
 
 

 

 

 

Mestrado em Desenvolvimento Comunitário e 

Empreendedorismo 
 

 
 

 

Educação para o Empreendedorismo: como um Fator para o 

Desenvolvimento Comunitário em Malanje-Angola. 

 
 

 

 

 

Daniel Dala Camato 

 
 
 
 
 

 

Beja/2022 



 
 

 

 
 

 

 

Mestrado em Desenvolvimento Comunitário e 

Empreendedorismo 
 

 
  

 

 

Educação para o Empreendedorismo: como um Fator para o 

Desenvolvimento Comunitário em Malanje-Angola. 
 

 

 

 
 
 

Mestrando: Daniel Dala Camato 

 
Orientadora: Prof.ª Doutora Maria Inês de Campos de Sousa Faria. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Beja/2022 



 
 

 

 

 

 

 

 

Mestrado em Desenvolvimento Comunitário e 

Empreendedorismo 
 

 
  

 

Educação para o Empreendedorismo: como um Fator para o 

Desenvolvimento Comunitário em Malanje-Angola. 

 
 

 

 
 
 
 

 
Mestrando: Daniel Dala Camato 

 
Orientadora: Prof.ª Doutora Maria Inês de Campos de Sousa Faria. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Beja/2022 



 

xii 
 

Agradecimentos 

 
 
 
 
 

Á Deus, pela esperança. 

À minha orientadora Professora Doutora Maria Inês de Campos de Sousa 

Faria, pela orientação, partilha de conhecimentos, disponibilidade e 

comentários pertinentes. 

À minha família, pelo apoio, compreensão e incentivo incansável ao 

longo deste percurso. 

A todas as pessoas entrevistadas que partilharam suas experiências e 

contribuem para uma Malanje empreendedor. 

Aos amigos, professores e colegas do Mestrado. 

A todos que direta ou indiretamente contribuíram para que esta etapa 

fosse concluída com sucesso.                                                                                                        

               O meu muito obrigado.  



 
 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais, a minha esposa e aos 

meus filhos queridos, Alana e Aldarine, pelo amor, carinho, 

apoio, confiança e motivação na realização deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

Resumo 

A temática do empreendedorismo está na ordem do dia e o fenómeno é tido como um 

motor de desenvolvimento económico em Angola. Contudo, ainda são escassas as 

pesquisas no país que analisam o tema e praticamente inexistem estudos que se voltem 

para o ensino do empreendedorismo. O empreendedorismo educacional, utilizado por 

instituições públicas de ensino privadas e particulares de solidariedade social sem fins 

lucrativos, surge para dar suporte aos problemas sociais de forma inovadora e sustentável, 

com a finalidade de dar respostas aos grandes desafios sociais da atualidade, através da 

educação e formação promovendo a inclusão, a integração social e o desenvolvimento 

social. O presente trabalho, tem como objetivo principal compreender o impacto da oferta 

formativa de educação para o empreendedorismo no Instituto Médio Agrário de Malanje-

IMAM. O mesmo, enveredou-se pela metodologia quali-quantitativa, utilizando o método 

de estudo de caso, recorrendo ao questionário como instrumento de recolha de dados, 

participaram dele 102 pessoas dos quais, 88 alunos, 6 professores, 5 pessoas do domínio 

publico e 3 Ex. alunos da referida instituição. Porém os resultados obtidos mostram que 

a educação para o empreendedorismo tem um impacto positivo, pois, permitiu introduzir 

uma cultura empreendedora nos jovens estudantes da referida instituição promovendo 

uma atitude positiva relativamente à criação de negócios e autoemprego, reforçou nos 

mesmos o interesse de se tornar empreendedor e reforçou o conhecimento dos professores 

levando-os a fazer mudanças nas suas práticas pedagógicas. 

Palavras-chave: Educação empreendedora, desenvolvimento comunitário. 

  



 
 

Abstract  

 
The topic of entrepreneurship is on the agenda and the phenomenon is seen as an engine 

of economic development in Angola. However, there are still few researches in the 

country that analyze the theme and there are practically no studies that focus on the 

teaching of entrepreneurship. Educational entrepreneurship, used by public, private and 

private non-profit social solidarity teaching institutions, arises to support social problems 

in an innovative and sustainable way, with the purpose of responding to the great social 

challenges of today, through education and training promoting inclusion, social 

integration and social development. The present work has as main objective to understand 

the impact of the training course on entrepreneurship education at the Instituto Médio 

Agrário de Malanje-IMAM. The same, it embarked on the qualitative methodology, using 

the case study method, using the questionnaire as a data collection instrument, 102 people 

participated in it, of which 88 students, 6 teachers, 5 people from the public domain and 

3 Ex. students at that institution. However, the results obtained show that 

entrepreneurship education has a positive impact, as it allowed the introduction of an 

entrepreneurial culture in the young students of that institution, promoting a positive 

attitude towards business creation and self-employment, reinforcing their interest in 

becoming an entrepreneur. and reinforced the teachers' knowledge leading them to make 

changes in their pedagogical practices. 

Keywords: Entrepreneurial education, community development. 
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Introdução 

De uma forma geral, esta pesquisa, resultou das reflexões realizadas sobre a tese de 

Mestrado em Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo do Instituto 

Politécnico de Beja (IPBEJA), Portugal.  

Neste ponto da pesquisa, é feita a contextualização do problema ora em estudo. 

Especificamente, o enquadramento do problema, a justificação ou pertinência do tema, 

os objetivos e questões de investigação e, por fim, é apresentada a estrutura da dissertação. 

Angola no Contexto africano, em particular, da SADC evidencia o atraso estrutural do 

IDH em alguns dos mais importantes indicadores de educação, situação que coloca o país 

numa posição de fragilidades económicas e sociais que assolam o país.  

Nas duas últimas décadas, tem sido notório que o tema empreendedorismo vem sendo 

cada vez mais disseminado na área educacional como estratégia de formação para o 

mundo do trabalho. Pois esta contribui para o desenvolvimento de uma sociedade mais 

empreendedora e geradora de mais crescimento económico, de mais emprego e mais 

competitividade.  

Com o intuito de reduzir a pobreza e aumentar o bem-estar económico e social, pensou-

se na educação e empreendedorismo como estratégia de empoderamento e intervenção 

social, um imperativo de responsabilidade governativa e política fundamentalmente para 

promover o desenvolvimento. 

Com efeito, o (MED e MAPTSS), através da educação e do Plano Nacional de Emprego 

e Formação Profissional, implementaram o Programa de Empreendedorismo para 

habilitar os jovens a desenvolverem seu próprio negócio. Isto de acordo com a Lei de 

Bases do Sistema de Educação (Lei 13/01 de 31 de dezembro de 2009), o Governo 

angolano, com o Ministério da Educação, tomou a decisão de introduzir no currículo de 

formação no Ensino Secundário, a disciplina de empreendedorismo com o objetivo de 

articular o sistema nacional de educação e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias 

de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus 

diversos níveis, com vista a desenvolver a capacidade empreendedora, estimular a criação 

do autoemprego e a erradicação da pobreza. 

Tomando em consideração os esforços que se têm vindo a desenvolver para promover a 

educação para o empreendedorismo nota-se que o desafio é ainda maior pois constata-se 

que existe uma série de obstáculos que impedem a criação e o crescimento das PME’s, 

nomeadamente as excessivas barreiras reguladoras; uma fraca oferta de cursos de 
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formação profissional; atualização dos programas curriculares; especialização dos 

recursos humanos; o fraco rendimento salarial; a falta de ligações horizontais e verticais 

entre as empresas; o baixo espírito empreendedor e a falta de financiamentos que 

permitam a expansão e generalização das ofertas formativas de nível médio, de formação 

profissional e de valorização da mão de obra que o programa visa trabalhar para 

desenvolver  aprendizagens  significativas,  competências  básicas  ao longo da vida para 

cada um dos cidadãos.  

Justificação do tema 

O Governo de Angola, achou importante criar um ambiente institucional e regulatório 

que favoreça a elaboração de projetos empreendedores e a criação de PME’s. Tornando 

assim a temática do empreendedorismo como um assunto de atualidade e prioridade 

governamental de acordo com o despacho n.º 214-A/10 do (Diário da República, sobre a 

implementação dos programas da disciplina de empreendedorismo como instrumento 

indispensável para estruturar a cultura empreendedora. 

Sendo este um dos projetos mais ambicioso do Ministério da Educação, (MED), há tempo 

para cá, enquanto formando do curso de empreendedorismo num dos centros de formação 

profissional em Malanje, aprendeu-se bastante sobre o mesmo, atiçando a curiosidade de 

aprender mais sobre o assunto razão pela qual optou-se por escolher a formação superior 

em desenvolvimento comunitário e empreendedorismo mais ao longo do exercício da 

profissão, lecionando a mesma disciplina constatou-se que muitas instituições de ensino 

secundário têm o empreendedorismo como uma das disciplinas no plano curricular e não 

existe um levantamento sistemático para saber de facto o impacto desta disciplina no 

contexto social, na vida dos estudantes no final da sua formação, uma vez que depois de 

um processo de formação nem todos têm a oportunidade de conseguir um emprego nas 

instituições públicas, privadas ou ainda criar o autoemprego. Portanto a partir do contacto 

com a revisão de literatura e os dispositivos político-legais que decorrem das reformas 

efetuadas pelo Governo de Angola sobre o empreendedorismo, a criação de capacidade 

tecnológica, de gestão e desenvolvimento do apoio estratégico para as PME’s, 

impulsionou a formulação das seguintes questões de investigação: 

QI 1: em que medida a educação para o empreendedorismo contribui para 

desenvolvimento comunitário em Malanje-Angola? 

QI 2: quias são as motivações ou razões para implementar o empreendedorismo no plano 

curricular de ensino formal e profissional?   
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QI 3: que contributo a educação para o empreendedorismo oferece aos alunos do IMAM?  

QI 4: Quais são os fatores que podem consolidar e impulsionar o empreendedorismo aos 

estudantes do IMAM? 

QI 5: de que forma as atividades empreendedoras proporcionadas no IMAM podem 

promover o empreendedorismo? 

QI 6: será que as estratégias educativas aplicadas no ensino do empreendedorismo no 

IMAM são facilitadoras de resultados significativos? 

Assim, a discussão do tema escolhido permite avançar, através de bases teóricas e 

experiências de outros quadrantes do mundo, ações ou estratégias que contribuam para 

que educação para o empreendedorismo assumam o desiderato da competição global, 

fortemente caracterizado pela inovação empresarial que, para além de constituir fonte de 

vantagens competitivas, é fator de sobrevivência e desenvolvimento sustentável.  

Para responder as questões de investigação optou-se por elaborar os seguintes objetivos:  

Objetivos de investigação 

Conforme referido previamente, este estudo tem como objetivo principal: compreender 

o impacto da oferta formativa de educação para o empreendedorismo no Instituto 

Médio Agrário de Malanje (IMAM). Levando em consideração as reformas 

desencadeadas pelo Governo angolano.  

A definição do objetivo central deste trabalho que tem como objeto de estudo (os fatores 

e as estratégias que contribuem para promoção do empreendedorismo e o 

desenvolvimento comunitário em Malanje-Angola).  

Como objetivos específicos o estudo pretende: 1). Verificar as motivações que 

conduziram a implementação do programa curricular, a existência de oferta formativa de 

educação em Malanje-Angola; 2). Verificar a existência da importância, do 

empreendedorismo no currículo de ensino; 3). Verificar a existência de iniciativas de 

apoio, as estratégias de consolidação e promoção, as políticas publicas e os fatores que 

visam impulsionar o desenvolvimento do empreendedorismo. /Apontar os fatores e as 

estratégias que visam a consolidação e a promoção do empreendedorismo; 4). Verificar 

o impacto da educação para o empreendedorismo, a existência de diferenças significativas 

entre o perfil dos professores de empreendedorismo para ensinar esta área curricular, e o 

interesse dos alunos.  

Deste modo, pretende-se alcançar o objetivo pronunciado e responder às questões de 

investigação que norteiam o presente trabalho, apresentar-se-á uma parte teórica, na qual 
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será efetuada a revisão de literatura atinente ao tema em discussão, e outra parte empírica, 

onde serão apresentados e discutidos os dados obtidos através das entrevistas 

semiestruturada e análise aos diversos documentos e dispositivos político-legais que 

norteiam o funcionamento do programa de empreendedorismo no contexto angolano, 

sobre os quais serão tiradas as conclusões da investigação. 

Estrutura da Dissertação  

Conforme pode-se depreender do esquema abaixo, a presente dissertação encontra-se 

dividida em duas partes, uma teórica e outra prática. 

Figura 1: Estrutura da Dissertação 

 
Fonte: Elaboração Própria 

A primeira parte deste trabalho comporta aspetos teóricos, na qual é apresentada a 

introdução e o enquadramento do problema, a justificação ou pertinência do tema, os 

objetivos e questões de investigação e, por fim, é apresentada a estrutura da dissertação, 

referentes ao primeiro capítulo.   

Para dar resposta ao objetivo do estudo, o capítulo um, pretende de forma sumária abordar 

aspetos mais relevantes sobre o desenvolvimento e o desenvolvimento comunitário nos 

países em vias de desenvolvimento, desenvolvimento sustentável e promoção do 

empreendedorismo e empowerment comunitário, intervenção e participação social. Por 

seu turno, o capítulo dois encontra-se dedicado ao empreendedorismo; formas de 

empreendedorismo e as características empreendedor. O terceiro capítulo, aborda aspetos 

históricos como:  Empreendedorismo em Angola, perspetivas da educação para o 

empreendedorismo, competências e atitudes empreendedoras; educação para o 

empreendedorismo no mundo e em Angola; caraterização da cidade de Malanje; 

educação para o empreendedorismo em Malanje; fatores que influenciam o 

Parte I
Capitúlo 1

Desenvolvimento 
Comunitário 
Capitúlo 2

Empreendedorismo,  e 
Características do 

Empreendedor
Capitúlo 3 

Educação Para o 
Empreendedorismo

Parte II
Capitúlo 4
Metodologia de   
Investigação

Capitúlo 5 
Apresentação,

Análise, e Discução 
dos Resultados
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empreendedorismo; estratégias de apoio ao empreendedorismo e boas práticas de 

empreendedorismo. Na parte dois, que comporta aspetos práticos, que diz respeito ao 

trabalho empírico. Nesta parte, encontra-se o quarto capítulo, reservado à metodologia de 

investigação, onde é apresentada a base metodológica (caracterização da investigação, 

métodos e procedimentos técnicos utilizados, instrumentos de recolha de dados), que 

orientou a realização da pesquisa. No capítulo cinco, realizar-se à apresentação analise e 

discussão dos resultados, pretendem-se identificar, analisar e discutir, os resultados 

obtidos, que vão dar resposta aos objetivos da investigação quer ao principal, quer aos 

específicos.  Por último vão ser apresentadas as principais conclusões deste trabalho bem 

como algumas sugestões e pistas de investigação que podem ser desenvolvidas no futuro, 

acompanhado de Apêndices e Anexos. 
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PARTE I- ENQUADRAMENTO TEÓRICO-CONCEPTUAL E REFELEXÃO

 

É importante ter consciência de que ser empreendedor não é 

apenas ser criador do seu próprio emprego, mas, acima de tudo, 

é ser autor da sua própria vida e mobilizador da vida em 

sociedade.            

                                                                             Cláudia Teixeira 
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Capítulo I-Desenvolvimento  

O conceito de desenvolvimento é entendido como um processo dinâmico definido como 

sinónimo de “bem-estar e progresso”, sendo por isso muito bem aceite e desejado pelas 

diferentes sociedades do mundo, assumindo, desde então, um elevado grau de 

importância.  

Nesse âmbito, é importante referir que o desenvolvimento é um conceito complexo e 

constantemente estudado, podendo ser analisado e entendido como a conexão de diversos 

aspetos económicos, sociais e culturais, por isso, Oliveira (2002), define-o como um 

processo complexo de mudanças e transformações de ordem económica, política e 

principalmente humana e social.  

De modo geral, Braga (2015), refere que o termo desenvolvimento tem suas raízes na 

ciência económica. De maneira preliminar, os trabalhos de Adam Smith (1776), Thomas 

Malthus (1798), David Ricardo (1817) e Karl Marx (1867), apresentam o 

desenvolvimento como um fenómeno importante para a consolidação do sistema 

capitalista.  

O mesmo autor explica que foi em “A Riqueza das Nações (1776)” de Smith que o 

desenvolvimento de um determinado país passou a ser visto de uma forma diferente, e 

que só seria possível quando os agentes econômicos fossem capazes de satisfazer seus 

interesses individuais de forma espontânea. Nesse caso, o homem movido pelo desejo do 

lucro passaria a produzir mais e o resto da reprodução passaria a ser um benefício para 

toda sociedade.   

Amaro (2004), partilha da mesma visão de Braga, sobre o estatuto científico do 

desenvolvimento, obtido apenas no período pós-II Guerra Mundial, principalmente na 

Ciência Económica de Adam Smith que depois acabou por ser chamada de “Progresso e 

Desenvolvimento”.  No ponto de vista do autor, o termo desenvolvimento passou a ser 

encarado como um conceito “impulsionador de soluções de transformação das 

organizações e das individualidades”, que tem servido para classificar o seu nível de 

progresso e bem-estar.  

Para Oliveira (2002), o conceito de desenvolvimento concebido no campo da economia 

centra-se na ideia da acumulação de riqueza e na expectativa que o futuro guarda em si a 

promessa de um maior bem-estar. Para este estudioso o desenvolvimento é visto como a 

força motriz capaz de conduzir uma sociedade atrasada à uma sociedade avançada. 

Desenvolver nessa perspetiva tornou-se sinônimo de acumular riqueza para depois 
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distribuir. Essa visão de desenvolvimento torna-se mais ainda propagada com o 

surgimento da abordagem neoclássica da economia. 

A teoria neoclássica está associada às conceções do desenvolvimento à abordagem 

“TopDown” que predominou até ao início da década de 70 do século XX e tinha por base, 

a ideia de que, qualquer processo de desenvolvimento, era inicialmente desencadeado nos 

sectores mais dinâmicos da sociedade (e a partir de áreas geográficas específicas). 

Pressupunha, portanto, que o desenvolvimento era desencadeado de «cima para baixo», 

ou seja, fundamentado em apenas alguns sectores de atividade económica e em 

determinadas zonas geográficas, que se tornariam motores de desenvolvimento. O que 

significa que a conceção de desenvolvimento em que assenta o paradigma funcionalista 

deve ser visto como:  
a) um sistema produtivo de acumulação de capital e de progresso tecnológico, em 
que os objetivos e os processos são estritamente económicos; b) as relações 
sociais surgem identificadas com a organização produtiva; c) aceitação de um 
quadro social sem conflitos; d) comportamento humano individual, concorrencial 
e exclusivamente orientado por motivação exógena; a satisfação de necessidades 
humanas é conseguida através de comportamentos individuais de consumo; e) os 
problemas humanos podem ser resolvidos através da acumulação material; f) o 
problema do desenvolvimento é mensurável pelo PNB; g) os países em 
desenvolvimento são exemplos contrários à experiência ocidental e podem ser 
estudados como afastamentos em relação à “norma”; h) o subdesenvolvimento é 
encarado como ineficiência do processo produtivo; implícito surge a dicotomia 
entre regiões “ricas” e “pobres”;  Santos (2013,p. 87),     . 

Como consequência deste paradigma conceptual, os objetivos e as estratégias de 

desenvolvimento orientam-se, estrategicamente, para a maximização do crescimento 

económico, o fortalecimento das comunidades, resolução dos problemas e motivação para 

mudança social.  

Nesse sentido, nos anos 50 e 60 iniciaram-se as primeiras críticas a este paradigma de 

desenvolvimento e, na década de 70, surge o paradigma territorialista, que defende uma 

estratégia “bottom-up”, onde as pessoas sejam os motores dos seus processos de 

desenvolvimento. Esta abordagem assenta no pressuposto de que, o desenvolvimento e a 

satisfação das necessidades das populações, implicam a mobilização das potencialidades 

endógenas dos respetivos territórios e, em particular, a mobilização daqueles que se 

encontram associados e envolvidos no próprio processo de desenvolvimento local, 

exortando assim ao empenho no designado desenvolvimento pela base. Processo este que 

implica, portanto, a mobilização das pessoas e das associações locais, com a finalidade 

de promover o desenvolvimento dos territórios. Esta perspetiva pode, porém, originar 

uma situação de prepotência / autossuficiência (ou seja, atender só aos recursos próprios), 
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pelo que vários autores têm destacado a importância da formação de redes, procurando 

assim superar a velha dicotomia entre modelos endógenos e exógenos.  Este modelo de 

desenvolvimento, ainda de acordo com Santos (2013), assenta num conjunto de valores 

fundamentais, que passamos a designar: a) a satisfação das necessidades básicas de todos os 

membros da sociedade, entendida como melhoramento das condições de vida da população de 

qualquer sociedade territorial em termos quantitativos e qualitativos, constitui o seu critério de 

referência fundamental; b) o desenvolvimento deverá ser determinado pela população enraizada 

em determinado território com base na mobilização integral de todos os seus recursos naturais, 

humanos e institucionais para a satisfação prioritária das suas necessidades básicas; c) o 

desenvolvimento deverá ser igualitário e comunalista por natureza; d) o desenvolvimento deverá 

assentar num grau elevado de autodeterminação territorial («self-reliance»); e) deverá tratar-se do 

desenvolvimento de pessoas e não de lugares; f) deverá ser defendido um crescimento económico 

seletivo, orientado para a redistribuição, e deverá ser atribuída prioridade ao envolvimento de toda 

a população numa atividade produtiva (criação de emprego); g) o desenvolvimento pressuporá 

estruturas de tomada de decisão articuladas territorialmente e a várias escalas Santos (2013, p.88). 

