de pele 
negra, eu sinto que falta muito de bases 
de qualidade para a pele negra. Então 
esta é a parte cultural né, porque eu sou 
angolana. 
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Quadro 6.º 

Como eu digo sempre, criei a marca para 
as angolanas, que é acessível para elas.” 
– E17 
 
 
“Gosto muito de pegar os tecidos da 
minha terra, das minhas origens, criar 
uma coisa moderna! 
Eu não ponho a minha cultura de parte, 
eu não esqueço de onde vim.” – E20 
 
 
“Ah sim, é óbvio que esses valores depois 
vão estar refletidos naquele que são as 
conversas.”- E22 
 

Categorias  Subcategorias Unidades de registo 
Caracterização do 
projeto/negócio e do 
seu percurso  

Divulgação do 
projeto  
 
Era digital 
 
Transparência 
 
Sem resposta 
 
 

“Consigo mostrar todo o meu trabalho.” 
– E1 
 
“dinamização das redes sociais.”- E2 
 
“forma mais fácil para nós chegarmos às 
pessoas é pela rede social.” – E4 e E5 
 
“ajudam a promover, estamos a 
vivenciar a era digital.” – E6 
 
“usamos muito as redes sociais para dar 
a conhecer o nosso trabalho.” – E7 
 
“agora é quase tudo digital.” – E8 
 
“De promoção, de visibilidade, imagem 
e os contactos”; “transparência.”- E9 
 
“as redes sociais atinge toda a gente.”- 
E10 
 
“ajuda mais no conhecimento da 
marca.” – E11 
 
“consigo chegar a mais pessoas.” - E12 
 
“A melhor forma de divulgar é tirar 
partido das redes sociais.” – E13 
 
“100% visibilidade.” - E15 
 
“redes sociais é fundamental, não só 
para o meu negócio mas eu diria para 
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Quadro n.º 7  

 

  

qualquer negócio hoje em dia”; “era 
digital” – E16 
 
“porque sem as redes sociais eu não 
acho que conseguiria alcançar as 
pessoas e hoje a informação está toda 
nas telas”; “era digital.” – E17 
 
“dar a conhecer ao mundo aquilo que 
nós somos.”- E18 
 
“leva a tua mensagem a muitas mais 
pessoas do que de outra maneira não 
poderia chegar.” – E19 
 
“é lá onde as pessoas vêm conversar, 
vêm o meu trabalho, é tudo.” – E21 
 
“principal meio de divulgação.” - E22 

Categorias  Subcategorias Unidades de registo 
Apoios 
 
Obstáculos 
 
Parcerias 

Afirmativo 
 
Negativo 
 
27. 

“Não” – E1 
“Doação” - E2 
“Não” – E3 
“Não” – E4 e E5 
“Não” – E6 
“Não” – E7 
“Não” – E8  
“Não” – E9 
“Não” – E10  
“Não” – E11  
“Não” – E 12 
“Não” – E13 
“Não” – E14 
“Não” – E15 
“Não” – E16 
“Não” – E17 
“Não” – E18 
“Não” – E19 
“Não” – E20 
“Não” – E21 
“Não” – E22 
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Quadro n.º 8 

31. Que obstáculos enfrenta neste 
momento, e quais os maiores desafios 
para o futuro? 
 
Categoria: Dificuldades/ obstáculos 

“Convidar-me só para falar 
exclusivamente sobre temas raciais” - E1 
 
“problema do Covid (…) e deixar o cliente 
contente” - E3 
 
“não vender” – E4 e E5 
 
“facto de eu trabalhar em casa (…) e com 
o momento pandémico, eu fico com um 
pé atrás, porque do nada as lojas fecham 
novamente” – E7 
 
“covid” – E8 
 
“falta de capitalização de dinheiro como 
de equipamentos (…) falta de 
planeamento” – E9 
 
“fidelizar clientes” - E10 
 
“envios, transferências (…) em termos de 
clientela” – E11 
 
“covid” - E12 
 
“chegar às pessoas” – E13 
 
“um bocado difícil, ser independente” – 
E14 
 
“descredibilizado” – E16 
 
“capacidade humana de resposta” – E17 
 
“tudo sozinha” - E18 
 
“tudo sozinho” – E19 
 
 

 

Quadro n.º10 

Categorias  Subcategorias Unidades de registo 
Estratégias de 
promoção  

Caracter 
informativo 
 
Início do 
projeto/negócio 
 
Outros 

“Eu acho que o carácter informativo e de 
aprendizagem” – E1 
 
“É assim para já a implementação do 
projeto para mim já foi um impacto mega 
positivo, acompanhado da estagiária 
que entrou.” – E2 
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Sem resposta 