No entender de Guerreiro (2008 P.10), a importância do paradigma territorialista está na 

sua conceção e na natureza que propõe, uma conceção dificilmente compatível com a que 

herdámos na teoria funcional clássica, em que: em vez da exclusividade da componente 

económica surge também a componente cultural, social e ambiental e, em vez da 

intervenção pública institucionalizada, da centralização das políticas, dos recursos e das 

atividades surge a descentralização e a participação dos diferentes atores locais no 

processo de desenvolvimento.  

No entender deste autor, este modelo faz apelo ao empowerment, ou seja, à mobilização 

de todos os recursos e potencialidades existentes nas comunidades territoriais, com vista 

à satisfação das necessidades fundamentais das populações. Nesta medida, torna-se 

premente aumentar o poder das populações no sentido de serem estas a delinear o seu 

próprio caminho “bottom up”, porque são elas que melhor conhecem os seus problemas, 

as oportunidades e as necessidades não satisfeitas.  

Assim sendo é imperioso que se criem mecanismos de participação para população no 

processo de desenvolvimento e que exista um investimento em capital humano, 

nomeadamente, através da educação e da formação profissional para garantir um nível de 

conhecimento que ajuda a promover hábitos e práticas de cooperação entre os parceiros 

locais em torno de projetos comuns, aumentando a capacidade de iniciativa e de 

organização. 
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1.2. Desenvolvimento comunitário nos países em vias de desenvolvimento 

Doravante, assistimos várias formas de identificação e conceitos de desenvolvimento 

comunitário e os seus benefícios em áreas diversificadas. Tendo em conta as teorias dos 

diferentes autores que se seguem, permite-nos identificar algumas destas formas de 

desenvolvimento comunitário.  

Segundo Carmo (1999, p.72 ), o termo comunidade, é aplicado para designar pequenos 

agregados rurais (aldeias, freguesias), ou urbanos (quarteirões, bairros), mas também a 

grupos profissionais (Ex: comunidade médica, comunidade científica), a organizações 

(comunidade escolar), ou a sistema mais complexos como países (comunidade nacional), 

regiões (comunidade europeia), ou mesmo o mundo visto como um todo (comunidade 

internacional ou mundial). De acordo o autor, com o crescimento do processo de 

urbanização decorrente da industrialização, o modelo de organização social transforma-

se em sociedade. Este fenómeno comunitário, emerge de um conjunto de ideias 

associadas ao conceito que devemos reter: 

 
Figura 1: Conceito de Comunidade 

Depois da definição do conceito de comunidade, surge o conceito de desenvolvimento 

comunitário tem sido utilizado com diversos sentidos de acordo com o contexto histórico 

social em que se inscreve.  

Segundo Raposo (2017), o conceito do desenvolvimento comunitário é 

institucionalmente atribuído à ONU na sua proposta de definição de 1955, como um 

processo tendente a criar condições de progresso económico e social para toda a 

comunidade com a participação ativa da sua população e a partir da sua iniciativa. Para 

este autor, o desenvolvimento comunitário em termos práticos, é um método orientado 

para identificar as necessidades sentidas por uma determinada população, a qual é 

envolvida desde o diagnóstico, à prospeção dos recursos locais e possíveis soluções e 

avaliação final do processo.  

Alto grau de 
intimidade 

pessoal;

Relações 
sociais 

afetivamente 
alicerçasdas;

Compromiss
o moral;

Coesão 
social;

Continuidad
e no tempo.



 

22 
 

Mais recentemente, Ornelas (2008, p. 48), define o desenvolvimento comunitário como 

um processo que parte da participação ativa da comunidade e procura criar as condições 

económicas, sociais, políticas e ambientais satisfatórias para todos os seus membros, 

partindo da mobilização das capacidades e recursos da comunidade. Esta abordagem, do 

autor parte do pressuposto de que os processos de mudança comunitária são mais eficazes 

com a participação generalizada dos cidadãos.  

Além disso, o mesmo autor refere que: esta metodologia assenta em pressupostos de 

empowerment, na medida em que mobiliza as pessoas e as organizações duma 

comunidade na resolução dos seus próprios problemas, aumentando, neste processo, o 

conhecimento dos atores sobre a realidade que os odeia, desenvolvendo a sua capacidade 

de intervenções sobre essa realidade. 

Neto  (2011, p. 14), entende que o objetivo final do desenvolvimento comunitário passou 

a centrar-se na melhoria das condições e da qualidade de vida das pessoas. Esta área foi 

enriquecida com aspetos e ideias que defendem a importância do reconhecimento por 

parte da população (dos seus problemas e suas necessidades), da ação coletiva executada 

pela população afetada e a importância do empowerment da população como fonte de 

mudanças.  

Em jeito síntese, percebe-se que o desenvolvimento comunitário aparece como uma 

forma de concretizar o protagonismo das comunidades locais nos processos de 

transformação e mudança social tal como se verifica no quadro abaixo: 

Quadro 1: Conceções de Desenvolvimento Comunitário  

Autores 
de 

referênc
ia  

Terminologia 
adotada  

Características definidoras 

Gomez 
et al 
(2007)  

Desenvolvimento 
Comunitário Local  

Processo educativo e formativo; promove a responsabilidade da 
população implicando‐a na resolução dos problemas comuns; Ações 
cooperativas e organizadas num território com especificidades 
económicas, culturais, políticas, sociais, educativas e 
administrativas; Implica condições económicas, institucionais e de 
atitude. 

Nogueir
as 
Mascare
ñas 
(1996)  

Desenvolvimento 
comunitário  

Técnica de ação social o que supõe a intervenção ou colaboração de 
agentes com certo grau de especialização, dirigida às comunidades 
em situação de subdesenvolvimento (económico ou sociocultural). 
O objetivo primordial é o bem‐estar social e a melhoria da qualidade 
de vida da comunidade; Implica a participação voluntária, 
consciente e responsável dos sujeitos no enfrentamento dos seus 
problemas. 

Summer
s (1986)  

Desenvolvimento da 
comunidade e 
desenvolvimento na 
comunidade  

 Atividade intencional para reforçar um espaço comunitário, 
mediante uma série de canais de comunicação e cooperação entre os 
grupos sociais; Capacidade da realidade local, com base na 
economia comunitária, gerar rendimentos emprego de modo a 
manter ou melhorar a sua posição económica relativa. 
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Ander‐
Egg 
(1982) 

Desenvolvimento da 
Comunidade 

 Método e técnica social; Contribui para a melhoria social e 
económica; Acão da comunidade; Pretende mudanças de atitude. 

Ware 
(1986)  

Organização da 
comunidade  

Promove a melhoria social; Participação da população  

Marchio
ni (1999)  

Intervenção 
comunitária  

Melhoria contínua das condições de vida; Protagonismo dos 
elementos comunitários fundamentais (população, administração 
local e recursos técnicos, profissionais e científico); O uso 
equilibrado e coordenado dos recursos comunitários; Relações 
abertas e democráticas; Execução de um projeto coletivo  

Fonte: adaptado de Caramelo, (2009, p. 182). 
 
Os modelos de desenvolvimento comunitário permitem que indivíduos que moram em 

uma determinada área melhorem as suas condições sociais. Estes modelos, variam 

amplamente com base em muitos fatores, alguns dos quais incluem indivíduos, fundos 

disponíveis, necessidades da comunidade e situações econômicas atuais. A fim de 

entender os grandes modelos de atuação que se têm vindo a perfilar, Carmo (2002, p. 83), 

propôs uma tipologia particularmente útil de práticas de intervenção comunitária, 

recorrendo ao critério dos estilos de intervenção, sugerindo a existência de três modelos 

a citar: 

Figura 2: Modelos de Desenvolvimento Comunitário. 

 
Com base nestes modelos apresentados, nota-se que os diferentes tipos de modelos de 

desenvolvimento comunitário são baseados em necessidades, orientados a objetivos e 

metas como: Autoajuda; capacidade comunitária e integração (metas orientadas para o 

processo); resolução de problemas concretos da população (metas orientadas para 

processos e resultados), e substituição das relações de poder e de acesso a recursos (metas 

orientadas para processos e resultados), como estratégia básica de mudança, intenso 

envolvimento da população na solução dos seus próprios problemas .  

Modelo de
Desenvolvimento Local, é
caracterizado por uma
intervenção muito
localizada (perspetiva micro
social), orientada para o
processo de criação de
grupos de autoajuda em que
o interventor assume um
papel facilitador com uma
forte componente
socioeducativa.

Modelo de Planeamento
social, caracterizado por
uma intervenção de
componente meso e macro
mais evidente, voltada para
a resolução de problemas
concretos, (orientação para
o resultado) em que o
interventor assume um
papel de gestor de
programas sociais

Modelo de ação social,
caracterizado por uma
intervenção de perspetiva
integrada (macro, meso,
micro), orientada para a
alteração dos sistemas de
poder em presença em que
os interventores assumem
papel de ativista advogado
do sistema-cliente e
negociador, aproximando-se
da figura do militante.
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1.3. Desenvolvimento sustentável nos países em vias de desenvolvimento 

Nos países em vias de desenvolvimento, o desenvolvimento comunitário apresenta 

algumas características distintivas, dados a especificidade de cada território e o respetivo 

contexto económico-social. A título de exemplo, nos próximos parágrafos referimos 

alguns estudos aplicados em países deste tipo, nomeadamente no que respeita a Angola.  

Em Angola, a história de desenvolvimento económico e social do país divide-se em dois 

grandes períodos, o colonial e o período após independência.  

O período colonial vigorou por cerca de 500 anos, desenrolou-se em duas fases: A 

primeira de 1575-1910, caraterizada por uma economia dependente do tráfico de escravo 

e do comércio de marfim; A segunda fase do início do séc. XX até 1975 data da 

proclamação da independência, caracterizada por uma exploração capitalista dos recursos 

que marca o início das primeiras iniciativas de desenvolvimento, a partir das comunidades 

locais, com uma agricultura vigorosa e exploração de minerais.  O período após a 

independência foi caracterizado por um longo período de guerra, que destruiu todo o 

tecido produtivo, deixando a economia completamente desestruturada. Com o término da 

guerra em 2002, vive-se um período de paz efetiva caracterizado por um esforço de 

reconstrução nacional e restruturação da economia. 

No entender Mwaikafana (2018), país em desenvolvimento ou país emergente, são termos 

geralmente usados para descrever um país que possui um padrão de vida entre baixo e 

médio, uma base industrial em desenvolvimento e um índice de desenvolvimento humano 

(IDH) variando entre o médio e o elevado onde se insere Angola. 

Por conseguinte, verifica-se uma evolução positiva dos indicadores humanos. Mostra-se 

que um angolano tem uma esperança de vida de 60,8 anos. O relatório revela também que 

a população angolana tem, em média, 11,8 anos esperados de escolaridade e 5,1 anos de 

escolaridade. Possui um rendimento nacional bruto (RNB), per capita de Angola, 

estimado em 5555 dólares em paridade com o poder de compra.  Alcançar estes 

resultados, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), depois da finalização do 

relatório de desenvolvimento humano de 2019, a apresentação do relatório sobre a 

pobreza multidimensional, dos municípios de Angola e o lançamento do Relatório final 

do Inquérito de Despesas, Receitas e Emprego (IDREA 2018-2019). 

De acordo o Jornal de Angola (2020), a ONU apresenta o relatório sobre o índice de 

desenvolvimento humano (IDH) de 0,581, que coloca o país na categoria de 

"desenvolvimento médio". Para o (PNUD), Angola está na posição 147 de 189, com IDH 
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a crescer todos os anos. Este ano, as categorias foram alteradas e fazem parte da categoria 

média os países com IDH entre 0,550 e 0,699, o que dá um total de 39 países na categoria, 

entre os quais cinco países de língua portuguesa. O que significa um bom exemplo para 

Angola.  

Importa ainda realçar que, o IDH serve também para avaliar o progresso a longo prazo 

das três dimensões básicas do desenvolvimento humano:  uma vida longa e saudável 

(saúde), acesso ao conhecimento (educação) e padrões de vida decente (renda). O país 

encontra-se no grupo de desenvolvimento humano médio, numa lista onde consta Cabo 

Verde, Congo Camarões, Ghana, Guiné Equatorial Quénia Namíbia, Zâmbia, Zimbabwe. 

A evolução positiva dos indicadores humanos e do potencial de crescimento produtivo 

em Angola é vista por alguns autores quer como uma indicação de superação das 

fragilidades económicas e sociais que assolam o país quer como um sinal de atração de 

investimentos diretos estrangeiros para a economia. 

Apesar do país colocar-se na categoria de “desenvolvimento médio”, de acordo com. 

Em Angola observam-se diversas limitações, como o baixo nível de escolaridade e a fraca 

educação sanitária das comunidades rurais, a assistência técnica agrícola inadequada e 

ainda formas de perceção e compreensão míticas (convicções tradicionais) que muitas 

vezes fazem parte do quotidiano do homem no meio rural, provocando passividade ante 

os desafios da natureza e do desenvolvimento.  

As consequências da pobreza rural são visíveis nos baixos rendimentos dos agregados 

familiares, pelo que há que romper o ciclo vicioso da pobreza de modo a elevar o bem-

estar económico e social.  Desse modo, qualquer estratégia sustentável com o intuito de 

reduzir a pobreza e aumentar o bem-estar rural passa pela segurança alimentar e pelo 

desenvolvimento integrado, nas áreas de intervenção prioritária do Governo de Angola 

na estratégia de combate à pobreza. 

Para isso, a ONU (2015), em conjunto com os 178 países adotaram as bases para a criação 

dos “17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”. Definidos na cimeira de Nova 

Iorque (EUA), dão corpo à nova agenda de ação até 2030. Esta agenda é fruto do trabalho 

conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo para criar um novo modelo global para 

acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar, proteger o ambiente e 

combater as alterações climáticas.  

De acordo com o Plano Nacional (2018), esta iniciativa vai de encontro com o Plano 

Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional  (RISDP), do  Governo angolano 

fazendo referência de quatro prioridades revistas  nos seus programas de ação entre eles: 
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Desenvolvimento Industrial e Integração de Mercados; Infraestrutura de Apoio à 

Integração Regional; Cooperação em Paz e Segurança; com destaque: O Programas 

especiais da Dimensão Regional (Desenvolvimento Humano e programas especiais 

incluindo a Saúde, o Género e o Trabalho), de modo a promover melhores capacidades 

humanas para o desenvolvimento socioeconómico e tendo, como objetivos específicos: 

uma melhor capacidade de monitoria e análise das tendências da pobreza na região; um 

melhor acesso a educação e competências de qualidade e relevância para o 

desenvolvimento industrial e outras áreas da integração e desenvolvimento económico e 

social; um melhor acesso e disponibilidade de serviços e bens de qualidade na área da 

saúde e VIH-SIDA; criação de empregos e melhores relações de trabalho, informação 

para o mercado de trabalho e produtividade do trabalho para o desenvolvimento 

industrial; uma melhor produção, produtividade e competitividade da agricultura, 

pecuária, floresta, pescas e vida selvagem para apoiar o comércio, a indústria e a 

segurança alimentar na região; um melhor acesso a mercados para produtos agrícolas, 

pecuários e de recursos naturais; uma menor vulnerabilidade económica e social no 

contexto da segurança alimentar e nutricional. 

O Governo de Angola esforça-se em modernizar a agricultura como um dos pilares do 

desenvolvimento e a temática de desenvolvimento rural está presente nas diversas 

iniciativas do governo e organizações não-governamentais. Noutros termos, para que as 

políticas públicas tenham êxito, é preciso uma conjugação de esforços que passa antes de 

mais pelo diagnóstico do território, assim como pela vontade política de diversos atores.  

O presente estudo é de elevada exigência no tocante à atualidade angolana e ao contexto 

económico e social que Angola atravessa.  

Neste sentido, se alcançar o objetivo do Desenvolvimento Sustentável, é necessária uma 

mudança de atitudes. Acompanhar o percurso que nos leva dos atuais modelos de 

exploração dos recursos da terra, a novos modos de atuação e interação com a natureza, 

cultivando-se novos comportamentos que contribuam para a preservação do ambiente. 

Portanto, o “Desenvolvimento sustentável deve ser encarado como um novo tipo de 

desenvolvimento capaz de manter o progresso humano não apenas em alguns lugares e 

por alguns anos, mas em todo o planeta e até um futuro longínquo. Tendo em conta que 

este modelo, atende as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a 

orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e 
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reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender as necessidades e aspirações 

humanas” (ONU, 2015).  

1.4. Empowerment Comunitário, Intervenção e Participação Social  

Desde os anos 60 e 70 do século XX, a importância de imponderar a sociedade para 

participação de todos os stakeholders no processo de definição da mudança social tem 

aumentado.   

Ornelas (2008), define o empowerment como um processo ou um mecanismo onde as 

pessoas através do qual podem controlar as suas propias vidas promovendo a organização 

social e permitindo que as pessoas isoladas ou silenciadas possam ter voz e 

compreendidas. Nesta ordem de ideia, o autor vai mais além e escreve, a perspetiva de 

empowerment, num contexto comunitário, consiste em identificar, facilitar ou criar 

contextos em que as pessoas isoladas ou silenciadas possam ser compreendidas ter uma 

voz e influência sobre as decisões que lhes dizem diretamente respeito, ou que, de algum 

modo afetam as sua vidas  

Neste sentido, subentende-se que a promoção do empowerment envolve o 

desenvolvimento da consciência crítica sobre a sociedade e sobre a comunidade. Onde a 

consciência crítica diz respeito aquilo que os indivíduos sabem sobre a sua comunidade 

e a sua capacidade de analisar e questionar o meio social e politico em que fazem parte. 

De acordo Bógus (2008), a participação social está intimamente ligada ao empowerment 

comunitário, pois a capacitação e o fortalecimento dos indivíduos e grupos sociais e da 

ação comunitária são importantes para uma participação social efetiva, sem a qual não há 

transformação social. O mesmo autor considera que, a participação social também pode 

ser facilitada por meio de processos educativos politicamente comprometidos com a 

capacitação dos indivíduos para sua autonomia e emancipação. Esta participação de 

acordo com o autor tem como objetivos: promover a equidade social, cultural, econômica 

e ambiental; consolidar a cidadania como pré-requisito para uma ação transformadora; 

instaurar o Estado de direito; institucionalizar o controle do poder para que o Estado sirva 

à sociedade.  

Toda via o “empowerment” é entendido como um objectivo-chave de muitas intervenções 

para o desenvolvimento local. Por esta estar relacionado a uma mudança positiva nos 

indivíduos e nas comunidades em sentido estrutural, está relacionado à organização e à 

negociação. De acordo com o mesmo autor, o processo de empowerment busca intervir 

na distribuição desequilibrada do poder entre os diversos segmentos da sociedade e ajudar 
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a aumentar o poder daqueles grupos desprovidos de “poder”. Poder para tomar decisões, 

para realizar ações individuais e coletivas implica em autoestima, motivação, consciência 

e compromisso social. Esse processo, busca mudanças nas relações de dominação que 

envolvem, voluntária ou involuntariamente, opressores e oprimidos para construir 

relações e ordens mais justas e equitativas (iden). 

Depois de apresentada a definição do conceito de empowerment num contexto 

comunitário, antes de mais, fazer-se-a uma reflexão prévia sobre as estratégias de 

intervenção social que se pretendem relacionar ao desenvolvimento comunitário. 

A abordagem sobre “intervenção social” é entendida como processo social desenvolvido 

por uma dada pessoa, grupo, organização, comunidade ou rede social. Partindo desse 

pressuposto, Ornelas (2008), considera que a Intervenção Social deve ser  entendida como 

esforços realizados para alterar os sistemas operativos sociais e políticos, bem como a 

atividade legislativa e reguladora relativa à saúde, à educação e bem-estar e a justiça, para 

melhorar, à escala comunitária, os danos físicos, psicossociais e socioculturais básicos e 

a organização dos serviços, com o fim de ajudar os indivíduos a confrontar as suas propiás 

crise.  

Nesta ordem de ideia, Carmo (1999 ), considera que o papel do interventor social integra 

em qualquer processo de mudança planeada através de quatros elementos essenciais: 

 Em primeiro lugar, o interventor deve conhecer a cultura do sistema-cliente assim 

como as suas principais especificidades (idade, género, estatuto social, 

particularidades étnicas e linguísticas, etc.).  

 Em segundo lugar, para que a sua ação seja eficaz, é necessário que o interventor se 

conheça a si próprio e exerça uma rigorosa autovigilância sobre os seus atos: só a 

partir desta autoscopia permanente é possível controlar a sua ação, necessariamente 

emoldurada pela cultura que interiorizou que lhe moldou um conjunto de valores e 

atitudes próprios, os quais condicionam o seu modo de ver o mundo.  

 Em terceiro lugar, o interventor social deve conhecer os principais elementos que 

integram o ambiente da intervenção (políticos, económicos e socioculturais), que lhe 

traçam um quadro de ameaças e de oportunidades estratégicas.  

Neste contexto, o interventor social promove o desenvolvimento comunitário tendo em 

conta as seguintes ações: 1), promover uma oportunidade determinante para a criação de 

comunidades com maiores níveis de Empowerment; 2), permitir a integração e o 

desenvolvimento individual com reflexo no todo; 3), estudar relação com outros aspetos 

do ambiente organizacional como a qualidade de vida, apoiar a comunidade na 
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identificação de questões que são importantes e relevantes para suas vidas; 4), permitir-

lhes desenvolver estratégias para a resolução dos seus problemas e reforçar vínculos, dos 

papéis e ações de liderança, dos recursos, das políticas e dos procedimentos, para 

sustentar a inovação.  

Portanto, depois de apresentada a discussão sobre o processo de empowerment e a 

participação social, percebe-se que o indivíduo com elevados níveis de Empowerment 

(indivíduos com poder), é vital para formular estratégias de desenvolvimento visando 

uma melhor intervenção social com a finalidade de promover o bem-estar daqueles que 

estão inseridos. 
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CAPITÚLO II- EMPREENDEDORISMO E O EMPREENDEDOR 
 

 

A realidade é que «empreendedor» não é um cargo. 
É o estado mental de alguém que deseja mudar o mundo. 

Guy Kawasaki 
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2.1. Empreendedorismo 

Neste capítulo vamos abordar o tema Empreendedorismo para que se entenda a história, 

origem do termo, conceito e a importância do mesmo. Toda a abordagem será feita no 

intuito de demonstrar como é o cenário do empreendedorismo nos dias de hoje e assim 

justificar o surgimento desse termo.  

Para Silva (2017), o termo empreendedorismo não é um fenómeno recente na história do 

homem. De fato, empreender é um ato humano que pode ser notado em qualquer atividade 

que reúna grupos. Desde o passado, os homens se se uniram para criar um ambiente 

acolhedor para isso criaram empreendimentos para permitir a realização de tarefas 

sociais, esse esforço teve como de partida o empreendedorismo.  

Nessa linha de pensamento, Sarkar entende que as origem do empreendedorismo, deriva 

do termo francês “Entre” e “Prendre” que significa estar no mercado entre o fornecedor 

e o consumidor.   
O autor considera que foi no século XVIII através do economista francês Richard 
Cantillon que se tornou nota sobre o Empreendedorismo onde descreve o 
empreendedor como uma pessoa que paga certo preço por um produto para 
vendê-lo a um preço incerto, tomando decisões sobre obter e usar recursos 
assumindo o risco empresarial Sarkar (2014, p. 26),  

Para Teixeira (2012), o conceito de empreendedorismo, tem evoluído bastante nos dias 

de hoje, garante que o empreendedorismo não aparece apenas da identificação de uma 

oportunidade. Também pode ser impulsionado quando ocorre outros fatores como:  

desemprego, emprego precário, emprego instável etc. 

Assim sendo, Mendes (2011), considera que o empreendedorismo é um processo ativo e 

social onde as pessoas quer seja sozinho ou em colaboração, identificam oportunidades 

para a inovação e atuam sobre isso, transformando ideias em atividades práticas no 

contexto social, económico e cultural. 

Apesar das ideias desses autores convergirem, a definição mais próxima do conceito de 

empreendedorismo foi dada por Joseph Schumpeter, que diz que o empreendedor é quem 

aplica uma inovação no contexto dos negócios que pode tomar várias formas:  
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                                   Figura 3: Formas de Empreendedorismo 

Com esse ponto de vista de Schumpeter sobre o empreendedorismo, deixou de ser tema 

único e exclusivo das áreas de gestão e tecnologia e passou a ser um tema frequente nas 

várias áreas do saber. 

Em síntese, Sarkar no seu livro sobre empreendedorismo e inovação na pagina …. 

Apresenta-nos a evolução do conceito de empreendedorismo com o ponto de vista de 

vários autores que refletem o desenvolvimento do mesmo ao longo dos anos como consta 

na tabela abaixo:  

Quadro 2: Síntese da Evolução do Termo Empreendedorismo 

Autores 
 

Abordagem conceptual 
 

Schumpeter (1936) Enfatizou o papel do empreendedor como impulsionador da inovação e por 
conseguinte do crescimento económico. 

McClelland (1961) Estudou as motivações dos empreendedores (comportamentos), concluindo que 
os empreendedores se caracterizam por ter altos níveis de realização. 

Collins e Moore 
(1964) 

Estudaram histórias pessoais e o perfil psicológico dos empreendedores que 
criaram pequenas empresas na região de Detroit e nem todos os estudos provaram 
que os empreendedores tinham características distintivas. 

Kirzner (1973) Alerta para um conjunto de pessoas que conseguem identificar oportunidades, 
persegui-las e obter lucros. 

Palich; Bagby 
(1995) 
 

Comparam os empreendedores aos gestores atendendo à forma como ambos 
reagem a situações ambíguas de negócio e concluem que os empreendedores 
entendem, mais as oportunidades do que os problemas. 

Acs e Audretsch 
(1990) 

As pequenas empresas contribuem com uma percentagem substancial para a 
inovação. 

Shane e 
Venkataramann 
(2000) 

Exploração de oportunidades. 
 

Roxas et al. (2008) Inovação como driving force do empreendedorismo e de comportamento 
empreendedor inovador. 

Adaptado de: Sarkar, p. 59:61 “Empreendedorismo e Inovação”, 

De acordo com esses autores, percebe-se logo que o estudo do empreendedorismo é 

entendido fundamentalmente como a capacidade e o desejo de agir consciente, 

determinado e voluntário, tendente a obter uma mudança significativa. Com isso, pode-

Introdução de um 
novo produto

A abertura de um 
novo mercado

A aquisição de 
uma nova fonte de 
oferta de materiais

A criação de uma 
nova empresa

Introdução de um 
novo método de 

produção
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se dizer, que o ato de empreender revela-se numa atitude dinâmica perante a realidade, 

em que, face a determinados contextos internos ou externos, se imaginam respostas de 

modificação dessa realidade.  

Reconhecendo a importância que o empreendedorismo tem se destacado nas instituições 

público quanto nas empresas privadas, apoiando os empreendedores na criação de Micro 

e Pequenas Empresas, montar seus negócios e suporte a consultoria para resolver 

problemas de plano de negocio e contribuir para o desenvolvimento económico do país. 

Carvalho e Costa, (2015.p.43), enaltecem a importância de se conhecer a atividade 

empreendedora, bem como, as suas reais caraterísticas. As pesquisadoras realçam que a 

atividade empreendedora no que diz respeito à criação de emprego é importante 

considerando que a mesma contribui para o desenvolvimento económico-social.  

Portanto, é notório a convergência entre os autores sobre a importância do 

empreendedorismo. Os mesmos destacam que o empreendedor é muito importante para 

o desenvolvimento econômico da sociedade, pois as suas atividades possuem um impacto 

positivo no sistema económico social e politico. Em outras palavras, subentende-se que, 

não haverá desenvolvimento econômico sem que na sua base existam empreendedores.  

2.2. Formas de empreendedorismo  
Assim como existem pessoas e personalidades diferentes, também existem diferente 

formas de empreendedorismo. Para isso, Sarkar (2014, p. 34), descreve diferentes tipos 

de empreendedorismo conforme a figura abaixo:  

 

Figura 4: Formas de Empreendedorismo 

Intraempreendedorismo
ou empreendedorismo
interno, referente a
indivíduos dotados de
capacidade de
identificação de
oportunidades
transformando-as em
negócios no seio de numa
organização.

O empreendedorismo
comunitário, por
considerar esta, a forma
de empreendedorismo
que mais impacto tem na
sociedade, já que os
empreendedores sociais
são indivíduos que têm
soluções de inovação
para problemas sociais;

O empreendedor por
necessidade cria o
próprio negócio porque
não tem alternativa.
Geralmente não tem
acesso ao mercado de
trabalho ou foi demitido.
Não resta outra opção a
não se trabalhar por conta
própria.
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O Intra empreendedor, também como Empreendedor Interno são os Empreendedores que 

operam em outras Empresas como gestores ou funcionários, desenvolvendo iniciativas 

inovadoras.  

Segundo Sarkar “os Intra empreendedores operam com sucesso numa organização 

estabelecida ou em parceria com outros empreendedores que possuem os atributos e 

capacidade que eles não têm” (2014, p. 38).  

De acordo Costa (2015), o empreendedorismo comunitário ou social é um tipo de 

empreendedorismo que facilita a renovação da intervenção social, a criação de formas 

alternativas de produção económica, e, a participação social.  

Ainda segundo Carvalho e Costa (2015), os empreendedores por necessidade são aqueles 

que não tem trabalho, ou estão desempregados e para ter o seu sustento e de suas famílias 

abrem seu próprio negócio na maioria das vezes sem nenhum plano.  

Portanto, quer seja o Intra empreendedorismo como empreendedorismo comunitário e 

por necessidade, as pessoas são motivadas a empreender por diversas razões como 

realização pessoal, conquistas, reconhecimento social, desafios e contribuir para o 

desenvolvimento sustentável.  

Assim sendo sujeitos com elevado nível de necessidades realização e conquistas possuem 

maiores probabilidade de para perseguir os seus desafios de forma autónoma. 

2.3. Empreendedor e características  
Depois da definição de empreendedorismo, faz sentido definir-se o termo 

“empreendedor” saber o que faz um indivíduo ser empreendedor e apresentar as suas 

características. Antes de se definir o que é ser empreendedor, há uma questão fulcral a 

responder. Uma pessoa nasce empreendedora ou pode ser ensinada e incentivada a ser 

empreendedora?  

Para responder essa questão recorremos a Sarkar, o autor defende que: 

Segundo Sarkar (2014, p. 90), “uma pequena parte das pessoas nasce com capacidades 

empreendedoras inatas/intrínsecas, enquanto outra parte pode ser influenciada pela 

educação e pela cultura, isto é, por fatores extrínsecos”. 

Por conseguinte, para se compreender melhor o que é ser um empreendedor, usar-se-á 

dois conceitos/descrições com os quais, depois da análise julgamos enquadrarem-nos 

nesta temática: 

 De acordo com Joseph Shupinter (1949), economista que deu a conhecer 

publicamente o termo empreendedorismo “O empreendedor é o agente do processo 
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de destruição criativa. É o impulso fundamental que aciona e mantem em marcha o 

motor capitalista, constantemente criando novos produtos, novos mercados e 

implacavelmente, sobrepondo-se aos antigos métodos menos eficientes e mais caros”.  

 Para Dornelas (2001: 2) empreendedor “é aquele que faz acontecer, se antecipa aos 

factos e tem uma visão futura da organização, para tal, ser um empreendedor é ser um 

visionário, um sujeito que procura um benefício que se afaste do normal, que 

fragmenta modelos, modifica juízos, submete-se aos prejuízos, e demonstra 

atrevimento para abandonar a sua área de aconchego” Sarkar (2014). 

 No entender de Dolabela (2008), o empreendedor é, antes de tudo, aquele profissional 

que se dedica à geração de riquezas em diferentes níveis de conhecimento, inovando 

e transformando informações em produtos ou serviços nas mais diversas áreas. 

Empreender está diretamente relacionado com a ideia de fazer algo diferenciado, 

antecipar-se aos fatos e às ações da concorrência, testar e implementar ideias, 

descobrir oportunidades, definir valores, gerar empregos e colaborar para o 

desenvolvimento de todos, desde a empresa, os colaboradores até o cenário de 

mercado. 

Em síntese Dornelas, (2014), apresenta os seguintes tipos de empreendedores:  

 
Figura 5: Tipos de Empreendedores  

O empreendedor social - aquele que se refere a pessoas que querem ajudar o próximo e 

criam ou se envolvem com uma organização sem fins lucrativos para cumprir um 

determinado objetivo social. 

O empreendedor informal - nesta categoria se enquadra as pessoas que vendem 

mercadorias nas esquinas das ruas, em barracas improvisadas nos semáforos, vendedores 

ambulantes ou autónomos que prestam serviços diversos. 

O empreendedor do conhecimento - enquadra-se nesta categoria pessoas, como 

advogados, médicos e outros profissionais liberais. 

O empreendedor cooperador - refere - se a indivíduos que se unem em cooperativas, ou 

criam associações para ganhar escala e vender o que produzem/reciclam. 

Empreen
dedor 
social 

Empreen
dedor 

informal 

Empreen
dedor do 
conheci
mento 

Empreen
dedor 

coopera
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Empreen
dedor 

público
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O empreendedor público – refere-se á pessoas comprometidas com o coletivo, que não se 

deixam cair na monotonia por estabilidade no emprego e querendo melhorar os serviços 

à população, sugerem formas alternativas de utilização mais eficiente dos bens públicos. 

Portanto, alguns autores, descrevem que os Empreendedores não são somente aqueles 

indivíduos que constitui uma empresa. Porém, são aqueles indivíduos que tem um 

negócio próprio como exemplo: um atleta, um artista, políticos, um funcionário dentro da 

sua área, e ainda aqueles que atuam em prol da sociedade que pode empreender e 

conseguir realizar mais do que a maioria das pessoas.  

Durante a revisão da literatura discutiu-se aspetos sobre o empreendedorismo e 

empreendedor, assim, é permitida agora identificar o perfil dos empreendedores e suas 

respetivas características. 

No que se refere as razões que podem ajudar-nos a entender o que leva muitas pessoas a 

criarem as suas respetivas empresas, identificaram vários fatores e que por vezes, se 

encontram relacionados com várias características culturais identificadas a partir de um 

conjunto de razões subjacentes apontadas como: 

 A necessidade de aprovação externa e de reconhecimento que os indivíduos possuem;  

 A procura de independência através da criação de sua empresa;  

 O desenvolvimento pessoal, associado ao desejo de ser inovador e de explorar 

oportunidades detetadas, a par da vontade de continuar a aprender;  

 Preocupações com o bem-estar do grupo a que pertence, nomeadamente, a 

comunidade ou a família;  

 O desejo de obtenção de maiores rendimentos, funcionando a empresa como um 

instrumento para o aumento do património;  

 Por último, o efeito de imitação ou de seguimento de outros indivíduos na sociedade, 

quer na continuidade de negócios familiares, quer ainda, porque existe uma forte 

valorização social do papel do empresário, pelo prestígio e bem-estar associados e 

pelo seu contributo económico e social Sarkar, (2014, p. 51). 

Por sua vez, identificou-se nove características que distinguem os empreendedores de 

sucesso dos medianos:  

“Iniciativa; Capacidade de comunicação; Entendimento das oportunidades; 
Orientação eficaz; Preocupação com a qualidade do trabalho; Planeamento 
sistemático; Monitorização; Cumprimento do contrato de trabalho; e 
Reconhecimento das relações nos negócios. Por outro lado, e não menos 
importante, encontrou seis características que não fazem qualquer diferença entre 
estes dois tipos de empreendedores (os de sucesso e os medianos): a 
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autoconfiança; a persistência; a capacidade de persuasão; o uso de estratégias de 
influência; a perícia e a procura de informação” Sarkar (2014, p. 68). 

Santos (2017), refere que a capacidade de empreender é influenciada não só pelas 

características individuais ou de personalidade, como também pelo meio em que o sujeito 

se insere, e pelas oportunidades e recursos disponíveis. Assim, aspetos como a educação, 

a cultura, o meio e as experiências de vida são capazes de influenciar o comportamento 

empreendedor, sendo possível desenvolver estas características. 

Após as exposições acerca do empreendedor, ressalta-se que os empreendedores possuem 

um bom conhecimento do mercado e dos consumidores e certo grau de competência 

técnica em seu campo, que o sucesso de um empreendimento depende, além dos fatores 

externos favoráveis, de um profissional empreendedor com potencial para analisar, 

planejar, executar as suas ações e, acima de tudo, dispor de criatividade em resposta às 

transformações. 
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CAPITÚLO III- EDUCAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO 

 

Como professor, não me é possível ajudar o educando a superar a sua 

ignorância se não supero permanentemente a minha. Não posso ensinar o 

que não sei. 

Paulo Freire 
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3.1. Empreendedorismo em Angola 

Neste capítulo, fazer-se-á uma breve apresentação geográfica sobre Angola e resumo 

histórico sobre o processo do desdobramento do empreendedorismo.  

De acordo com INE (2014), Angola situa-se na Africa austral, com uma extensão 

territorial é de 1 246 700Km², é um dos maiores países da região, é limitado a sul pela 

República da Namíbia, a Norte pela República do Congo e a República Democrática do 

Congo que juntamente a República da Zâmbia, limitam o país ao leste, ao oeste 

encontramos uma extensa faixa costeira banhada pelo oceano Atlântico como consta na 

imagem abaixo:  
Figura 6: Localização Geográfica de Angola  

 
Fonte: Google 

Angola tem uma variedade de climas, possui diversas formações vegetais, como florestas, 

savanas e desertos. A sua história é marcada pela colonização portuguesa, que influenciou 

as práticas culturais da população, como a língua e a religião. A República de Angola se 

tornou independente em 1975 e a sua forma de governo é o presidencialismo. A economia 

é baseada na extração de recursos minerais, como o petróleo e o gás natural. A população 

angolana desfruta de condições precárias de serviços públicos, como saúde e educação. 

Além disso, o país apresenta uma elevada desigualdade econômica e social.  
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A economia de Angola, apesar de hoje depender em grande escala do petróleo, até à 

década de 1970 era caraterizada como muito mais focada na agricultura com grande 

incidência na produção do café, cana-de-açúcar, milho, sisal, óleo de coco e amendoim. 

Assim, destacam-se produtos comerciáveis como o algodão, o tabaco e a borracha. A 

produção de batata, arroz, cacau e banana eram relativamente importantes e os maiores 

rebanhos eram de gado bovino, caprino e suíno. 

Em termos históricos, foi nos anos 90, que surgiu várias iniciativas de Angola em relação 

ao empreendedorismo remontam à criação do Banco Caixa Agropecuária e Pescas, virado 

para o apoio aos agricultores e empresários, que acabou falido e muitos dos 

financiamentos não foram reembolsados até à data presente. Salientar que outras 

iniciativas foram surgindo e muitas delas com êxito e descrédito, por isso é que a temática 

do empreendedorismo passou a ser um assunto de prioridade governamental. 

Angola em função do seu historial e hábitos, tem tradição no comércio informal, que 

infelizmente detém grande peso na economia nacional. Com isso, o executivo Angolano 

procura inverter esta tendência, mas como é óbvio, é um processo que leva tempo. Com 

a criação do Balcão Único de Empreendedor (BUE) e do Guiché Único do Empreendedor 

(GUE) procurou-se facilitar a transformação do empreendedorismo informal em formal 

já que, com valores acessíveis e em pouco tempo, passou a ser possível constituir uma 

empresa. Esta iniciativa, ocorre na maioria dos países da região da Africa austral, tendo 

em conta o acentuado crescimento da população Angolana. 
sobretudo a camada mais jovem, o fraco desenvolvimento da economia real e a 
fraca oferta de novos empregos, têm impacto direto na nova tendência do 
empreendedorismo cujos pesquisadores elevam a sua importância no 
desenvolvimento socioeconómico sustentável do país, Alves (2018 p.21).  

Neste sentido, GEM (Global Entrepreneurship Monitor), afigura o empreendedorismo 

em Angola como um importante fenómeno de inovação e criação de emprego. À imagem 

do que acontece em outros países em vias de desenvolvimento. Faz referencia que o 

empreendedorismo em Angola assume um papel fundamental na promoção do 

autoemprego e na criação de negócios novos e inovadores. O que significa que a atividade 

empreendedora tem um importante contributo para a redução da dependência do país face 

às principais exportações, como o petróleo e as matérias-primas GEM (2017). 

 

 

https://www.jornaldeangola.ao/ao/noticias/detalhes.php?id=389535
https://www.jornaldeangola.ao/ao/noticias/detalhes.php?id=389535
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3.2. Perspetivas da Educação para o Empreendedorismo.  

Conforme sinalizado, o tema do empreendedorismo ganhou importância nos últimos 

tempos, no entanto, este capítulo tem por finalidade apresentar e analisar a educação para 

o empreendedorismo. As fontes e análise deste capítulo são teses e dissertações, além de 

artigos e livros. 

Na educação para o empreendedorismo a escola desempenha um papel muito importante.  
As dinâmicas promovidas na escola têm como finalidade o desenvolvimento 
atitudes empreendedoras assim como um conjunto de competências fora da sala 
de aula. Estas iniciativas têm visado sempre uma educação integral, criando 
condições para aprendizagens formais, não formais e informais dos alunos Daniel 
(2017 , p. 207). 

Nessa linha de pensamento, entende-se que: A promoção de uma cultura mais 

empreendedora só é possível se a escola se implicar e preparar as novas gerações para a 

valorização do conhecimento e da inovação. As orientações a serem dadas para que se 

possa manter a rota da energia do empreendedorismo implicam o desenvolvimento de um 

conjunto multidisciplinar e transversal de competências (conhecimentos, capacidades e 

atitudes) do foro pessoal, académico, profissional e social Faria (2018) 

Encotrapartida, verifica-se que as perceções sobre a educação para o empreendedorismo 

estão ligadas com a forma como os indivíduos o percecionam a nível global.  Mas, afinal, 

o que é uma educação empreendedora?  

A «educação para o empreendedorismo refere-se ao desenvolvimento das competências 

dos aprendentes e à sua capacidade para transformar ideias criativas em ações 

empreendedoras. Trata-se de uma competência essencial para todos os aprendentes, que 

contribui para o desenvolvimento pessoal, cidadania ativa, inclusão social e 

empregabilidade. É relevante para o processo de aprendizagem ao longo da vida, em todas 

as disciplinas e para todos os tipos de educação e de formação (formal, não formal e 

informal) que contribuem para um espírito ou comportamento empreendedores, com ou 

sem finalidades comerciais». De acordo com o autor, esta definição sobre o 

empreendedorismo é vista como competência chave, revela uma perspetiva dupla por 

exemplo:  
em primeiro lugar verifica-se que o empreendedorismo permite o 
desenvolvimento de atitudes, competências e conhecimentos empreendedores 
que leva as pessoas a transformar as ideias em ação. Em segundo lugar, verifica-
se que o empreendedorismo está em volta não só das atividades económicas e à 
criação de empresas, mas também, de um modo geral, encontra-se nos diversos 
setores da vida e da sociedade Comissão Europeia, (2016, p. 21). 
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Daniel (2017), corrobora do ponto de vista do parágrafo anterior, referindo que a 

educação para o empreendedorismo tem especial atenção ao desenvolvimento de 

competências transversais como pensamento crítico, criatividade, inovação, tomada de 

decisão, resolução de problemas, trabalho colaborativo e naturalmente competências 

digitais, como de resto o trabalho.  