 
“Ter uma loja online” - E3 
 
“É assim, em termos de produtos temos 
um bestseller” – E4 e E5 
 
“Foi o primeiro passo, o facto positivo foi 
mesmo dar o primeiro passo” – E6 
 
“O método foi criar este negócio, criar 
uma revista”- E7 
 
“Sair do padrão tradicional de publicar 
só a imagem do livro nas redes sociais”-  
E9 
 
“O facto de avançar e não ter desistido”-  
E10 
 
“O facto de ter alterado a imagem do 
produto, teve um impacto muito grande. 
Agora o frasco é de vidro, essa foi a 
decisão que mais impactou a marca” – 
E11 
 
“Eu estou a dar workshops profissionais 
e está a resultar bem.” - E12 
 
“A principal decisão foi realmente segui 
com este sonho, levar 
representatividade às crianças e está a 
resultar bem.” – E13 
 
“Eu trago realmente pessoas comuns e 
é isso que falta, ou faltou durante vários 
anos na comunidade africana e ainda 
por cima tenho o Youtube em circulação 
para aí, desde 2004 salvo o erro.” – E15 
 
“Todas as decisões que eu tomo são 
dentro do mundo digital” – E16 
 
“Todas as que envolveram uma 
análise.” – E17 
 
“A expansão do negócio para Angola, a 
questão da parceria” – E18 
 
“Fazer os cursos online, fazer os 
workshops online”- E19 
 
“Criar algo mais moderno.” - E20 
 
“Partilhei o blogue com as minhas 
amigas, três dias depois eu estava a 
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escrever os conteúdos. Eu gostei dos 
conteúdos e pronto deu certo.” – E21 
 
“Eu penso que a escolha dos 
convidados com alguma notoriedade 
acabaram por trazer mais gente, mais 
ouvintes e também mais credibilidade 
ao projeto.” – E22 
 

 

Quadro n.º 9 

Categorias  Subcategorias Unidades de registo 
Dificuldade/ 
Obstáculos 

Monetário 
 
Aspetos Legais 
 
Incerteza  
 
Insegurança 
devido à pandemia 
 
Alcançar novos 
clientes 
 
Outros 
 
Sem resposta 
31. 

“Orçamento.” - E1 
 
“Personalidade jurídica.” - E2 
 
“Não sei o amanhã.” - E3 
 
“Arranjar soluções.” - E4 e E5 
 
“receio do futuro, por essa questão do 
covid.” - E6 
 
“não lhe sei dizer em concreto quais 
são.” - E7 
 
“Conseguir novos clientes”…. “envio 
para o mundo todo.” - E8 
 
“fidelizar clientes e arranjar pontos fixos, 
locais onde à pouca oferta.” - E9 
 
“aumentar o tipo de propostas de 
chantillys, fazer uma gama para 
homens, fazer esse tipo de coisas e 
também aumentar produtos como o 
raçul que vem de Marrocos.” - E11 
 
“Covid.” - E12 
 
“quero ter mais estúdios, podcasts de 
vertentes africanas.” - E15 
 
“liderar uma equipa de pessoas para 
conseguir entregar um bom trabalho 
para o meu cliente final.” - E16 
 
“a marca tem de sair de Portugal e tem 
de sair de Angola.” - E17 
 
“dificuldade em crescer.” - E19 
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Quadro n.º 11 

Categorias  Subcategorias Unidades de registo 
Opinião sobre o tipo 
de nível de impacto 

Afirmativo 
 
Negativo 
 
Sem resposta 
 
 

“Sim, eu acho que sim. Porque permitiu-
me ter conversas sinceras com pessoas 
da comunidade.” - E1 
 
“ Achamos que vai de encontro”- E4 e 
E5 
 
“ Claramente, não só do local, mas de 
toda a estratosfera que está à nossa 
volta. 
Porque nós entrevistamos e fazemos 
artigos, mas claramente que nós vemos 
que as necessidades estão a ser, 
colmatadas.” – E6 
 
“Eu penso que sim. Estou numa zona, 
podemos assim dizer privilegiada com 
muitos turistas e os turistas gostam 
destas coisas, de padrões e coisas 
diferente.” - E7 
 
“Sem dúvida! 
O facto de ser só eu e a cliente dentro 
da van, é a exclusividade é o diferencial. 
Portanto isso é colmatar uma coisa que 
estão à procura, basicamente.” – E10 
 
“Eu grito que sim! 
Portanto para mim é uma reconexão 
consigo em termos de corpo, é uma 
reconexão com a nossa cultura.” – E11 
 
“Sim, eu acho que corresponde às 
necessidades locais. Porque o nosso 
serviço é mais solicitado por brasileiras, 
angolanas, ou melhor africanas.” -  E12 
 
“Sim. Portanto a qualidade evidencia 
realmente que à muito tempo que 
queriam uma boneca assim.” – E13 
 
“Sem dúvida, é essencial porque 
precisamos de falar e estes três planos 
de intervenção, identificação, a 
aceitação e mitigação, são os três 
planos que nós precisamos para o 
nosso próprio projecto.” - E15 
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Quadro 12 

Categorias  Subcategorias Unidades de registo 
Opinião sobre o tipo 
de nível de impacto  

Afrodescendentes 
 
Afrodescendentes 
europeus 
 
Angolanos 
 
Cabo verdianos 
 
Guineenses 
 
Santomenses 
 
Moçambicanos 
 
Brasileiros 
 
Portugueses 
 
Americanos 
 
PALOP 
 
Europeus de 
diferentes 
nacionalidades 
 
Outras 
nacionalidades 
 
Sem resposta 

“ Sim, tenho Portugal, Brasil, Londres, 
os PALOP.” – E1 
 
“Portugueses negros, portugueses 
brancos.” – E2 
 
“Afrodescendentes de várias etnias e 
também um número reduzido de 
portugueses.” – E3 
 
“Portugueses, afrodescendentes, 
afrodescendentes PALOP.”- E4 e E5 
 
“A maior parte dos meus clientes são 
santomenses, cabo-verdianos, 
guineenses, moçambicanos, 
portugueses.” - E6 
 
“Angolanos, santomenses, cabo-
verdianos, guineenses, moçambicanos, 
muçulmanos, católicos. Acaba por ser 
misto de culturas e etnias dentro do 
conteúdo geral” – E7 
 
“São, são uiiiii 
Então, moçambicanos, são tomenses, 
angolanos, guineenses, camaroneses, 
cabo-verdianos, portugueses, 
franceses, ingleses, belgas, estado 
unidenses, australianos, 
dinamarqueses, suíços.” – E8 
 
“Dou destaque à comunidade 
guineense, a pessoas também 
portuguesas e de São Tomé.”- E9 
 

 
“ Sim, responde. Tem uma vertente 
social muito forte porque estimula a 
pesquisa, estimula a busca de 
conhecimento.” – E18 
 
“Ali sim eu vejo que ajudei muitas 
pessoas, eu pronto consegui partilhar 
outras coisas que eu não partilho no 
blogue.” – E 21 
 
“Da audiência que se espalha pelo país 
sim.” – E22 
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“São, tenho afrodescendentes, tenho 
Portugueses.” – E10 
 
“Sim tenho portugueses, brasileiros e 
depois cabo-verdianos, angolanos e 
guineenses.” – E12 
 
“Sim, afrodescendentes, tenho 
portugueses, também tenho alguns que 
são estrangeiros mas os estrangeiros 
são também afrodescendentes.” – E13 
 
“É um pouco de tudo, portugueses, 
africanos, asiáticos, brasileiros.” - E14 
 
“Afrodescendentes, lusitanos, afro-
lusitanos, africanos.” – E15 
 
“Eu tenho clientes portugueses, 80% 
dos meus clientes são 
afrodescendentes, são da comunidade 
africana.” – E16 
 
“Afrodescendentes, é um pouco de 
tudo, sul-africanos, angolanos, 
moçambicanos.” – E17 
 
“Maioritariamente portugueses. Em 
angola tenho angolanos.” – E18 
 
“Portugueses, espanhóis, portugueses 
brancos e portugueses negros.”- E19 
 
“Tenho portugueses caucasianos, tenho 
africanos.” - E20 
 
“São, da comunidade PALOP, interajo 
com moçambicanos, com cabo-
verdianos, angolanos.” - E21  
 
“É um público diversificado, jovens de 
18 anos e 35 penso eu. Mas com 
diferentes backgrounds, tanto da 
comunidade como não da comunidade. 
É bastante diversificado não há nenhum 
segmento em específico tanto destes 
jovens, são pessoas que eu acho que 
são essencialmente sensíveis à cultura, 
diria.” – E22  
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  Entrevistados                                           

Categorias: 
Vontade/motivações E1 E2 E3 E4  E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 TOTAL 

Subcategoria:                                             

Minutos                   1                       1 

Menos de 5 meses       1       1     1 1         1     1 1 7 

1 ano         1 1                   1           3 

Anos 1               1           1     1 1     5 

Não sabe   1 1                   1 1               4 

Sem resposta             1             1               2 

Somatório Subcategoria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 22 

Categorias Génese do 
projeto/negócio:                                             