No entender de Fonseca (2013), a educação para o empreendedorismo tem de ser 

perspetivada num sentido amplo, como algo que transcende o desenvolvimento de 

competências empreendedoras dos jovens adultos tendo em vista a criação e o 

desenvolvimento do tecido empresarial. O mesmo autor, considera que educar para o 

empreendedorismo deve ser entendido como um processo de formação e 

desenvolvimento do cidadão, compreendendo este como uma pessoa autónoma, proactiva 

e criativa capaz de agir responsavelmente em prol do seu desenvolvimento pessoal e 

social. Reconhece a pertinência de se promover um processo educacional para o 

empreendedorismo e para a cidadania desde tenra idade.  

Ainda Fonseca e Faria, Ana Mendes (2007: 288), entendem que a educação para o 

empreendedorismo é, antes de mais, educação. Logo, “o empreendedorismo é uma 

aprendizagem realizada ao longo da vida e, assim sendo, a melhor forma de aprender é 

combinar experiências de vida com atividades educativas formais”.  

Dada a convergência dos autores sobre a educação para o empreendedorismo, busca-se 

saber em que medida é que um aluno que seja educado para o empreendedorismo, se torna 

num empreendedor?  

Para Teixeira (2012), isso nem sempre acontece uma vez que o que a educação para o 

empreendedorismo oferece, “são os instrumentos necessários para alguém se tornar 

empreendedor” Atendendo à amplitude que o conceito de empreendedorismo tem vindo 

a alcançar, pode considerar-se que aquele que beneficia da educação para o 

empreendedorismo adquire e desenvolve capacidades empreendedoras.  

Segundo Daniel (2017 ), os resultados da educação para o empreendedorismo dos jovens 

podem ser medidos tendo em consideração três dimensões:  
Atitudes (autoconfiança, iniciativa, assunção de riscos, criatividade, resolução de 
problemas); Conhecimento (literacia técnica, económica e financeira, 
conhecimentos de gestão); Competências (comunicação, apresentação e 
transmissão de ideias, trabalho em equipa, capacidade de explorar oportunidades 
nas várias fases do processo empreendedor, incluindo a avaliação da 
oportunidade, execução e plano de negócios), Daniel (2017 ).  
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Figura 8: Síntese da Educação Para o Empreendedorismo 

Com essa abordagem do autor, nota-se que a educação para o empreendedorismo assenta 

no desenvolvimento de competências-chave através da realização de ações e 

oportunidades para promover o espírito empreendedor na escola.  

No entanto, ao transferir para a prática educativa diária o desenvolvimento de 

competências-chave empreendedoras, existem muitas outras oportunidades de trabalho e 

de realização de experiências significativas onde os objetivos da Educação para o 

Empreendedorismo visam:  

 
Figura 7: Objetivos da Educação Para o Empreendedorismo 

Entretanto, estes objetivos, enquadram-se no desenvolvimento do espírito empreendedor 

de cada aluno/a, em cada atividade, em cada desafio, em cada disciplina, e em cada 

projeto visto em diferentes perspetivas. Para clarificar o conceito de educação para o 

empreendedorismo apresentando-se uma distinção na figura abaixo: 
 

 
Fonte: Teixeira (2012), Ministério da Educação. DGIDC (2006: 19). 

A partir dessa representação, conclui-se que a educação para o empreendedorismo é 

entendida como um ensino que vai além da gestão empresarial, sendo encarado como 

ensino transversal para a vida, centrado na ação, que pode contribuir para a aquisição de 

competências e o desenvolvimento de atitudes essenciais para o desenvolvimento de um 

Incentivar, Sensibilizar Potenciar Integrar

Educação para o 
Empreendedorismo é

-Ensino transversal para a vida;
- Centrado na ação;
- Focalizado nos processos e nos 
resultados;
- Coerente e constante;
-Integradomultidisciplinarmente;
- Contextualizado.

Educação para o 
Empreendedorismo não é:

- Ensino de gestão 
empresarial;
- Centrado nos saberes;
- Focalizado nas tarefas;
- Esporádico e inconstante;
- Isolado disciplinarmente;
- Descontextualizado.
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novo negócio, de novos produtos, criatividade, pesquisa de mercado, plano de negócios, 

etc. 

3.3. Metodologia de Educação para o Empreendedorismo 

No processo de ensino, para o professor ter êxito é necessário aplicar métodos que ajudem 

a alcançar os objetivos preconizados, os quais concorrem para a aprendizagem do aluno.  

Neste sentido, para os professores apoiarem os alunos no seu processo de 

desenvolvimento e compreensão do ambiente em que atuam, e na capacidade de 

transformação, é necessário que os docentes tenham passado também por um processo de 

desenvolvimento pautado em experiências empreendedora, pois empreender pressupõe 

iniciativas inovadoras tal como defende Faria. 

Segundo Faria (2018, p. 219), na sua abordagem sobre “Promoção de Competências 

Empreendedoras e Desenvolvimento Socioprofissional” refere que existem regras para 

ensinar o empreendedorismo que para isso apresenta os requisitos necessários a ter em 

conta:  (1) A educação para o empreendedorismo proporciona aprendizagens de 

desenvolvimento de atitudes, competências e conhecimentos empresariais viabilizando a 

passagem das ideias à ação; (2) Só os professores empreendedores podem ensinar os 

alunos a serem empreendedores; (3) As competências empresariais requerem o domínio 

de métodos ativos que estimulem os estudantes à criatividade e inovação; (4) As aptidões 

e competências empresariais só podem ser adquiridas ou desenvolvidas através de 

experiências de aprendizagem reais no terreno; (5) As competências empresariais podem 

ser ensinadas em todas as unidades curriculares ou sob a forma de uma disciplina distinta; 

(6) A educação para o empreendedorismo deve considerar os Intra empreendedores e os 

empreendedores; (7) Os métodos e processos de avaliação devem ser concebidos com o 

objetivo de ajudar os professores a progredirem na aquisição de conhecimentos, 

competências e atitudes empresariais. (8) A agenda da educação para o 

empreendedorismo deve ser promovida para além das instituições de formação de 

professores, junto de empresas e da comunidade; (9). Os professores e escolas devem 

cooperar entre si, e possibilitar a cooperação de parceiros, empresas e outras partes 

interessadas, através do desenvolvimento de acordos com estas entidades. 

De acordo com Faria, buscar-se-á apresentar as metodologias de educação para o 

empreendedorismo de modo a dar uma luz de quais os caminhos a seguir para tornar a 

educação empreendedora um processo atrativo.  
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Para Teixeira (2012 p 152), algumas das metodologias mais populares utilizadas em escolas 

de empreendedorismo podem ser sintetizadas do seguinte modo: Planos de negócios 

(método de ensino mais utilizado que implica o planeamento integral de um negócio); (2) 

Estudos de caso (casos de empresas americanas são mais comuns); (3) Ações "sombra" 

(observação de um profissional em Acão); (4) Reflexão da aprendizagem (levar os alunos 

a serem aprendizes autónomos e depois forçá-los a refletirem sobre a sua aprendizagem); 

(5) Discussões de turma; (6) Convidados especiais (por exemplo administradores de 

empresas); (7) Histórias contra factuais; (8) Guias de Acão especialista empreendedor; 

(9) Técnicas de gestão de risco; (10) Trabalho em rede.  

Carvalho e Costa (2015), entendem que as novas metodologias de ensino são 

desenvolvidas e testadas, numa abordagem aprender-fazendo, (learning by doing), nas 

aulas teóricas pode-se adotar uma abordagem mais expositiva combinada com aulas 

abertas e participação em seminários  suportadas de em particular nas aulas práticas como 

por exemplo: 1. As conversas de final de tarde com empreendedores, cujo objetivo 

consiste na promoção da partilha de experiências entre empreendedores e estudantes que 

possam ser fonte de aprendizagem e facilitem o contacto com o mundo real; 2. 

Empreendedor por um dia, cujo desafio é a criação de um mini-negócio e onde os lucros 

da atividade podem reverter a favor de Instituições Particulares de Solidariedade Social. 

Da mesma visão Delores (2010, p. 31), refere que na educação empreendedora, é 

necessário colocar em prática os quatro pilares recomendados pela Unesco para orientar 

a educação no século XXI:  

Figura 9: Pilares da Educação Empreendedora 

 
Aprender a conhecer: tornar o ato de compreender prazeroso, combinando culturas e 

diferentes formas de estudar assuntos variados, ou seja, aprender a aprender, para 

Aprender 
a 

conhecer

Aprender 
a fazer

Aprender 
a 

conviver

Aprender 
a ser
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beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação ao longo da vida. Reinventar o 

pensar.  Aprender a fazer: desenvolver competências que tornem a pessoa capaz de 

enfrentar diferentes situações e trabalhar em equipe. O foco não é só a qualificação 

profissional, o conteúdo técnico, mas também o desenvolvimento das competências 

humanas e nos seus valores, desenvolvendo espírito de cooperação. Aprender a fazer a 

partir de diversas experiências sociais, em diferentes contextos e culturas.   Aprender a 

conviver: compreender o outro e as diferentes perceções. Realizar projetos em equipe e 

preparar-se para gerenciar conflitos e diferentes interesses em um mesmo contexto, 

sempre respeitando o coletivo, a compreensão mútua e a paz. Aprender a ser: desenvolver 

a capacidade de agir com autonomia, criatividade, iniciativa, discernimento e 

responsabilidade pessoal.  

Em resumo do que foi exposto, nota-se que a educação empreendedora deve levar em 

consideração todas as potencialidades de cada indivíduo como: memória, raciocínio, 

senso ético e estético, capacidades físicas, aptidão para comunicar-se. Ainda assim, 

verifica-se que estes pilares, incentivam, a diversidade de personalidades e talentos, 

evitando que haja algum padrão de comportamento a ser seguido. Que para isso, é 

essencial que se vivenciem ocasiões que permitam descobertas e experimentações 

culturais, sociais, artísticas, desportivas, científicas e estéticas, de modo a se descobrir o 

potencial de cada um e contribuir para o seu desenvolvimento. 

Nesse contexto Dolabela (2008), acrescenta ainda que o foco da educação empreendedora 

se encontra no desenvolvimento do próprio indivíduo, e não no conteúdo das disciplinas 

tal como a explicação no quadro a seguir. 
Quadro 3: Síntese das Diferencial  Entre a Educação Tradicional e Empreendedora 

EDUCAÇÃO TRADICIONAL EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 

Ênfase no conteúdo  Ênfase no processo, de aprender a 
empreenderPREENDEDORA 

 O professor repassa conhecimento O professor como facilitador 

Aquisição de informações “corretas” O que se sabe pode mudar 

Prioridade para o desempenho Prioridade para a autoimagem geradora do desempenho. 
Ênfase no pensamento analítico e linear (parte 
esquerda do cérebro). 
 

Envolvimento de todo o cérebro: aumento da 
racionalidade no lado esquerdo do cérebro por estratégias 
holísticas, não lineares, intuitivas; ênfase no racional e no 
subjetivo. 

Conhecimento teórico e abstrato Conhecimento teórico complementado por experimentos 
na sala de aula e fora dela. 

Resistência à influência da comunidade Encorajamento à influência da comunidade 
Ênfase no mundo exterior; experiência de vida 
considerada imprópria ao ambiente escolar. 
 

Experiência de vida é contexto para o aprendizado; 
sentimentos incorporados à 
Ação. 
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Erros não aceitos Erros como fonte de conhecimento 
O conhecimento é o elo entre aluno e professor. Relacionamento entre professores e alunos de 

fundamental importância. 
Fonte: Dolabela, (2008, p. 153) adaptado. 

A análise do quadro mostra que o ensino do empreendedorismo deve privilegiar 

metodologias que proporcionem ambientes de troca, como as incubadoras que propiciam 

um ambiente de inovação e de experiência com novos empreendimentos; contato com 

eventos promovidos por instituições de ensino e por órgãos de fomento; e outros 

ambientes que permitam a vivência com diferentes empreendimentos.  

3.4. Perceções sobre competências e atitudes empreendedoras 

As perceções sobre competências empreendedoras e atitudes relativas à percentagem de 

indivíduos que consideram desenvolver atitudes para iniciar um negócio, e à percentagem 

de indivíduos que consideram ter o conhecimento, a experiência e as competências 

necessárias para concretizar esse objetivo, as investigações indicam que a competência 

empreendedora constitui hoje um importante papel para tornar-se empreendedor. 

Toda via, o foco principal desta abordagem, é refletir sobre competências 

empreendedoras com o objetivo de fazer responder a seguinte pergunta: como se 

desenvolvem as competências empreendedoras? 

Para responder a presente pergunta, inicialmente, Faria (2018), durante a sua abordagem 

sobre “Promoção de Competências Empreendedoras e Desenvolvimento 

Socioprofissional”, entende por um lado que as competências empreendedoras são 

desenvolvidas, através do envolvimento da literacia empreendedora, envolvimento do 

compromisso ou motivação, criatividade, coa Ching, realização pessoal, literacia 

emocional, este, que proporciona o desenvolvimento pessoal e profissional. Além disso, 

a pesquisadora refere que, o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento profissional, 

também, são encarados como elementos indivisíveis, por serem vistos como a face mesma 

moeda. Por outro lado, considera que o desenvolvimento profissional nos remete a 

competências como: inteligência empreendedora, cognitiva e emocional, ao passo que o 

desenvolvimento pessoal cuida do nosso temperamento, neste caso, a nossa maneira de 

ser e agir, contribui na realização ou concretização de uma boa ideia, e nos remete para 

atividades como: a sociabilidade e a emocionalidade que cuida dos nossos aspetos 

negativos e positivos.  

A partir da abordagem explicativa de Faria, foi evidenciado que, ao possuir aprendizagem 

empreendedora é necessário desenvolver competências empreendedoras através de um 
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estado de equilíbrio, de inteligência empreendedora, e estar aberto a um estado de 

mudança positiva. 

Segundo Zampei &Takahashi (2011), para desenvolver as competências empreendedoras 

é necessário desenvolver algumas estratégias de capacitação de recursos humanos e de 

formação, neste âmbito, a psicologia desempenha um papel importante para ensinar a 

gerir as complicações e problemas que os empreendedores enfrentam, e também para 

adquirirem informação específica e útil à atividade da empresa, ao nível técnico e 

comportamental. 

Nesta linha de pensamento, Guerra (2014), resume o potencial empreendedor em três 

competências e motivações, particularmente:  
Figura 10: Competências Empreendedoras 

 
Em resumo, a análise da figura mostra que estas características específicas da 

personalidade são a forma visível da inteligência empreendedora que permite o individuo 

identificar os recursos necessários, e avaliar uma oportunidade e definir ou e implementar 

as suas ideias. 

Em síntese, nota-se que um bom exemplo de manifestação das competências 

empreendedoras, visitando a literatura percebe-se que são as inter-relação entre os 

processos de desenvolvimento de competências empreendedoras e de aprendizagem 

empreendedora. 

Competências psicológicas, que abrangem a capacidade de inovação, a
inteligência emocional e a resiliência

Competências sociais, que incluem a capacidade de comunicação e
persuasão e capacidade para desenvolver uma rede social;

Competências de gestão, que se focam na visão definida como a
capacidade para visualizar e antecipar objetivos, metas e realizações
futuras, na capacidade para mobilizar recursos, na capacidade para liderar
e na autoeficácia empreendedora

Motivações empreendedoras, que contêm o desejo da independência
económica.
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3.5. Educação para o empreendedorismo no mundo.  

A necessidade de formar o homem em empreendedorismo passou a ser uma das grandes 

preocupações dos governantes a nível do mundo. Assim, nesta secção abordar-se-á 

assunto relacionado à educação para o empreendedorismo tendo em conta o contexto 

atual dos países ao nível internacional.  

Segundo Coan, historicamente, o ensino do empreendedorismo tem sua origem nos 

cursos de administração por uma necessidade prática dos alunos de compreender o 

processo de gestão de empresas, especialmente as pequenas. Com o passar do tempo, 

passou a ser alvo de estudos de outros campos do saber, de modo especial, de 

administradores, psicólogos, sociólogos, fundando outra vertente de compreensão do 

empreendedorismo, a partir do comportamento empreendedor. Também foi a partir dessa 

vertente que, em meados do século XX, o tema do empreendedorismo ocupou espaço no 

campo educacional. O ensino de empreendedorismo foi incorporando novas temáticas, 

como inovação. Vários pesquisadores, nos Estados Unidos e Canadá se interessaram pelo 

assunto e, inclusive, foi criada disciplina específica para tratar do tema. 

Todavia, educação para o empreendedorismo nos Estados Unidos da América por 

exemplo, apresenta uma elevada relevância na educação, existindo inclusive cursos de 

doutoramento de educação em empreendedorismo. Para além disso, existe um modelo 

educativo de treino em empreendedorismo desde a juventude até à idade adulta. Este 

modelo é implementado em alguns Estados para todos os níveis da educação e serve de 

base para programas, dos quais se realça o “Júnior Achievement” Mendes, (2011, pp. 

50,51). 

Comparando com a Europa, de acordo com a Comissão Europeia (2014), a educação para 

o empreendedorismo inclui todas as formas de aprendizagem, educação e formação que 

contribuem para o desenvolvimento de espíritos, competências e comportamentos 

empreendedores com ou sem um objetivo comercial. 
O relatório da Comissão Europeia (2000), por exemplo, considera que os países 
europeus estão preocupados com o desafio de gerar o espírito empreendedor e 
desenvolver ações de treino para potenciar esse espírito nos jovens. O desafio não 
se trata de transformar todos os jovens em criadores de empresas, mas sim 
desenvolver ações que possam dar frutos a longo-prazo.  

Com isso, pretende-se que exista uma melhor preparação para que no futuro se iniciem 

projetos inovadores, desenvolvam novas atividades ou, mesmo, se criem empresas.  
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O Ministério da Educação português dentro da estratégia de intervenção nacional para a 

promoção do empreendedorismo no contexto escolar publicou dois guiões que assinalam 

as linhas gerais de orientação para as escolas. Os seis princípios base defendidos 

autonomia; flexibilidade; inovação; mudança; participação; cooperação estão assentes na 

metodologia de aprender-fazendo e na operacionalização de seis competências-chave em 

empreendedorismo como:  

Autoconfiança/Assumpção de riscos; Iniciativa/ Avaliação/ Energia; 
Resiliência; Planeamento/ Organização; Criatividade/ Inovação; 
Relacionamento interpessoal/ Comunicação Mendes (2011, p. 52).  

As iniciativas incluídas na educação empreendedora incluem atividades categorizadas 

como: Cooperação entre ensino e empresas: Na Letónia, a Agência de Investimento e 

Desenvolvimento organiza encontros entre estudantes de ensino secundário superior e 

representantes de 20 empresas inovadoras de setores como alimentos e farmacêutico. Os 

estudantes e professores reúnem-se com gestores e podem discutir tópicos como soluções 

inovadoras de negócios e apoio para iniciativas empreendedoras, como a organização de 

incubadoras empresariais; 

Concessão de incentivos para escolas e atores interessados para o desenvolvimento 

de programas de empreendedorismo: Em Malta, o governo lançou o Plano 

Empreendedorismo através da Educação, que apoia escolas de ensino primário e 

secundário através de visitas a empresas, palestras e competições entre estudantes; 

Formação de professores orientada para o ensino de empreendedorismo: no Reino 

Unido, o EnterpriseVillage (Vila da Empresa) é uma iniciativa governamental que investe 

em recursos online para professores sobre empreendedorismo. Há também recrutamento 

de 2500 empresas locais campeãs pelo portal online InspiringtheFuture (Inspirando o 

Futuro); 

Envolvimento de estudantes na gestão de empresas fictícias: No Luxemburgo, a 

Associação JonkEntrepreneuren, criada pelo governo como parte da rede 

JuniorAchievement, oferece programas para diferentes níveis de educação que incluem a 

gestão de miniempresas durante o período de um ano. 

Diante dos fatos apresentados Mendes (2011), conclui que para se desenvolver a nível 

nacional mentalidades e habilidades empreendedoras é essencial intervir nos métodos 

pedagógicos utilizados atualmente. Acrescenta que para que esta área se desenvolva 

positivamente é fundamental que seja tomado um compromisso nesse sentido por parte 

do governo e das próprias universidades.  
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3.6. Educação para o empreendedorismo em Angola 

O presente capítulo pretende apresentar uma abordagem estratégica sobre a 

implementação do empreendedorismo a partir das normas sobre a vigência do artigo. 

Estrategicamente, o ensino do empreendedorismo em Angola é diferente comparado com 

outras realidades como Estados Unidos da América e Europa, é considerado como uma 

prática recente. 

O Programa de Empreendedorismo no Ensino Secundário (PEC) foi criado em dezembro 

de 2008. O Governo de Angola incluiu este programa nos seus esforços de reforma 

curricular da educação, testando a introdução de empreendedorismo em ambos os ciclos 

do ensino secundário. O programa conta é cofinanciado pelo Governo de Portugal, 

República da Coreia, Chevron e ONUDI.  Porém, só a partir do ano de 2009, é que o 

Governo angolano, com o Ministério da Educação, através da Lei de Bases do Sistema 

de Educação (Lei 13/01 de 31 de dezembro), tomou a decisão de introduzir no currículo 

de formação no Ensino Secundário, a disciplina de empreendedorismo. Com o objetivo 

de articular o sistema nacional de educação e definir diretrizes, metas e estratégias de 

implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus 

diversos níveis. 