Falta de 
representatividade 1 1 1         1       1   2               7 

Ausência no mercado       1   1   1                           3 

Desemprego         1                       1         2 

Diferenciação do tipo de 
negócio             1 1                         1 3 

Independência laboral                 1                   1     2 

Necessidade no mercado                     1     1               2 

Dificuldade de inserção 
laboral                               1           1 

Pandemia                                       1   1 

Sem resposta                   1     1   1     1       4 

Somatório Categorias 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 25 
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Categoria: 
Vontade/motivações                                             

Subcategorias:                                             

Visibilidade racial 2 1 1 1   1   1       1   1               9 

Carácter informativo 3   1                       1 1       1 1 8 

Vertente social   1 1     1         1     1 1 1 3 1     1 12 

Outro carácter         1   1 1 1 1 1   1       1 1 1     10 

Subcategoria                                             

Plataforma Digital 1 1 1     1                 1     1   1   7 

Prestação de serviços       1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Somatório das 
Subcategorias 6 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 4 3 5 4 2 3 3 63 

Categoria: Caracterização 
do projeto/negócio e do 
seu percurso                                             

Subcategorias:                                             

Afirmativo 1 1 1 1 1   1   1 1 1 1     1 1 1       1 14 

Negativo                                             

Sem resposta           1   1         1 1       1 1 1   7 

Subcategorias:                                             

Inexistência de algo assim 1 1   1           1   1           1     1 7 

Diferenciação do tipo de 
negócio 1 1 1 1     1 2 1 2 1 1         1 1     1 15 

Necessidade colmatada         1 1   1     2 1     1 1 1       1 10 

Visibilidade racial            1           1           1       3 

Reconexão com a cultura           1 1         1           1       4 

Não sabe                         1 1         1 1   4 

Somatório Categoria 3 3 2 3 2 4 3 4 2 4 4 6 2 2 2 2 3 5 2 2 4 64 
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Subcategorias:                                             

Cruzamento da cultura 
africana e europeia 1                 1                     1 3 

Reconexão com a cultura 1   1     1       2     1     1     1     8 

Evidenciar ancestralidade 
africana   1   1 1 1 1 1       1 1     1     1     10 

Não é cultural                 1   1                     2 

Sem resposta                           1 1   1 1   1   5 

Somatório Categoria 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 28 

Subcategorias:                                             

Divulgação do projeto 1     1 1 1   1   1 1 1 1   1 1 1 1 1   1 15 

Era digital   1   1 1   1               1 1           6 

Transparência               1 1                         2 

Sem resposta     1                     1           1   3 

Somatório Categoria 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 26 

Categoria: Apoios, 
Obstáculos, Parcerias                                             

Subcategorias:                                             

Afirmativo   1                                       1 

Negativo 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

Somatório Categoria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

Categoria: 
Dificuldades/Obstáculos                                             
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Subcategoria:                                             

Monetário 1                                         1 

Aspetos Legais   1                                       1 

Incerteza     1   1                                 2 

Insegurança devido à 
pandemia     1   1   1       2                     5 

Alcançar novos clientes                                             

Outros       1   1 1 1   1       1 1 1         1 9 

Sem resposta                 1     1 1       1 1 1 1   7 

Somatório Categoria 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 

Categoria: Estratégias de 
promoção                                             

Início do projeto/negócio           1                                 

Outros 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 19 

Sem resposta                         1                 1 

Somatório Categoria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

Categoria: Opinião sobre 
o tipo nível de impacto                                              

Subcategoria:                                             

Afirmativo 1     1     1   1 1 1 1   1     1     1 1 11 

Negativo           1                               1 

Sem resposta   1 1   1     1         1   1 1   1 1     9 

Subcategorias:                                             

Somatório Categoria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
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Subcategoria:                                             

Afrodescendentes   1 1 1         1     1   1 1 1   1       9 

Afrodescendentes 
Europeus                       1                   1 

Angolanos           1 1       1         1 1         5 

Cabo-verdianos         1 1 1       1                     4 

Guineenses         1 1 1 1     1                     5 

Santomenses         1 1 1 1                           4 

                       

Moçambicanos         1 1 1                 1           4 

Brasileiros 1                   1   1                 3 

Portugueses 1 1 1 1 1   1 1 1   1 1 1   1   1 1 1     15 

Americanos                                           0 

PALOP 1     1                                   2 

Europeus de diferentes 
nacionalidades  1           1         1                   3 

Outras nacionalidades     1       1           1     1   1 1     6 

Sem resposta                   1                   1 1 3 

Somatório Categoria 4 2 3 3 5 5 8 3 2 1 5 4 3 1 2 4 2 3 2 1 1 64 

TOTAL 20 16 18 17 19 21 22 21 14 17 21 20 16 17 17 19 18 20 15 14 16 380 
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