Para isso, o ensino do empreendedorismo, passou a ser promovido com vista a 

desenvolver conhecimentos, habilidades, atitudes, valores patrióticos e éticos para a vida 

ativa de formas a responder as necessidades dos jovens, para desenvolver a criatividade, 

espírito de iniciativa, capacidade empreendedora, com a finalidade de estimular a criação 

do autoemprego e a erradicação da pobreza. 

No mesmo ano, o Ministério da Educação decide introduzir a disciplina de 

Empreendedorismo, como estudo piloto, na perspetiva de preparar a juventude para uma 

carreira profissional no sector privado, no contexto da reforma educativa e introdução de 

currículos baseado em competências.  

O Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Educação (INIDE), foi 

incumbido do desenvolvimento e implementação da disciplina de Empreendedorismo nos 

dois ciclos do Ensino Secundário.  
Com o objetivo geral era de introduzir uma cultura empreendedora nos jovens e 
promover uma atitude positiva relativamente à criação de negócios e 
autoemprego.  



 

52 
 

Através da introdução destas bases empreendedoras, e numa perspetiva de longo prazo, 

o sector privado em Angola torna-se mais sustentável, o desenvolvimento humano e 

social apoiado na perspetiva de restringir a pobreza 

Assim, a partir do abrigo do despacho n.º 214-A/10 de 5 de novembro, foram aprovados 

os programas da disciplina de empreendedorismo, a introduzir a título experimental, nos 

planos de estudos do ensino secundário, período diurno, nas escolas selecionadas, a partir 

do ano letivo 2010 INIDE (2012). A disciplina de empreendedorismo foi implementada 

a partir de 2010, pelo Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia na altura, atual 

Ministério da Educação, em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente da 

República, nos termos do artigo 137.º da Constituição da República de Angola, e de 

acordo com o artigo 46.º do Decreto Legislativo Presidencial n.º 1/10, de 5 de março, que 

determina:  

Figura 12: Funcionamento Da Disciplina De Empreendedorismo 

1.º - São aprovados os programas da disciplina de empreendedorismo, a introduzir a título 

experimental, nos planos de estudo de Ensino Secundário, período diurno, nas escolas 

selecionadas, a partir do ano letivo 2010; 2.º - A disciplina de empreendedorismo tem 

dois tempos letivos semanais num bloco único de (aula dupla); 3º Compete à direção de 

cada escola fixar no horário e período para a sua lecionação; 4º A disciplina de 

empreendedorismo é ministrada, a título experimental, em 45 escolas selecionadas de 

nove províncias. 5º A carga horária dos professores que cumulativamente lecionarem a 

disciplina de empreendedorismo é estabelecida para docentes do ensino secundário, desta, 

quatro tempos serão para fazer o acompanhamento dos trabalhos práticos dos alunos fora 

da sala de aula.  6ºA disciplina de empreendedorismo deve reger-se pelas atuais formas 

de avaliação, preconizadas nos regulamentos de avaliação, designadamente: 

1- Sistema de avaliação
das aprendizagens para o
I ciclo do ensino
secundário.
2- Sistema de avaliação
das aprendizagens para o
II ciclo do ensino
secundário.

3- Sistema de avaliação
das aprendizagens para a
formação de professores.
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7º Para além das formas de avaliação mencionadas nas alíneas a b, c e d, no fim de cada 

ciclo, deve ser feita uma apresentação de um mini projeto ou projeto empreendedor, que 

incluirá a identificação de oportunidade de atividade empreendedora mais viável no seu 

meio, tendo em conta os recursos necessários para iniciá-lo, desenvolvê-lo e geri-lo com 

êxito. 8º A apresentação do microprojecto ou projeto empreendedor de forma individual 

ou em grupo é de carater obrigatório e é avaliado por um júri.  

9º O INIDE, deve anualmente proceder à avaliação da aplicação do programa e proceder 

às correções que se entender necessárias visando a generalização da disciplina” Diário da 

República de Angola (2010, pp.3402-3432).  

Em função desse decreto, a disciplina de empreendedorismo, foi implementado em três 

fases, sendo a primeira fase de experimentação e monitoria 1, a segunda fase, a fase de 

experimentação e monitoria 2 e revisão dos materiais, a fase três é a fase de generalização, 

nas escolas do ensino secundário do I e II Ciclos Gerais, do Ensino Técnico Profissional 

e de Formação de Professores, nas províncias de Benguela, Cabinda, Cunene, Huila, 

Huambo, Luanda, Lunda Norte, Malange e Uíge INIDE (2012).  
 

Tabela 1: Fases de Implementação da Disciplina de Empreendedorismo em Angola. 

Anos 1.ª Fase 2.ª Fase 3.ª Fase 

2010 7.ª e 10.ª - - 

2011 8.ª e 11.ª 7.ª e 10.ª - 

2012 9.ª e 12.ª 8.ª e 11.ª 7.ª e 10.ª 

2013 9.ª e 12.ª 9.ª e 12ª 8.ª e 11.ª 

- - - 9.ª e 12.ª 

 

Fonte Inide. (2012). Programa de empreendedorismo no ensino secundário. 

Contudo, no ensino secundário e superior angolano ainda não existem licenciaturas em 

empreendedorismo. Contamos, apenas com os currículos dos cursos de Gestão de 

Empresas, em algumas instituições onde se aborda esse tema numa unidade curricular 

obrigatória ou que na maioria das vezes é opcional.  

3.7. Breve caraterização da Cidade de Malanje 

Neste terceiro capítulo do trabalho, continuamos com a discussão teórica sobre o tema 

educação para o empreendedorismo, mas lançamos um olhar sobre a realidade de Malanje 

no sentido de entender como o assunto é abordado, tomando como referência alguns 

estudos sobre o desenvolvimento comunitário, estatísticas e políticas que existem neste 

domínio.  
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Na sequência, debruçarmo-nos sobre estatísticas e estudos que tratam da atividade 

empreendedora na província assim como no país e terminamos o capítulo com as políticas 

públicas no âmbito do empreendedorismo, destacando as que são orientadas para o 

público jovem. Neste sentido, antes de mais, consideramos que seria preciso, em primeiro 

lugar, conhecer um pouco da situação geográfica e socioeconómica de Malanje. 

No que toca à situação geográfica, de acordo com o (INE), a Cidade de Malanje é uma 

das 18 províncias de Angola, localizada na região norte do país. Sua capital está na 

cidade e município de Malanje. Segundo as projeções populacionais de 2018, elaboradas 

pelo Instituto Nacional de Estatística, conta com uma população de 1 108 264 habitantes 

e área territorial de 98 320 km².  

Está limitada pela província de Kwanza Norte a oeste, pela província de Uíge a norte, 

com a República Democrática do Congo a nordeste, com a província de Lunda Norte a 

leste, Lunda Sul a sudeste, Bié a sul e com a província de Kwanza sul a sudeste, tal como 

a figura abaixo:  

 

 

Por sua vez, a província de Malanje é uma região extensa e integra (14) municípios: 

Kacuso, Kalandula, Kangandala, Lukembo, Massango, Marimba, Kiwaba-Nzoji, Kunda 

    Fonte: Extraído da Google 
mapa 

Figura 11: Localização Geográfica da Cidade de Malanje 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncias_de_Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Regi%C3%B5es_de_Angola&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Malanje
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estat%C3%ADstica_(Angola)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
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dia Base, Kambundi Katembo, Kakulama, Kirima, Kaombo, Kela e tem por capital 

“Malanje”, cidade e município do mesmo nome (município do nosso estudo.  

Dados do censo Geral da População e Habitação, INE (2014), indicam que a população 

residente na província de Malanje, registada durante o tempo que decorreu no país de 16 

a 31 maio, do ano de 2014 é 968 135 pessoas, entre homens e mulheres, dos quais, 471 

788 são do sexo masculino e 496 347 são femininos, o que corresponde a 4% da 

população total do país. o município sede Malanje tem uma população residente 486 mil 

e 870. Tendo em conta a distribuição percentual da população por sexo ao nível da 

província, as mulheres representam 51 % da população total residente na província, 

enquanto que os homens estão com 49%, fazendo uma ligeira diferença entre ambos. O 

índice de masculinidade a nível da província é de 95, o que significa 96 homens para cada 

100 mulheres, e a população é constituída maioritariamente por mulheres, exceto em 

alguns nos municípios. 

Relativamente a densidade demográfica, para cada quilómetro quadrado da província de 

Malanje, residem 11 pessoas, e o município sede (Malanje) além de ser o com maior 

número de habitantes é igualmente o com maior densidade populacional, a zona urbana 

tem mais população que a zona rural, com 55 %, 95 % da população vive na zona urbana. 

Fonte: INE, RGPH 2014, Resultados Preliminares 
A situação da economia de Malanje é predominantemente de serviços e o Kwanza é a 

principal moeda nacional. Não obstante os progressos verificados, a economia apresenta 

Quadro 4: População Residente por Município e Área de Residência Segundo o Sexo e Índice de 
Masculinidade 2014 
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algumas fragilidades. De acordo com os relatórios oficiais INE (2016), os indicadores de 

pobreza relacionados com emprego, saúde, educação e acesso a serviços básicos são 

muito críticos (ver tabela). 
Tabela 2: : Dados Socioeconómicos Básicos Sobre Malanje 

Malanje 2008/2009 2014/2015 
Incidência de Pobreza (%) 62 – 
Tamanho do agregado familiar 4,7 5,0 
Rácio homens/mulheres – 95/100 
Participação de força de trabalho (%) – 60 
Habitações inadequadas (%) 96 60 
Acesso a água satisfatória (%) 52 51 
Acesso a telemóveis (%) 28 27 
Taxa de conclusão escolar 6-17 anos (%) – 35 
Taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos /’000 – 230/1000* 
Registo civil (%) – 35 

Fonte: INE (2016) 

A posição de Malanje na economia política de Angola tem implicações importantes para 

a economia política local. As pessoas dependem quase que exclusivamente da produção 

agrícola rudimentar, o poder de compra e a base para atividades económicas informais 

são muito fracos e as pessoas dependem dos comerciantes de Luanda para os bens mais 

básicos.  

Entre as limitações potencialmente obstacularizadoras do crescimento realça-se a energia, 

vias de comunicação, os transportes, o turismo, a produção agrícola. O seu potencial 

económico na agricultura, produzindo culturas de mandioca, arroz, batata doce, girassol, 

sisal, manga, goiaba, citrinos, eucaliptos, algodão, tabaco e cana-de-açúcar. Estas três 

últimas estão interligadas com o setor industrial. A região é também rica em diamantes, 

fosfato, urânio, dolomite, cobre e calcário. Em progressiva ascensão no setor turístico, a 

província oferece algumas riquezas naturais, como as cascatas de Calandula (ou 

Kalandula, antigamente Duque de Bragança) e o Parque Nacional de Cangandala (ou 

Kangandala), com 600 km2, onde se encontra a palanca negra gigante, uma espécie rara 

de antílope. A estas limitações acresce a nível local as elevadas taxas de pobreza e 

desemprego, a presencia de recursos naturais, a necessidade de recursos humanos para 

transformação, a dependência do petróleo e das importações entre outros.  

Apesar destes constrangimentos, as projeções disponíveis sobre o estudo realizado sob a 

égide do Banco Angolano de Investimento, sobre o perfil do sector privado de Angola 

regista que “Angola tem uma economia próspera e um dos índices de crescimento mais 

rápidos, com uma taxa de crescimento média do PIB real de 7.6% do PIB. ao longo da 

última década”. Por outro lado, verifica-se uma evolução positiva dos indicadores 
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humanos.  Com potencial de crescimento produtivo em Angola é vista por alguns autores 

quer como uma indicação de superação das fragilidades económicas e sociais que assolam 

o país quer como um sinal de atração de investimentos diretos estrangeiros para a 

economia Jornal de Angola (2020).  

3.8. Educação e Empreendedorismo em Malanje 

Em termo de oferta formativa, o município encontra-se relativamente servido de 

equipamentos educativos, sociais, culturais e desportivos, associados a uma elevada 

dinâmica, quer proporcionada pelo papel das associações locais (culturais, desportivas e 

de intervenção social), quer pela oferta proporcionada pelo setor público como o setor 

privado. O Ministério da Educação (MED), no âmbito do Programa de Alfabetização e 

Aceleração Escolar (PAAE), garante que em 13 anos (2008/2021), mais de 20 mil jovens 

e adultos na província foram alfabetizados e o nível geral de habilitações da população 

residente em Malanje evoluiu de forma muito positiva, visível, quer na diminuição da 

taxa de analfabetismo, quer no aumento da população residente com níveis de ensino mais 

elevados a proporção da população.  Ao nível das taxas de retenção e desistência no 

ensino pré-escolar, ensino básico, ensino secundário a tendência registada é de 

decréscimo, situando-se em valores próximos dos registados nas aldeias e arredores do 

município.  

Atualmente, o novo sistema educativo em Angola, olha para educação e 

empreendedorismo como uma estratégia para proporcionar às estudantes aprendizagens 

relevantes e significativas, procurando criar as bases para o seu desempenho ativo e 

eficiente na sociedade, com objetivo de promover competências empreendedoras, como 

disciplina da área vocacional de Economia do Curso de Ciências Sociais (Iº Ciclo do 

Ensino Secundário e IIº Ciclo do Ensino Secundário).  

Neste sentido, encontram-se em Malanje oferta educativa ao nível da educação pré-

escolar, ensino básico, ensino secundário técnico profissional e ensino superior. Para 

prosseguimento de estudos no ensino superior, os jovens residentes em Malanje 

deslocam-se para outas províncias do país onde existe maior oferta de ensino assim como 

no exterior do país para frequentar as melhores universidades e conhecer outras realidades 

académicas onde lecionam cursos mais procurados no país. 

Os dados sobre a oferta formativa do ensino de empreendedorismo no IMAM, indicam 

que estão disponíveis diferentes percursos formativos para a conclusão do ensino 

secundário, a saber: Cursos de Produção Vegetal (vocacionados para o prosseguimento 
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de estudos de nível superior), Cursos de Gestão Agrícola (visam a o desenvolvimento da 

formação profissional qualificante dos jovens ao mesmo tempo que permitem o 

prosseguimentos de estudos), Cursos de Construção Civil (orientados para a qualificação 

profissional dos jovens e sua inserção no mercado de trabalho, permitem, igualmente, o 

prosseguimento de estudos) e Cursos de Eletricidade (formações pós-secundárias não 

superiores que conferem qualificação profissional). 

Os cursos profissionais conferem, após a sua conclusão, o diploma de nível secundário 

de educação e o certificado de qualificação profissional de nível IV. Estes cursos estão 

vocacionados para a qualificação inicial dos alunos, privilegiando a sua inserção no 

mercado de trabalho, mas permitindo o prosseguimento de estudos de nível superior, 

mediante a realização de exames nacionais obrigatórios e as provas de ingresso 

determinadas por cada estabelecimento/curso. 

Segundo o ensino do empreendedorismo foi e está se consolidando aos poucos e, antes 

da formalização da criação da unidade curricular, houve o trabalho de difusão da 

necessidade de empreendedorismo ser trabalhado dentro da instituição. Esse trabalho foi 

realizado notadamente por parte de alguns profissionais que fizeram estudos sobre o tema, 

ou mesmo, trabalharam com consultorias junto a órgãos de fomento como INIDE (2012). 

De acordo com (ANGOP, 2014), o ensino do empreendedorismo em Malanje, é 

consubstanciado em formações, como seminários, palestras, workshops, pelo que, chefes 

de repartição municipal da educação e gestores de escolas pública, participaram num 

seminário sobre a disciplina de empreendedorismo, sob a égide da Direção Provincial da 

Educação, Ciência e Tecnologia de Malanje, com o objetivo de desenvolver competências 

científico-pedagógicas e metodologias para o ensino da disciplina de empreendedorismo.  

Importa ainda realçar que na instituição de ensino, não existe os Gabinete de 

Empreendedorismo, sendo a temática do empreendedorismo centralizado e 

supervisionado pelo INIDE. Apesar disso, é imperioso referir que os gabinetes de 

empreendedorismo enquanto estruturas no seio das organizações, desempenham um 

papel fundamental na promoção, supervisão e formatação de um empreendedor. As 

atividades no âmbito da promoção do empreendedorismo, são as cativadoras para o 

empreendedorismo, partilha de informações entre os empreendedores, realização de 

encontros, feiras etc.  

As atividades constantes da promoção do empreendedorismo são: 
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Figura 12: Atividades de Promoção do Empreendedorismo 

No concernente a atividades de apoio ao desenvolvimento empresarial, o empreendedor, 

cresce com ao auxílio de políticas viradas aos empreendedores, por forma a incutir-lhes 

a capacidade de desenvolvimento próprio de produtos, marcas ou serviços.  As atividades 

inerentes ao desenvolvimento empresarial, são as seguintes: 

 
Figura 13: Atividades de Desenvolvimento Empresarial 

Ao longo do processo de ensino de empreendedorismo, são desenvolvidos estratégias e 

atividades curriculares, onde a elaboração do plano de negócios é tido como “o coração 

da disciplina de empreendedorismo”. Neste sentido, um plano de negócios bem elaborado 

ajuda a traçar o caminho, desde onde a empresa se encontra hoje, até onde se deseja que 

ela chegue no futuro, identificando metas, obstáculos e rotas desejadas ao longo do 

caminho Guerra (2014). 

De acordo com os dois autores, Dornelas (2014), refere que o plano de negócios é parte 

fundamental do processo empreendedor. Os empreendedores precisam de saber planear 

suas ações e delinear as estratégias da empresa a ser criada ou em crescimento. A principal 
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utilização do plano de negócios é prover uma ferramenta de gestão para o planeamento e 

desenvolvimento inicial de uma start-up. 

Neste sentido, pode-se afirmar que o plano de ensino da unidade curricular, a sua 

construção depende, inicialmente, de noções sobre a cultura empreendedora, 

oportunidades empreendedoras, gestão empreendedora, plano empreendedor e projeto 

empreendedor, o empreendedorismo, Intra empreendedorismo, os vários tipos de 

empresas e noções de gestão, planeamento e princípios de administração. “Tudo isso para 

deixar o aluno bem consciente”. Desse modo, para se chegar à elaboração de um plano 

de negócios, o aluno precisa ter uma visão do todo.  

Neste sentido, a partir de 2010 (1º ano de experimentação) até 2021, muitos alunos e 

jovens que tiveram no currículo de ensino a disciplina de Empreendedorismo e cursos 

adicionais de empreendedorismo no INEFOP na província de Malanje. 

3.9. Políticas públicas e fatores que influenciam o empreendedorismo  

Para Carvalho & Costa (2015), a criação de um ambiente empreendedor e de uma cultura 

favorável ao empreendedorismo pode ser incentivada por um conjunto de políticas 

públicas, que algumas destas políticas estimulam a criação de empresas, a criação de valor 

e a inovação visando a promoção de impactos positivos sobre o crescimento económico. 

De acordo com os autores, as políticas públicas justificam-se pela geração de postos de 

trabalho e melhoria das condições de vida dos empreendedores, e também algumas pelo 

seu caráter social: 

 Políticas de regulação: estas políticas, regra geral, podem influenciar 

positivamente o ambiente empreendedor e podem ser: as regras de entrada e saída 

das empresas; a legislação laboral e comercial; regulamentação relativa à 

propriedade intelectual; legislação tributária e impostos; regimes de insolvência 

empresarial; regulação do sistema financeiro e taxa de juro, etc.  

 Políticas de estímulo: promovem a atividade empreendedora e podem agrupar-

se nas seguintes: cultura e educação empreendedora; progresso industrial e de 

infraestruturas de suporte (parques tecnológicos, incubadoras, etc.); programas 

que promovem a mudança, investigação, expansão e transferências de 

conhecimento e de tecnologias; projetos de estímulo à cosmopolização, e 

incremento do ingresso ao empreendedorismo por agremiações sub-representadas 

(étnicos, mulheres, etc.).  
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Abaixo apresenta-se alguns exemplos de programa de promoção do empreendedorismo 

em Portugal que acreditamos serem viáveis em Angola com algumas adaptações: 

 Alargamento das competências da população, incluindo os jovens e os estratos da 

sociedade desamparada, das empresas e da governação pública;  

 A ação da mudança, nomeadamente ao estado de rendimento, métodos e 

tecnologia de maneiras a impulsionar a competitividade das empresas;  

 O incentivo ao empreendedorismo, fomentando um teor propicio ao aparecimento 

de projetos empreendedores e ao seu êxito;  

Em Angola existe um organismo público encarregue de facilitar o empreendedorismo e a 

inovação das PMEs: O INAPEM – Instituto Nacional para as Pequenas e Médias 

Empresas, tem como incumbência impulsionar a competitividade e o crescimento 

empresarial, dispondo-se para auxiliar as mudanças no empreendedorismo e no 

investimento empresarial, nas empresas que executem a sua atividade nos ramos sob 

tutela do Ministério de Economia e Finanças, com exceção do setor do turismo, 

nomeadamente nas empresas de pequena e média dimensão. 

Fora as políticas que impulsionam o empreendedorismo, segundo Guerra (2014), existem 

vários fatores que influenciam o empreendedorismo como: fatores psicológicos, fatores 

ambientais, fatores sociodemográficos e fatores de formação, assim como a componente 

social, política, cultural, económica e infraestrutural.  

Partindo da ideia desse autor, subentende que a inovação é o ponto principal para 

promover o empreendedorismo e desenvolvimento pois estes elementos manifestam-se 

de vários fatores como: o sistema de apoio social e familiar, as fontes de financiamento, 

a comunidade local, as agências públicas e a envolvente cultural, política e económica. 

De acordo Carvalho e Costa, (2015), o empreendedorismo pode ser assumido como o 

resultado de três dimensões que se interinfluência:  

 

                               Figura 14: Condições de  Empreendedorismo 

No ponto de vista do autor o empreendedorismo e a formação de empresas desempenham 

um papel estrutural e dinâmico nas economias em termos de desenvolvimento regional 

quando colocado estas condições em ação. 
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A partir da revisão de literatura conseguiu revelar que influências externas incluindo a 

«exposição» a uma cultura empreendedora, podem ter um papel forte na determinação de 

um individuo ser ou não empreendedor. Percebe-se que muitos indivíduos que 

escolheram não ser empreendedores não foram influenciados para desenvolver ideias 

empreendedoras e ambições ao longo das suas vidas. Desse modo, Sarkar (2014) 

identifica cinco etapas principais nas quais se podem adquirir estas influências: 

 

Figura 15: As Principais Etapas. 

Durante a etapa da infância, Gibb (1987), cit. Sarkar (2014) defende que uma forma de 

influência surge através dos pais ou da família. Outro fator determinante é a situação de 

trabalho dos pais e da própria família. Valores da família e nos objetivos de vida dos pais 

e restante da família. Durante a adolescência, o autor identifica cinco fatores de 

influência. Um desses fatores é a influência que os pais e a família têm na escolha da 

educação. Outro é a influência nas preferências vocacionais, que por sua vez estão 

relacionadas com o terceiro fator: as escolhas disponíveis para a educação. A quarta 

influência encontra-se nos valores e objetivos fornecidos pela educação, enquanto o 

método final depende da amizade e da comunidade. Durante a idade adulta existem cinco 

fatores de influência identificados como: a possibilidade de escolha de mais educação e 

formação; o ranking que uma pessoa obtém na sua turma; a comunidade em que está 

incluído (sociedade e amigos); influência residual da família; e por último a natureza do 

trabalho. Durante a meia idade, Gibb, ilustra seis fatores de influência externa.  

O primeiro é ocupacional e relaciona-se com mobilidade entre classes, seguido pela 

natureza do trabalho, das relações no trabalho, a propiá família e amizades, os sistemas 

de recompensa e satisfação no trabalho e, finalmente, as interações com o ambiente, tanto 

no trabalho como na sociedade. 
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Durante a última etapa identificada pelo autor, a 3ª idade, as influências externas 

apresentam-se em seis fatores.  O primeiro é encontrado através do rendimento alcançado. 

Depois, seguem-se a situação familiar, os objetivos comunitários, oportunidades extra de 

trabalho, satisfação no trabalho, e finalmente, a facilidade de obter reforma antecipada e 

pensões. 

3.10. Estratégias de apoio ao empreendedorismo 

No caso em estudo, o empreendedorismo tem sido uma estratégia de fomento e apoios 

aos empresários, comerciantes, pequenos artesãos, indivíduos com pequenas iniciativas, 

mas que trazem o incremento das atividades económicas num determinado circuito, são 

elementos de estímulo às suas atividades. 

De acordo com GEM (2013), nos últimos anos, Angola registou uma Taxa de Apoio ao 

Empreendedorismo- TEA de 22,2%, o que significa que existem cerca de 22 

empreendedores early-stage (indivíduos envolvidos em start-ups ou na gestão de novos 

negócios) por cada 100 indivíduos em idade adulta. Este resultado é o 11º mais elevado 

do universo e o sexto mais elevado entre as economias orientadas por fatores de produção. 

Entre os países da África Subsariana incluídos no estudo, o resultado da Taxa TEA de 

Angola é o quinto mais elevado. Ainda o GEM Angola, identifica um conjunto de nove 

condições estruturais, que são utilizadas para melhor se entender o nível dos fatores 

impulsionadores e os constrangimentos do empreendedorismo num país como : Apoio 

Financeiro; Políticas Governamentais; Programas Governamentais; Educação e 

Formação; Transferência de Investigação e Desenvolvimento; Infraestruturas de 

Comércio e Serviços; Abertura do Mercado/Barreiras à Entrada; a Condição Estrutural 

do Empreendedorismo -CEE relativa ao apoio financeiro contempla o nível de 

acessibilidade a fontes de financiamento para empresas novas e em crescimento, 

incluindo financiamentos privados e subsídios governamentais.  

Segundo Mendes (2011), para impulsionar o empreendedorismo o Governo criou a 

estratégia de apoio lançando o programa “progredir” um programa integrado de apoio às 

micro e pequenas empresas (PMEs) que contempla ações de incentivo ao surgimento de 

associativismo local, ações de apoios tecnológicos aos projetos, ações para legalização de 

empresas etc., com garantia da boa execução dos projetos. Com isso, foram planeados e 

postos em práticos planos com os seguintes objetivos:  
Incentivar a associação de grandes, médias e pequenas empresas angolanas; Criar 
estímulos para empresas angolanas alcançarem competitividade internacional; 
Apoiar as empresas angolanas para alcançarem diferenciação e qualidade em seus 
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produtos;  Estimular a formação de alto nível do empresariado e gestores de 
empresas; Constituir parcerias com universidades de renome internacional para 
implantação de “escolas de negócios” (Business Schools) para formação 
empresarial; Conceder financiamento a projetos estruturantes; Privilegiar, no 
processo de privatização de empresas públicas, as empresas com controlo de 
capital nacional; Conceder incentivos fiscais a empresas controladas por 
angolanos; Estimular e subsidiar empresas nacionais que se dediquem à 
investigação científica e tecnológicas; Simplificar e desonerar o processo de 
constituição de empresas; Proteger as micro, pequenas e médias empresas, com 
subsídios, incentivos fiscais e financeiros Baby (2014).  

Para dar sustentabilidade nessas estratégias criou-se os Decretos Presidenciais que 

permitiu materializar o apoio aos empresários e criar condições para maior participação 

do sector privado na economia nacional minimizando assim a burocracia. 

Em relação ao Decreto Presidencial, criado ao abrigo da lei nº 30/11 de 13 de setembro,  

sobre as (PMEs), foram Implementado Programas de Apoio às (PMEs), o Programa de 

Apoio ao Pequeno Negócio e criação do Balcão Único do Empreendedor aprovando o 

seu estatuto orgânico. Com objetivo de regulamentar as linhas gerais para a promoção de 

incentivos fiscais, financeiros, organizacionais, reforço de competências e de inovação 

tecnológica a essas empresas, institucionalizando o apoio do Executivo com programas 

plurianuais, de execução faseada anualmente.  

O regulamento da Lei nº 30/11 definiu como (PMEs), as entidades que tenham adotado 

na sua constituição o tipo de “sociedades em nome coletivo” ou “sociedade por quotas”. 

O mesmo diploma também é aplicável “às pessoas singulares que se dediquem ao 

comércio, à indústria, à exploração agropecuária, florestal ou mineral ou outra atividade 

económica”. A partir do Programa de Apoio ao Pequeno Negócio- (PROAPEN), também 

designado por Meu Negócio, Minha Vida, dirigido a micro empreendedores. Este 

programa tem como objetivo de contribuir para a descentralização da economia e para a 

redução do desemprego. A coordenação geral do programa pertence ao Ministério da 

Economia em articulação com os governos provinciais.  A gestão do programa nas 

comunidades cabe as administrações municipais, através dos Balcões Únicos do 

Empreendedor (BUE) que têm como missão possibilitar a criação de novas empresas e o 

financiamento bancário dos empreendedores. 

Neste processo é importante considerar o papel do INEFOP, um organismo afeto ao 

Ministério da Administração Pública, Emprego e Segurança Social que assegura a 

formação dos beneficiários do programa, assim como os bancos comerciais, responsáveis 

por avaliar o crédito e gerir as operações financeiras associadas com o cliente. De uma 

forma resumida, podemos referir que a legalização é feita nos BUE, a formação pelo 



 

65 
 

INEFOP e o financiamento pelos bancos. Os formandos desses projetos são beneficiados 

com alguns kits previstos pelas profissões seguintes:  

cabeleireiro; canalizador; chaparia e pintura; cozinheiro; eletricista baixa 
tensão; engraxador; lavagem de carros; mecânico auto; pastelaria; 
pedreiro; recauchutagem de pneus; serralheiro; transporte motorizado de 
mercadorias; transporte motorizado de pessoas. Estes kits são pacotes de 
equipamentos básicos para cada profissão cedidos pelo Estado para 
motivar o empreendedorismo ao nível nacional.  

A criação do Balcão Único de Empreendedor- BÚE, permitiu a constituição e legalização 

de seis mil empresas no país, o serviço é tutelado pelo Ministério da Justiça. É uma 

alavanca na dinamização da economia angolana.  Com isso, verifica-se que os jovens têm 

mais possibilidades de trabalho, com a regularização das suas atividades informais, assim 

como acesso ao financiamento das instituições bancárias.   

Entretanto, esta iniciativa do Governo é encarada como uma estratégia positiva que 

permite promover o desenvolvimento e a consolidação de negócios de pequena dimensão, 

facilitando o acesso ao crédito aos microempresários, em condições ajustadas à dimensão 

e natureza das iniciativas individuais e também, a capacitação profissional dos gestores 

de micro e pequenos negócios, o aumento da oferta de bens e serviços e a criação de 

postos de trabalho.  

3.11. Boas práticas de educação para o empreendedorismo 

Existe um bom exemplo de boas práticas na disseminação de empreendedorismo através 

de processos de «learning by dong» várias vezes referenciado como o Projeto Júnior 

Achienvement-Young Enterprise (JAYE). Fundada em 1919 nos EUA e em 1963 na 

Europa, estando presente em 98 países. Com o objetivo de proporcionar aos jovens uma 

formação em sete áreas programáticas definidas como centrais para: o 

empreendedorismo, cidadania, ética, literacia financeira, economia, negócios, e 

desenvolvimento de carreiras Sarkar (2014, p. 117).  

Em alguns países, este projeto é utilizado como a única forma de desenvolvimento de 

atividades no âmbito do fomento da atividade empreendedora. 
Com finalidades de contribuir para divulgar a mentalidade empresarial junto dos 
estudantes, com atividades baseadas no «aprender fazendo», que passam pela 
criação e gestão de microempresas pelos próprios estudantes. As microempresas 
são empresas reais, que funcionam num ambiente protegido, produzindo e 
vendendo produtos e serviços reais. Sarkar (2014.p.17). 

Do ponto de vista do autor, é um Projeto que pretende criar um enquadramento especial 

para a gestão de empresas por jovens alunos do ensino secundário, como se estivessem 
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numa empresa real, vendendo ações, realizando pesquisas de mercado e desenvolvendo 

produtos ou serviços. Para além das microempresas, há ainda as empresas virtuais.  O 

mesmo autor, refere que na Alemanha existe um projeto semelhante «Júnior» - Iniciar 

Jovens empresas/Organiza/Implementar. é semelhante ao que acontece na Finlândia, 

sendo este um dos países que adota empresas virtuais como forma de ajudar os estudantes, 

fornecendo-lhes experiências, mas, também, promovendo a prática do 

empreendedorismo. As empresas virtuais são simulação da vida empresarial, com o 

propósito de estudar as diferentes operações e os pré-requisitos inerentes à gestão bem-

sucedidas de uma empresa.  

Os grupos alvos são: desempregados, estudantes de escolas técnicas, comerciais, quadros 

superiores, universidades e institutos, deficientes e futuros empresários. No fundo, o que 

estes projetos pretendem é dar aos estudantes a capacidade de trabalharem num mundo 

que não é de fantasia, para se ambientarem e fomentarem o espírito empreendedor, ainda 

que estejam num ambiente protegido. 

Em Portugal este projeto foi fundado em 2005, encoraja os jovens a participarem nos 

programas de empreendedorismo desenvolvidos na sala de aula por voluntários da classe 

empresarial. Os seus objetivos consagram-se no processo de ensino-aprendizagem 

orientado para a promoção do espírito empreendedor, no desenvolvimento da criatividade 

e do sentido de iniciativa através de uma abordagem transdisciplinar.  

Em Angola, esta prática apesar de ser nova segue-se este exemplo, porém de uma forma 

totalmente diferente dá-se o caso do Projeto Empreendedorismo na Escola que surgiu 

como proposta do governo para incorporar ao ensino curricular obrigatório, como matéria 

extracurricular, outros conhecimentos que provoquem nos alunos novas posturas e 

comportamentos. No período de ensino médio coincide com um momento de inquietações 

na vida dos jovens, que atravessam uma fase de transição entre a adolescência e a vida 

adulta, marcada por uma série de questionamentos conflituantes do tipo: como se preparar 

para o futuro profissional, num mundo cada vez mais competitivo e sem empregos? Quais 

as perspetivas econômicas mundiais, que nortearão a minha vida profissional e pessoal? 

Que rumo seguir quando sair da escola? Onde e como buscar um meio de renda?  

Essas e tantas outras indagações permeiam o subconsciente dos jovens, diante do contexto 

econômico e social do país, marcado por profundas desigualdades sociais, contrapondo-

se com a fragilidade e fragmentação da educação básica.  

Dessa forma, para facilitar a vida dos jovens alunos o Governo de Malanje tem 

desenvolvido projetos, com vista a cumprir com os compromissos assumidos com a 
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juventude, no que toca o ensino e a formação profissional. Os projetos em causa estão 

ligados aos sectores do comércio, prestação de serviço, hotelaria, indústria, agricultura e 

aquicultura, financiados pelo BCI (Banco de Comércio e Indústria), no âmbito da linha 

de crédito de apoio ao empreendedorismo juvenil Projovem. 

Segundo Fernandes Cristóvão, além do financiamento, são entregues viaturas e 

motorizadas para o serviço de táxi a jovens associados em cooperativas de microempresas 

e quitandas comerciais, para a venda de produtos diversos, no quadro do Conjovem 

(Centro de Operação de Negócio Jovem). Estas iniciativas geraram, de 2015 a 2020, mais 

de 100 postos de trabalho diretos e indiretos, o que representa o engajamento da juventude 

na criação de negócios próprios, cientes de que com tais iniciativas contribuem no 

crescimento da economia nacional e no aumento da oferta de empregos. 

A partir do FAJE (Fórum Angolano de Jovens Empreendedores) em parceria com 

(CLESE), nos cursos de Contabilidade Geral, Informática e Associativismo formaram 

mais de 300 empreendedores. Atualmente, o FAJE controla três mil e 578 associados a 

nível da província. Fez saber que a formação profissional tem ajudado muitos jovens a 

criarem rendimentos que contribuem para a melhoria das suas condições de vida, Jornal 

de Angola (2020). 

Em suma, verifica-se que são várias as abordagens e programas levados a cabo para 

promover as boas práticas do empreendedorismo. Depois da apresentação de diversos 

exemplos de programas e iniciativas desenvolvidas na América, Europa nota-se que 

Angola não ficou de parte, o negativo desse projeto são as formas de avaliação destes 

programas.  
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PARTE II- ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO E EMPÍRICO 
 

No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. 

      Albert Eistein 
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Capítulo IV- Objetivos e Metodologia 

4.1. Metodologia a utilizar 

Segundo Carmo (1998), a metodologia de investigação é um conjunto de normas e 

operações que são efetuadas para alcançar um ou mais objetivos.  

Desse modo, numa primeira fase, procedeu-se a uma revisão bibliográfica sobre os temas 

em estudo. Nesta fase tratou-se de toda a informação relevante para sustentar a teoria da 

investigação. A finalidade principal desta pesquisa é a de esclarecer conceitos que possam 

ajudar na formulação dos objetivos.  

No que concerne à estratégia de pesquisa para o presente estudo, adotou-se o tipo de 

metodologia exploratória e descritiva, utilizando abordagem quali/quantitativa na qual a 

técnica quantitativa caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto nas modalidades 

de coletas de informações, quanto ao tratamento dessas através de técnicas estatísticas, 

desde as mais simples as mais complexas. Já a pesquisa qualitativa é caraterizada pela 

observação e compreensão da realidade em estudo. Logo, a utilização deste modelo, 

também denominado quali/quantitativo permite obter mais informações do que se poderia 

conseguir com a utilização de um único modelo. 

Natureza e tipo de estudo  

Sob ponto de vista de sua caracterização, importa referir que quanto à natureza, a presente 

pesquisa é estudo de caso. Esta opção prende-se com a necessidade de se compreender o 

fenómeno como um todo, com um grau de profundidade elevado.  

De acordo com Yin (1988), e Carmo H. (1998 p.216) o estudo de caso “é uma 

investigação empírica que investiga um fenómeno contemporâneo dentro do seu contexto 

da vida real, especialmente quando os limites entre o fenómeno e o contexto não estão 

claramente definidos”. Estes autores, apontam seis fontes de evidência para a realização 

dos estudos de caso, 
documentação, registos de arquivos, entrevistas, observações diretas, observação 
participante e artefactos físicos. Neste estudo foram utilizadas entrevistas, 
observação participante e registos de arquivos, de forma a permitir a triangulação 
da informação recolhida. 

Para Mendonça (2015), o ponto forte dos estudos de casos, reside em sua capacidade de 

explorar processos sociais à medida que eles se desenrolam nas organizações”, 

permitindo uma análise processual, contextual e longitudinal das várias ações e 

significados que se manifestam e são construídas dentro delas. 
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Para Freixo (2010), estudo de caso é um procedimento metodológico, e uma investigação 

de natureza empírica, que constitui uma exploração intensiva de uma simples unidade de 

estudo de um caso. Para este autor, o estudo de caso não tem como finalidade manipular 

variáveis ou estabelecer relações entre elas. A sua finalidade consiste em descrever os 

comportamentos de um indivíduo, ou seja, neste procedimento o sujeito é o centro da 

atenção do investigador”.  

Ainda o mesmo autor, sublinha que o objetivo geral é ajudar os investigadores a lidar com 

algumas perguntas que são mais comuns, aquelas que percorrem um caminho longo até 

chegar às suas respostas, como o de definir o alvo do estudo de caso; de determinar os 

dados pertinentes a serem coletados; e que tipo de tratamento se deve dar aos dados uma 

vez coletados. 

4.2. Instrumentos de Recolha de dados 
Para a realização de qualquer trabalho científico é necessário definirem-se as técnicas e 

os instrumentos próprios e adequados a sua efetivação.  

Segundo Quivy & Campenhoudt, (2008), o trabalho de investigação consiste na 

construção de instrumentos capazes de recolher ou de produzir a informação prescrita 

pelos indicadores sendo esta operação apresentada por formas diferentes, isto é, por uma 

observação direta ou indireta. 

No quadro 4 apresenta-se a justificação da técnica de recolha de dados que permitirá 

concretizar os objetivos de investigação.  
Quadro 5: Objetivos de Investigação e Técnicas de Recolha de Dados 

 Objetivo 
 

Técnica de recolha de dados que permitirá atingir o 
objetivo  
 

1 Compreender o impacto da oferta formativa de 
educação para o empreendedorismo no Instituto 
Médio Agrário de Malanje (IMAM). 

Pesquisa documental, mediante a qual se procederá ao 
levantamento e análise da documentação oficial de 
referência sobre a oferta formativa do ensino do 
empreendedorismo a nível local; Inquérito aplicado aos 
alunos, observação direta e entrevista; 

2 Confrontar o discurso sobre a contribuição da 
Administração de Malanje na promoção do 
empreendedorismo enquanto um dos fatores de 
desenvolvimento comunitário; 
 
 

Cruzamento das técnicas identificadas: Pesquisa 
documental, observação direta, e entrevista, que permitirão 
identificar o discurso político oficial, documentado, bem 
como as competências da Administração Municipal de 
Malanje, ao nível de políticas favoráveis que visam 
promover o empreendedorismo; que serão manifestadas 
mediante os inquéritos por entrevista, quer a atores do 
poder local, quer aos fatores-chave da sociedade civil.  

3 Averiguar sobre os modos de organização e de 
participação da sociedade civil na promoção do 
empreendedorismo em Malanje Angola. 

Cruzamento das técnicas identificadas: Pesquisa 
documental, observação direta e entrevista.  
 

4 Identificar quais as representações sociais que os 
agentes de desenvolvimento local têm sobre o 
empreendedorismo;  

Administração municipal de Malanje, o Instituto 
Médio Agrário (IMAM), INEFOP, Gabinete da 
Cultura, Turismo, Juventude e Desporto, Ministério 
da Educação (MED), (FAS) 
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 Examinar as articulações existente entre a 
Administração municipal de Malanje, o 
Instituto Médio Agrário (IMAM), INEFOP, 
Gabinete da Cultura, Turismo, Juventude e 
Desporto, Ministério da Educação (MED), 
(FAS), no sentido de dinamização, 
promoção e desenvolvimento de projetos de 
empreendedorismo com vista a criar 
sustentabilidade a nível local. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

De acordo com as opções metodológicas anteriormente assumidas, foram utilizadas as 

seguintes técnicas de recolha (e análise) qualitativa:  

 Pesquisa documental (revisão bibliográfica e documentos oficiais); 

 Observação direta, Segundo Quivy & Campenhoudt, (2008), permite o 

investigador dirigir-se ao sujeito para obter a informação procurada e ao mesmo 

tempo responder as perguntas, o sujeito intervém na produção da informação. 

Neste sentido, o instrumento de observação foram: questionários ou um guião de 

entrevista porque estes têm a função de produzir ou registar as informações 

requeridas, mas estes devem estar aptos para produzirem todas as informações 

adequadas e necessárias para testar as hipóteses ou variáveis, devendo abranger 

perguntas sobre cada um dos indicadores previamente definidos e estas serem 

formuladas com a máxima precisão. Para a presente pesquisa, utilizou-se a 

observação direta, durante a realização das entrevistas e apresentações públicas 

de programas políticos, nomeadamente a entrega de materiais de apoio e 

financiamento de projetos da cidadela do empreendedorismo no Interior (Malanje, 

março, 2021). 

De acordo com Marconi & Lakatos, (2003), as técnicas são consideradas um conjunto de 

preceitos ou processos de que se serve uma ciência, é também, a habilidade para usar 

esses preceitos ou normas, na obtenção de seus propósitos. Correspondem, portanto, a 

parte prática de coleta de dados. No entanto, estes recursos operativos podem ser manuais 

ou intelectuais, que permite levar a cabo uma determinada atividade com ajuda de 

instrumentos, ferramentas ou procedimentos que se utilizam sistematicamente e facilitam 

a atividade humana em qualquer área de trabalho. 

 Questionário Segundo Cervo & Bervian (2002, p. 48), refere-se a um meio de 

obter respostas às questões por uma fórmula que o próprio informante preenche. 

Ele pode conter perguntas abertas e/ou fechadas. As abertas possibilitam respostas 

mais ricas e variadas e as fechadas maior facilidade na tabulação e análise dos 
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dados. Por outro lado, o questionário pode ser também um instrumento de 

pesquisa quantitativa e qualitativa porquanto permite não só quantificar como 

também avaliar ou analisar a perceção dos participantes sobre o assunto.  

 Inquérito por entrevista: entrevistas exploratórias aos participantes do estudo 

qualificados, pelo conhecimento e experiência considerável no processo de 

Desenvolvimento Comunitário e dos documentos políticos estratégicos de âmbito 

social; 

 Análise de conteúdo Segundo Oliveira M. (2011), é um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que tem por objetivo enriquecer a leitura e ultrapassar 

as incertezas, extraindo conteúdos por trás da mensagem analisada. Este método 

pode ser aplicado tanto na pesquisa quantitativa, como na investigação qualitativa. 

(Apêndice I).  

 Ainda, Marconi & Lakatos, (2003), definem a entrevista como uma conversação 

efetuada face a face, de maneira metódica; proporciona ao entrevistador, 

verbalmente, a informação necessária. Constitui uma técnica de interrogação onde 

se desenvolve uma planificação com o sujeito entrevistado. Como diálogo 

planejado, representa uma situação comunicativa, e se distingue por seu caráter 

intencional, dirigido a fins conscientes: obtenção de informação e a orientação as 

pessoas entrevistadas. Instrumento é tudo o que serve para executar algum 

trabalho ou fazer alguma observação. Para a presente investigação tivemos a 

primazia de utilizar as técnicas de entrevista e observação para a obtenção dos 

dados desejados e como instrumento utilizou-se aparelhos de gravação. 

Para o presente estudo, foram aplicados inquérito aos alunos (Apêndice II), foi aplicado 

entrevistas semiestruturada, aos/às responsáveis do domínio de ensino (Apêndice IV), 

seguindo um guião de entrevista aos participantes do domínio publico (Apêndice V), e 

Ex estudantes que se encontram transcritas na íntegra no (Apêndice VI), respetivamente; 

4.3. Realização do Guião e Respetivas Entrevistas 
Perante os resultados do inquérito apresentado anteriormente nos (Apêndices II, III e 

VI), iniciou-se o estudo propriamente dito que constou na realização de entrevistas semi-

diretivas aos seis professores do (IMAM), Ex estudantes, os participantes do domínio 

Público e estudantes em curso, que constituíram a nossa amostra. Para tal, foi, entretanto, 

elaborado um guião que serviu de base a realização das entrevistas. 
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Estas entrevistas foram realizadas nas instalações do (IMAM), exceto outras que foram 

realizadas na instituição publicas dos participantes da pesquisa do domínio publico da 

área social em Malanje, onde exercem as suas funções. Estas entrevistas foram realizadas 

individualmente, com uma duração média de 15/25 minutos. O local e data da sua 

realização foram por opção dos entrevistados. 

Tendo em conta o tema do estudo, definiram-se como objetivos gerais para as entrevistas 

a realizar: obter elementos que caracterizem os dados pessoais e profissionais do/a 

entrevistado/a; Compreender as funções que o/a entrevistado/a desempenha na 

instituição; Analisar o ponto de situação do ensino do Empreendedorismo no Instituto 

Médio Agrário de Malanje (IMAM), através do testemunho do Diretor pedagógico, 

coordenador/a da disciplina professores/as alunos e Ex estudantes;  Conhecer os objetivos 

do programa curricular; esclarecer as estratégias educativas utilizadas pelos professores 

sobre o empreendedorismo para garantir as competências empreendedoras; Analisar em 

que medida as expectativas dos alunos são correspondidas;  Verificar a taxa de sucesso 

da disciplina de empreendedorismo, consoante o seu output e concretização. e entender 

em que medida a educação para o empreendedorismo tem influenciado os alunos a criar 

star-tups. 

Por outro lado, precisou-se compreender o impacto da oferta formativa de educação para 

o empreendedorismo no Instituto Médio Agrário de Malanje (IMAM), determinar a 

importância da educação para o empreendedorismo no currículo de ensino, e elencar os 

fatores que visam consolidar e promover o ensino do empreendedorismo para empoderar 

a sociedade e garantir  o desenvolvimento comunitário a partir da articulação existente 

entre Administração Municipal de Malanje, o Gabinete da Cultura, Turismo, Juventude e 

Desporto, o Ministério da Educação (MED), o Gabinete do Fundo de Apoio Social (FAS), 

o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional (INEFOP),  e Cáritas de Angola 

(CA), relativamente o apoio aos formandos tal como a promoção do empreendedorismo. 

De acordo com o tema escolhido e os objetivos gerais explicitados foi então elaborado 

seis temas para o guião da entrevista mais explicitado que inclui os blocos, os objetivos 

específicos, os tópicos, exemplos prováveis de questões e algumas observações 

pertinentes que estão sistematizados no (Apêndice VIII). 

4.4. Caraterização dos participantes do estudo 

Após a definição das técnicas e os instrumentos de recolha de dados, segue-se a 

caraterização dos participantes do estudo. Segundo Marconi & Lakatos (2003), toda 
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pesquisa precisa atender um público alvo, pois é com base nesse conjunto de pessoas que 

os dados são coletados.  

Neste contexto, importa referir que com recurso à amostragem intencional ou por 

conveniência, foram entrevistadas onze pessoas (tabela 6). Destas, cinco (5) são 

professores e seis (6) representantes do domínio público. 
Quadro 6: Caracterização dos Participantes da Pesquisa Inqueridos e Entrevistados. 

Códigos 
 

Caracterização dos participantes da pesquisa inqueridos e 
entrevistados. 

 
 

 
 
 
 
Código AI- 
Identificação 
dos alunos 
inqueridos. 

 
 

Para o presente estudo foram inqueridos 88 alunos distribuídos da seguinte forma: 
Idade dos estudantes inquiridos: Idade mínima 17 anos; idade média 18 anos; e 
idade máxima 25 anos. 
Género dos participantes: Masculino 72 e feminino 16. 
Nível académico: 12º ano 
Profissão dos participantes: dos 88 alunos inqueridos, 10 são trabalhadores 
estudantes. 
Cursos frequentado pelos estudantes inquiridos: participaram do presente estudo 
alunos dos cursos de Produção Vegetal” e de “Gestão Agrícola” seguidos pelos 
cursos ligados á, “Construção Civil”, e “Eletricidade”. 

 
 
 
Código PE- 
Identificação 
dos professores 
entrevistados 

 
 

As seguir, foram entrevistados no presente estudo 6 professores distribuídos da 

seguinte forma: 

Género dos participantes: Masculino 4 e feminino 2 

Idade dos participantes inquiridos: Idade mínima 33 anos; idade média 38 anos; e 

idade máxima 42 anos. 

Habilitações literárias: dos 6 entrevistados 1 é Bacharel; 4 são licenciados e 1 

Mestre. 

Especialidade dos participantes: dos 6 professores entrevistados, 1 é formado em 

Matemática, 3 em Pedagogia na vertente Ensino primário, Gestão e inspeção escolar, 

1 em Direito e o último em Engenharia Informática.  

Residência: Ambos moram em Malanje. 

 
 
Código PDP- 
Identificação 
dos participantes 
do domínio 
público. 

Por outro lado, foram entrevistados mais 6 participantes do domínio Público 
distribuídos por: 
Género dos participantes: Masculino 5 e feminino 1 
Função: foram entrevistados os seguintes participantes: um Especialista do 
Ministério da Educação (MED); Especialista do Ministério da Educação (MED); 
Diretor do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional (INEFOP); 
Responsável do Ministério da Juventude, Turismo e Cultura; Responsável do Fundo 
de Apoio Social (FAS) e finalmente o Responsável das Cáritas de Angola (CA). 
Especialidade dos participantes: dos 6 praticantes entrevistados, 1 é formado em 
Matemática, 1 em Pedagogia, 1 em Gestão e Administração, 1 em sociologia, 1 
doutorado em filosofia e o último que não esteve disponível. 

 
 
Código EX.AE- 
Identificação 
dos Ex. 

Finalmente, foram entrevistados 3 participantes nesse caso Ex. Alunos do IMAM, 
distribuídos por: 
Género dos participantes: Masculino 2 e feminino 1 
Idade dos estudantes inquiridos: Idade mínima 21 anos; idade média 22 anos; e 
idade máxima 24 anos 
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estudantes do 
IMAM. 
 
 

Nível académico: dois estão no segundo ano de licenciatura e o último é licenciado. 
Especialidade: Construção civil; Gestão agrária e Gestão de Recursos Humanos. 
Ocupação: um é empreendedor, outro é Consultor de agronegócio e o último é 
cabeleira. 
Cursos frequentados pelos Ex. estudantes inquiridos: participaram do presente 
estudo Ex. alunos dos cursos de Construção civil e Gestão agrária. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

4.5. Procedimentos  
Atendendo aos objetivos da investigação do estudo, ao seu objeto, e ao propósito de 

entender o impacto da educação para o empreendedorismo desenvolvido no (IMAM), a 

partir do estudo empírico, foram estruturados quatro níveis de análise:  A oferta de 

educação para o empreendedorismo; O papel da educação para o empreendedorismo; os 

fatores que visam a consolidação e promoção da educação para o empreendedorismo e o 

desenvolvimento comunitário; O impacto da educação para o empreendedorismo. 

As limitações de tempo para a realização do presente estudo exigiram que se definisse 

um número restrito de participantes. No IMAM, a instituição abrangida para o presente 

estudo, as turmas constituíram a base espacial do presente exercício de avaliação, tendo-

se procedido à mobilização da totalidade dos alunos da turma ou das turmas do 12º Ano 

que têm a disciplina de Empreendedorismo (num máximo de 40 alunos por turma). 

Procedeu-se à mobilização dos beneficiários do Programa (alunos em curso), Ex. Alunos 

participantes, da intervenção da Coordenadora de Empreendedorismo, alguns professores 

e/ou Subdiretor Pedagógico e ao envolvimento dos especialistas do domínio publico da 

província de Malanje. 

De 30 de Março a 25 de Abril de 2020, fez-se a recolha de dados no campo. Em ligação 

com o Subdiretor Pedagógico e a Coordenadora de Empreendedorismo, foram 

contactadas para passar os questionários aos alunos. Todas as instituições identificadas 

participaram no estudo e todos os alunos das turmas selecionadas, presentes na data 

combinada, responderam ao questionário e as entrevistas realizadas.  

Tendo em conta que a maior parte dos inqueridos são os estudantes, para o nosso trabalho 

escolheu-se também outros participantes tal como referidos os dados do (Quadro 6). 

Após a caraterização dos participantes do estudo, e apresentação dos procedimentos 

utilizados, asseguir, apresenta-se a caracterização da instituição, e das principais 

envolventes socioeconómicas e institucionais da província de Malanje que 

potencialmente promovem o empreendedorismo. 
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4.6. Caraterização da instituição 

O presente trabalho foi realizado no Instituto Médio Agrário de Malanje (IMAM), no 

setor do Quéssua, no município sede da província de Malanje. A província conta com mais 

de 50 escolas do Segundo Ciclo do Ensino Secundário designados atualmente por (Liceu), e 

Institutos Médios de Ensino, sendo o Instituto Médio Agrário de Malanje (IMAM), a 

instituição com o maior número de alunos matriculados neste ano.  

Segundo consta que o Instituto Médio Agrário de Malanje (IMAM), foi criado de acordo a 

lei 303/12 de 28 de agosto a partir do Decreto presidencial nº 87/06 de 28 de junho com 

objetivo de formar estudantes com competências diversas para dar resposta há 

necessidades de técnicos agrários e outras áreas do saber. A Instituição encontra-se 

localizada à 15 Km do centro da cidade. Conta com uma estrutura construída de raiz, é uma 

instituição sobre o domínio público e está constituído por (12) salas de aulas; (5) 

Laboratórios; (1) Biblioteca; (20) Escritórios; (1) Sala dos professores; (2) Internatos; e 

outras infraestruturas como: Posto Médico, Balneário, Anfiteatro, Ginásio, Oficinas, 

Refeitório, (25) Residências para professores, alunos e pessoal administrativo, tal como 

veículos de apoio (autocarros, tratores e outros Equipamentos agrícolas (ver anexo). Esta 

Escola tem capacidade para mais de 800 alunos, os alunos são admitidos de acordo as 

normas estabelecidas pela instituição.  

O IMAM constitui uma visão que se apresenta com os seguintes objetivos específicos: 

Formar alunos nas várias áreas do saber para garantir sustentabilidade a nível do 

país em particular na cidade de Malanje; Garantir o ensino de qualidade com 

objetivo de desenvolver atitudes de criação e inovação; Promover o ensino técnico 

profissional visando a aquisição de competências específicas no domínio da 

Produção Vegetal, Gestão Agrícola, Eletricidade, Construção Civil e 

Empreendedorismo; Consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo da 

formação com vista a contribuir para o desenvolvimento comunitário de Malanje; 

Realizar Feiras, Jornadas Científicas, Atividades Culturais e Recreativas; 

Promover o empreendedorismo visando influenciar os demais 

participantes; Contribuir para a criação de pequenas e médias empresas; 

Fortalecer a relação inter- familiar de maneiras a apoiar os alunos a criar 

star-tups. 

Para a prossecução dos objetivos referidos, no desenvolvimento do trabalho aplicado aos 

alunos, o IMAM tem como missão de deve desenvolver as seguintes tarefas: 
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Figura 16: Missão do IMAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcionar serviços permanentes e
adequados aos estudantes;
• Proporcionar condições de alojamento,

saúde, alimentação, transporte,
atividades desportivas e lazer que
garantem aos estudantes uma estadia
confortável;
• Dinamizar os Gabinetes de Inserção na

Vida Ativa (GIVA)
• Promover parcerias com empresas

para a realização dos estágios
curriculares.

• Garantir um maior intercâmbio entre
estudantes, professores e empresas
(parceiros).
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CAPITÚLO 5- APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUÇÃO DOS 
RESULTADOS 

  
       A vida é como andar de bicicleta: 

Para manter o equilíbrio, é preciso continuar em movimento 

              Albert Einstein 
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5.1. Apresentação do inquérito e das entrevistas aplicado aos participantes do 

estudo empírico. 

Neste capítulo, apresenta-se o resultado do inquérito aplicado aos participantes do estudo 

empírico, de acordo com o modelo explicitado no (Anexo II), desta investigação: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor com base os dados da pesquisa 

Na caracterização sobre a oferta da educação para o empreendedorismo, numa fase inicial 

do inquérito, procurou-se entender se educação para o empreendedorismo satisfaz o 

interesse dos alunos que pretendem ser empreendedor. A partir dos dados do gráfico1, 

pode-se verificar que numa visão geral, os alunos que concordam e os que concordam 

muito, perfazem um total de 57%. No entender desses alunos, a oferta da educação para 

empreendedorismo é satisfatória, visto que existe no IMAM iniciativas empreendedoras 

que permite tornar-se empreendedor. Não obstante, 42% dos alunos não concorda que a 

oferta do ensino para o empreendedorismo é satisfatória para tornar-se empreendedor. 

Finalmente, 1% dos alunos não sabe se a oferta da educação para o empreendedorismo 

permite tornar-se empreendedor.  

 

 

 

 

 

 

12%

30%

31%

26%

1%

Concorda que a oferta do ensino para o empreendedorismo satisfaz o
interesse dos alunos quem pretendem ser empreendedor?

Não Concordo

Concordo pouco

Concordo

Concordo Muito

Não Sei

Gráfico 1: Oferta de Ensino. 
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Gráfico 2: Recursos der Ensino. 

Fonte: Elaboração do autor com base os dados da pesquisa 

Ainda sobre a oferta da educação para o empreendedorismo, de acordo com dados 

apresentados no gráfico 2, pode verificar-se que dos alunos que não concorda e os que 

concordam pouco, perfazem um total de 43% que representa a maioria absoluta. Por outro 

lado, 25% dos alunos concorda que a oferta do ensino para o empreendedorismo é 

satisfatória para tornar-se empreendedor. E 9% não sabe se a oferta da educação para o 

empreendedorismo permite os alunos tornar-se empreendedor. 

O papel da educação para o empreendedorismo  

De acordo com as informações da Tabela 3, verifica-se numa visão geral, que dos alunos 

que concorda e os que concorda muito, perfazem um total de 53% de alunos. No entender 

desses alunos, a educação para o empreendedorismo influência a tornarem-se 

empreendedor visto que, no IMAM existe iniciativas empreendedoras para desenvolver 

uma atitude positiva face ao conhecimento empreendedor. Apesar disso, 27% de alunos 

representa os que não concorda e os que concordam pouco, tal como 0% que não 

apresenta nenhuma opinião 

Tabela 3: Educação Para o Empreendedorismo 

4.1. Concorda que a educação para o empreendedorismo influência os alunos a 
desenvolver atitude empreendedora? 

Frequência 
 

Não concordo 7% 
Concordo pouco 20% 
Concordo 22% 
Concordo muito 31% 
Não sei 0% 
Total 80% 

Fonte: Elaboração do autor com base os dados da pesquisa 
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Concordo
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pouco

Concordo Concordo
Muito

Não sei

16%

27%
20%

5%
9%

Concorda que em Malanje, existem escolas, centros públicos e privados
suficientes que podem disponibilizar meios para formação em
empreendedorismo independentemente do sistema educativo?
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Quanto as informações da Tabela 4, dos alunos que concordam e os que concordam 

muito, nota-se um total de 56% de alunos, compreendem que a educação para o 

empreendedorismo permite desenvolver competências empreendedoras. Além disso, 

15% dos alunos representa os que não concorda e os que concordam pouco, consideram 

que a educação para o empreendedorismo não tem sido eficaz para desenvolver as 

competências empreendedoras. 

Tabela 4: Competência Empreendedora. 

4.2. Concorda que a educação para o empreendedorismo proporciona competência 
empreendedora? 

Frequência 

Não concordo 4% 
Concordo pouco 11% 
Concordo 25% 
Concordo muito 31% 
Não sei 2% 
Total 73% 

Fonte: Elaboração do autor com base os dados da pesquisa 

Relativamente as informações da Tabela 5, pode verificar-se que dos alunos que 

concordam e os que concordam muito, 41% corresponde a maioria absoluta, considera 

que o empoderamento têm sido uma estratégia fundamental para criar ideias de negócio. 

Apesar disso, 25% dos alunos que não concorda e os que concordam pouco, consideram 

que o Empawerment não têm sido uma estratégia de intervenção social para o 

desenvolvimento local. Nesta tabela, observa-se que muitos dos alunos que frequentam a 

formação técnica profissional, a partir do empreendedorismo conseguem a aumentar o 

poder de conhecimento, chegando ao ponto de tomar decisões importantes para realizar 

ações individuais e coletivas praticando autoestima, motivação, consciência e 

compromisso social.  
Tabela 5: Empowerment  

4.8 Concorda que a educação para o empreendedorismo pode ser uma estratégia 
de intervenção social e empoderamento com vista a criar desenvolvimento 
comunitário? 

Frequência 

Não concordo 11% 
Concordo pouco 14% 
Concordo 22% 
Concordo muito 19% 
Não sei 6% 
Total 72% 

Fonte: Elaboração do autor com base os dados da pesquisa 
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Fatores que podem impulsionar a educação para o empreendedorismo no (IMAM).  

Através da análise da Tabela 6 podemos igualmente concluir que, dos alunos que 

concordam e os que concordam muito, nota-se que 52% dos alunos, compreende que  a 

feira do empreendedor, o plano de negócio, podem ser considerados como medidas e 

estratégias para a prática do empreendedorismo, tendo em conta que durante as aulas da 

criação do plano de negocio cria-se micro empresas e pequenos negócios, que ajudam os 

alunos a sentirem-se empresários e empreendedores reais ao longo das aulas, este 

sentimento tem despertado o interesse dos alunos em torna-lo real. Por outro lado, com a 

feira do empreendedor os alunos conseguem apresentar os seus produtos para venda no 

mercado. Ainda assim, retira-se a ideia, que a educação para o empreendedorismo pode 

sim, ser uma medida e estratégia para estabelecer estabilidade económica e social, a partir 

do momento em que os alunos que participaram do programa de ensino do 

empreendedorismo apresentam uma consciência mais enraizada do conceito de 

empreendedorismo.  

Tabela 6: Fatores que impulsionam o empreendedorismo.  

5.1. Concorda que as políticas públicas como educação e formação podem ser 
apontados como fatores impulsionadores do empreendedorismo? 

Frequência 

Não concordo 7% 
Concordo pouco 20% 
Concordo 29% 
Concordo muito 23% 
Não sei 2% 
Total 81% 

Fonte: Elaboração do autor com base os dados da pesquisa 
 

Os resultados obtidos mostram que a educação para o empreendedorismo pode ser uma 

parte integrante da economia social. Ao contrário disso, 27% dos alunos que não concorda 

e os que concordam pouco, não consideram que a feira do empreendedor e o plano de 

negócio como uma estratégia para a prática do empreendedorismo. Apesar que, durante 

o período de formação vários são os conteúdos abordados em volta do empreendedorismo 

cujo os objetivos são a criação de planos de negócio a partir de ideias inovadores que bem 

aplicados fazem toda diferença no ensino.  

O impacto da educação para o empreendedorismo 

Relativamente os indicadores sobre o impacto da educação para o empreendedorismo, a 

partir do inquérito aplicado aos alunos, procurou-se perceber se estimula criatividade, a 

autossuficiência e a iniciativa pessoal tornar-se empreendedor, tal como na (Gráfico 3). 
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Fonte: Elaboração do autor com base os dados da pesquisa 

Com base nos dados apresentados no gráfico 3, verifica-se que dos alunos que estão 

satisfeitos e muito satisfeitos, perfazem um total de 43%. Na visão dos alunos, a educação 

para o empreendedorismo estimula a criatividade, a autossuficiência e a iniciativa para 

tornar-se empreendedor.  

Nota-se que, em Malanje, os professores de empreendedorismo apesar de não serem 

formados nesta área, antes do início das aulas, passam por um seminário de capacitação 

onde são abordados conhecimentos sobre o empreendedorismo, a tendência, é fazer desse 

processo uma estratégia adequada para facilitar a aprendizagem dos alunos garantindo 

assim, um processo de ensino exequível capaz de produzir resultados significativos. 

Entretanto, apesar de existir um certo grau de satisfação da parte dos estudantes sobre a 

educação para o empreendedorismo desenvolvido no IMAM, constatou-se ao longo da 

pesquisa que precisasse fazer mais para que a educação em empreendedorismo, à 

aquisição de conhecimento, o desenvolvimento da criatividade e iniciativas de tronar-se 

empreendedor seja uma realidade. 

Por outro lado, 35% doa alunos que estão muito insatisfeitos e insatisfeitos, entendem que 

a educação para o empreendedorismo não estimula a criatividade, a autossuficiência e a 

iniciativa para tornar-se empreendedor. Tendo em conta que ao longo do processo de 

ensino enfrentaram inúmeras dificuldades que os impossibilita a concretizar os seus 

objetivos. Através da análise da Figura 4 podemos, igualmente, inferir que apesar de 

existir pouca aceitação nesta abordagem no âmbito do estudo, existe uma predominância 

de estímulo na atividade empreendedora desenvolvida no IMAM 
 

 

Gráfico 3: Grau de Satisfação da Educação Para o Empreendedorismo. 
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                 Gráfico 4: Apoio Financeiro 

 

Fonte: Elaboração do autor com base os dados da pesquisa 
Através da análise do gráfico 5 podemos concluir que 26% dos alunos apresenta-se muito 

insatisfeitos, 33% apresenta-se insatisfeitos, perfazendo assim um total de 59%. Na visão 

desses alunos, o apoio do governo e de investidores relativamente ao financiamento de 

projetos desenvolvidos no IMAM, não satisfaz as suas espectativas para tornar-se 

empreendedor. O que significa que, o apoio financeiro que visa estimular a prática do 

empreendedorismo não existe. Apesar disso, 13% dos alunos que corresponde com a 

minoria dos que estão satisfeitos e muito satisfeitos, sente que com o apoio prestado no 

IMAM para formação em empreendedorismo, é quase insuficiente para tornar-se a tornar-

se empreendedor. 

Na mesma linha, com base nos resultados do inquérito, foi identificado que 9% dos alunos 

não sabe se o seu grau de satisfação sobre o apoio para prática do empreendedorismo, é 

suficiente o que constitui um dos principais problemas para uma maior atividade 

empreendedora. Neste sentido, conclui-se que o apoio financeiro é muito vantajoso nesses 

tipos de projeto de empreendedorismo, comparativamente com outros programas 

existentes no âmbito da promoção do empreendedorismo, em matéria de estratégias de 

divulgação e envolvimento dos participantes.  

Parte V: Participação de projetos ou atividades ligadas ao empreendedorismo em 

Malanje. 

Tabela 7: Atividades Ligadas ao Empreendedorismo em Malanje. 

6.1 já participaste em algum projeto ligado ao empreendedorismo onde sentiu-se 
influenciado para ser empreendedor? 
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Participo 7% 

Fonte: Elaboração do autor com base os dados da pesquisa 
 

De acordo com as informações da Tabela 7, conclui-se que, 50% dos alunos nunca 

participou em algum projeto ligado ao empreendedorismo em Malanje, apesar de existir 

iniciativas da parte de algumas instituições como por exemplo: MAPESS, CNJ,  

UNITEL, Banco BAI etc., que geralmente, criam atividades com temas como: a feira do 

empreendedor, o uso adequado das TICs…, com objetivo de despertar o interesse dos 

jovens alunos para o mundo do negócio, associado as plataformas digitais. Embora um 

número considerado de alunos não participou em algum projeto ligado ao 

empreendedorismo, porém, os resultados do inquérito mostra que 30% alunos já 

participou e continuam a participar nas atividades ligado ao empreendedorismo 

desenvolvido no âmbito escolar durante o tempo que estiveram a frequentar a formação 

no IMAM (levando em consideração as feiras sobre o empreendedorismo desenvolvido 

na escola, com a participações de convidados com conhecimentos sobre negócio, 

financiamento, empréstimo bancário representantes de alguns bancos, empreendedores 

de sucesso da região especificamente nos anos de 2018/2021). Os alunos que participaram 

desses encontros esperam ser empreendedores, perspetivam a criação do próprio posto de 

trabalho como carreira futura.  

Enquadramento dos resultados obtidos no inquérito aplicado aos alunos  

Ao enquadrar os resultados obtidos no inquérito aplicado aos alunos concebido nesta 

investigação percebe-se que, de uma forma geral, as condições oferecidas para promover 

a educação e o empreendedorismo é visto como um desafio apesar que influencia os 

alunos a aprender o empreendedorismo e tornar-se empreendedor tendo em conta as 

iniciativas empreendedoras verificadas no IMAM. Ademais, foi possível notar o seguinte: 

Os alunos mostram-se confiantes com a oferta do ensino do empreendedorismo; com a 

educação para o empreendedorismo foram verificadas iniciativas empreendedoras no 

IMAM; identifica-se insuficiências de recursos materiais atualizados; Ausência de 

gabinetes de acompanhamento, necessidade de kits e material específico para atividades 

práticas de empreendedorismo. Identifica-se Necessidade de abranger os estágios 

profissionais etc. estes elementos, estão na origem das principais dificuldades enfrentadas 

para consolidar o empreendedorismo e o carácter inovador. 
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Ainda sobre a oferta da educação para o empreendedorismo, relativamente o gráfico 2, 

na visão dos alunos, o número de escolas, centros públicos e privados para formação 

técnica e profissional, não são insuficientes para formação do empreendedorismo. O que 

significa que em Malanje precisa-se de mais escolas e centros de formação profissional 

ao dispor dos jovens e da população no geral. que pretendem adquirir a formação sobre o 

empreendedorismo.  

Relativamente a importância da educação para o empreendedorismo, de acordo com as 

informações da Tabela 3, 4 e 5 verifica-se a educação para o empreendedorismo 

influência os alunos a tornarem-se empreendedor através das iniciativas empreendedoras 

presente no IMAM que permite desenvolver uma atitude positiva face ao conhecimento 

empreendedor. Além disso, nota-se também que a educação para o empreendedorismo 

permite desenvolver competências empreendedoras. Sendo este um dos objetivos do 

programa, que é formar os alunos para empreender e fazer dos jovens alunos autónomos, 

capazes em gerar negócios, postos de trabalhos, riqueza e ajudar a desenvolver as 

comunidades. Conclui-se que a educação para o empreendedorismo, contribuiu para o 

reforço das competências empreendedoras, nomeadamente do constructo de autoeficácia, 

dos alunos e dos professores, enquanto habilidades ou capacidades de articular, mobilizar 

e colocar em ação valores e conhecimentos necessários ao desempenho eficiente de 

atividades empreendedoras. 

Por outro lado, uma maioria absoluta, considera que o empoderamento têm sido uma 

estratégia fundamental para criar ideias de negócio. Observa-se que muitos dos alunos 

que frequentam a formação técnica profissional, a partir do empreendedorismo 

conseguiram aumentar o poder de conhecimento, chegando ao ponto de tomar decisões 

importantes para realizar ações individuais e coletivas praticando autoestima, motivação, 

consciência e compromisso social.  Neste contexto, importa referenciar que o processo 

de empowerment busca intervir na distribuição desequilibrada do poder entre os diversos 

segmentos da sociedade e ajudar a aumentar o poder daqueles grupos desprovidos de 

“poder”. O que significa que o individuo que for empoderado com ferramentas 

empreendedoras apresenta maiores chances de tornar-se empreendedor. 

Quanto aos fatores que podem impulsionar o empreendedorismo, através da análise da 

Tabela 6, pode-se que  concluir que, a feira do empreendedor, o plano de negócio, podem 

ser considerados como medidas e estratégias para a prática do empreendedorismo, tendo 

em conta que durante as aulas da criação do plano de negocio cria-se micro empresas e 

pequenos negócios, que ajudam os alunos a sentirem-se empresários e empreendedores 
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reais ao longo das aulas, este sentimento tem despertado o interesse dos alunos em torna-

lo real. Por outro lado, nota-se que com a feira do empreendedor os alunos conseguem 

apresentar os seus produtos para venda no mercado. Os resultados obtidos mostram que 

a educação para o empreendedorismo pode ser uma parte integrante da economia social. 

e que a feira do empreendedor e o plano de negócio como uma estratégia para a prática 

do empreendedorismo.  

Relativamente os indicadores sobre o impacto da educação para o empreendedorismo, 

com base nos dados apresentados no gráfico 3, 4 e 5 verifica-se que educação para o 

empreendedorismo desenvolvido no (IMAM), estimula criatividade, a autossuficiência e 

a iniciativa pessoal tornar-se empreendedor. Nota-se que no IMAM, os professores de 

empreendedorismo apesar de não serem formados nesta área, enfrentam um período de 

capacitação (seminário), onde são abordados conhecimentos sobre o empreendedorismo, 

a tendência, é fazer desse processo uma estratégia adequada para facilitar a aprendizagem 

dos alunos garantindo assim, um processo de ensino exequível capaz de produzir 

resultados significativos. Entretanto, apesar de existir um certo grau de satisfação da parte 

dos estudantes sobre a educação para o empreendedorismo desenvolvido no IMAM, 

constatou-se ao longo da pesquisa que precisasse fazer mais para que à aquisição de 

conhecimento, o desenvolvimento da criatividade e iniciativas de tronar-se empreendedor 

seja uma realidade. 

Segundo as informações apresentadas no gráfico 4, observa-se que dos alunos que estão 

muito insatisfeitos e insatisfeitos, perfazem um total de 47%, para estes alunos, o ensino 

do empreendedorismo desenvolvido no IMAM não satisfaz os seus interesses. Neste 

sentido, apesar da maioria absoluta dos alunos ter uma visão negativa sobre o ensino do 

empreendedorismo praticado no IMAM, nada implica dizer que o ensino do 

empreendedorismo no IMAM esteja totalmente obsoleto. Tendo em conta que, durante a 

nossa visita no campo de estudo, observou-se algumas iniciativas positivas sobre o 

empreendedorismo a partir das explicações dos professores, Ex alunos, diretor da 

instituição, sobre os estágios desenvolvidos a partir das atividades práticas viradas ao 

trabalho de campo com a participação e acompanhamento do GIVA, e especialista das 

empresas que oferecem estágios profissionais. Os alunos mostraram-se otimistas e 

motivados em dar sequência dos estudos de maneiras que no futuro próximo possam 

prestar serviços nas suas áreas de formação e fazer desse aprendizado a sua fonte de 

sustento.  
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 Através da análise do gráfico 5 podemos concluir o apoio do governo e de investidores 

relativamente ao financiamento de projetos desenvolvidos no IMAM, não satisfaz as 

espectativas para tornar-se empreendedor. O que significa que, o apoio financeiro que 

visa estimular a prática do empreendedorismo quase que não existe. Na mesma linha, 

com base nos resultados do inquérito, foi identificado que 9% dos alunos não sabe se o 

seu grau de satisfação sobre o apoio para prática do empreendedorismo, é suficiente o que 

constitui um dos principais problemas para uma maior atividade empreendedora. Neste 

sentido, conclui-se que o apoio financeiro é muito vantajoso nesses tipos de projeto de 

empreendedorismo, comparativamente com outros programas existentes no âmbito da 

promoção do empreendedorismo, em matéria de estratégias de divulgação e 

envolvimento dos participantes.  

5.2. Resultados das entrevistas semiestruturada aplicado aos participantes do 

domínio de ensino. 

A partir dos resultados obtidos analisar-se-á a problemática desta investigação sobre a 

entrevista semiestruturada, foi aplicado aos cinco professores (6) de empreendedorismo 

que desempenham o trabalho de docência no IMAM, incluindo a coordenadora da 

disciplina, bem como o Diretor pedagógico. A entrevista foi aplicada com as mesmas 

categorias e subcategorias do inquérito aplicado aos alunos tal como no (Apêndice III, e 

VI).  Estes pontos foram constituídos por várias perguntas abertas, na qual pretendemos 

analisar os resultados obtidos através do estudo empírico. 
Tabela 8: Resultado das entrevistas aplicado aos participantes do domínio de ensino (Diretor e 
Professores). 

Categoria: Os objetivos do programa 

Definição: Analisar as motivações que conduziram a implementação do programa curricular de ensino de 
empreendedorismo, conhecer os objetivos do programa curricular. 
Entrevistado  Evidencias 

Qual é a visão que tem sobre a implementação do programa de empreendedorismo no 
currículo de ensino?  
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Entrevistado PE 1, refere que, a visão que tem é boa. A implementação do empreendedorismo no currículo 
de ensino permitiu promover a cultura empreendedora no país e em particular em Malanje. 
Por seu turno o entrevistado PE 2, entende que a entrada vigor do empreendedorismo no currículo de ensino 
permitiu sintetizar informações sobre oportunidades empreendedoras no âmbito da gestão empreendedora, 
para a satisfação das necessidades e dos interesses pessoais e da comunidade. 
No mesmo contexto o entrevistado PE 3, revelou que a visão que tem dos alunos sobre o empreendedorismo 
é boa, mas, com o tempo de trabalho identificou-se algumas necessidades no programa de ensino que está a 
ser trabalhada para melhorar alguns aspetos no sentido de fazer alguns reajustes na atualização dos 
conteúdos administrados para dar sequência no plano estratégico da disciplina.  
Quanto ao entrevistado PE4, o pensamento que tenho é positivo. O empreendedorismo poderia ser 
implementado muito mais cedo, isso nas classes de base como no 4º ano. 
O entrevistado PE5, referiu que visão que tem do empreendedorismo em Malange é que tem conhecido algum 
contorno por falta de apoio adequados, em função de escassez de materiais de ensino. 
Finalmente o entrevistado PE6, refere que o programa da disciplina de empreendedorismo é bom, mais a 
pratica deve se trabalhar mais para a exploração de oportunidades empreendedoras. 

 
 

  

Qual é o principal objetivo do programa? 
Segundo o entrevistado PE1, um dos objetivos do programa é avaliar as condições dos vários 
ambientes em torno da cultura empreendedora, oportunidades, gestão e legalização de atividades 
para a implementação de atividades empreendedoras. Explica ainda que com a implementação da 
disciplina de empreendedorismo espera-se o alargamento de competências atitudinais. 
Quanto o PE2:  refere que o objetivo do programa de empreendedorismo permite conhecer 
conceitos, termos, definições e importância de factos empreendedores para o desenvolvimento de 
atitudes positivas. 
Relativamente ao PE3, diz que o programa curricular de empreendedorismo, tem como objetivo 
principal, capacitar os jovens alunos com ferramentas empreendedoras para desenvolver atitude 
perante ao trabalho. 
Para o PE4, o principal objetivo é capacitar o jovem aluno com conhecimento empreendedor e 
analisar ambientes sociais, económicos, políticos e culturais para  
exploração de oportunidades empreendedoras. 
De acordo com o PE5, o objetivo do programa da disciplina, serve para aplicar os recursos 
cognitivos sobre a cultura empreendedora, plano e projeto empreendedor nas esferas da vida social, 
económica, política e cultural. 
Para finalizar o PE6, refere que o empreendedorismo é uma disciplina teórica e prática, quanto a 
teoria o conteúdo vai de encontro com a estratégia política, porque consegue-se capacitar os 
jovens aluno para avaliar as condições dos vários ambientes para a implementação de atividades 
empreendedoras.  O grande problema é necessidade de financiamentos para avançar com os seus 
projetos. 

 

 

Categoria: A oferta de ensino do empreendedorismo 
 

Definição: identificar a oferta de ensino e os recursos que o IMAM oferece para consolidar, e promover a educação 
para o empreendedorismo em Malanje-Angola.  

Entrevistado Evidencias 

Como é a oferta do ensino de em Malanje? 
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De acordo com entrevistado PE 1, A oferta de ensino em Malanje é apontada como um desafio, no 
que toca à articulação entre todos os níveis de ensino, horas de contacto e trabalho autónomo, à 
oferta de contextos de aprendizagem alternativos, e ainda, à orientação de reflexões teóricas. O 
município tem escolas para formação entre eles Institutos Técnicos Profissionais, Liceus, 
Magistérios, e Centros públicos e privados.  
O entrevistado PE2, relatou que, o ensino em Malanje, o governo implementou a disciplina de 
empreendedorismo no currículo de ensino e criou condições de base nas escolas para capacitação 
dos professores formados nas outras áreas. O INIDE desenvolve esta tarefa. 
Já o entrevistado PE 3, entende que em Malanje existe uma organização que promove o ensino de 
maneira geral com uma certa responsabilidade de trabalhar com todos os colaboradores desde 
professores coordenadores no sentido de avaliar o nível de aproveitamento local, ocupação de vagas 
e entrega de certificados para os alunos finalistas.  
O entrevistado PE 4: é da mesma opinião que PE3, o governo implementou a disciplina nas escolas 
estatais e os colégios também fazem este trabalho, tem professores formados pelo inide e o clese 
forma também vários utentes. E existe uma parceria com os formadores do clese. 
O entrevistado PE5: apresenta uma posição diferentes dos demais. Para ele, oferta de ensino do 
empreendedorismo não corresponde com as suas espectativas.  
Para finalizar, o entrevistado PE 6: refere que o numero de professores é aceitável, tiveram 
formação com técnicos nacionais e internacionais, as formações decorriam em vários pontos do país 
onde são discutidos vários assuntos sobre o empreendedorismo. 

 

 

 

 

Que recursos o IMAM oferece para promover o ensino do empreendedorismo? 
o IMAM oferece vários recursos para promover o ensino d o empreendedorismo, isso de acordo com 
as áreas técnico profissional de cada curso entrevistado (PE1). 
Segundo o entrevistado (PE2), na ocasião de apresentação de atividades práticas o IMAM 
disponibiliza materiais para dar o perseguimento dos trabalhos assinalados como por exemplo:  para 
o curso de eletricidade tem disponíveis equipamentos elétricos básicos da corrente elétrica. Para curso 
de produção vegetal tem tratores, material de construção civil e outros meios. 
Os entrevistados (PE3 e PE6) partilham da mesma ideia sobre apresentação do plano de negócios 
na feira interescolar, é uma das muitas atividades promovidas como recurso de ensino para 
apresentar o tipo de serviço/negócio criado pelos alunos. O entrevistado (PE4), refere que a 
instituição tem recursos para permitir o conhecimento técnico profissional com direito a estágios. 
 O entrevistado (PE5), conclui que o IMAM tem acesso a um campo de 30 hectares  para produzir 
produtos como: milho, mandioca e outros produtos hortícolas, penso que poderiam fazer mais temos 
campo de experimentação suficiente. 

 

Categoria: o papel da educação para o empreendedorismo 
 

Definição: Verificar a existência da importância, do empreendedorismo no currículo de ensino, diferenças 
significativas entre as vantagens  previstas para promover a cultura empreendedora e a influência do 
empreendedorismo reportado pelos alunos para tornar-se empreendedor. 
Entrevistado  Evidencias 

Porquê considera importante a implementação do empreendedorismo no currículo de ensino? 
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De acordo com o entrevistado (PE1), é extremamente importante a implementação do 
empreendedorismo no currículo, porque na maior parte das vezes é encarado como a solução para 
promover a riqueza, através da sua vertente empresarial, social, e cultural, o que desperta de certa 
forma o interesse dos jovens alunos de tornar-se empreendedor. 
O entrevistado (PE2), considera importante a implementação do empreendedorismo no currículo 
de ensino porque permitiu desenvolver novos horizontes no mundo do negócio. 
O entrevistado (PE3), relatou que a implementação do empreendedorismo no currículo vai 
permitir os alunos ter a capacidade de criatividade e de auto sustentar-se motivo pelo qual digamos 
ser extremamente fundamental a inserção desta disciplina no currículo escolar. 
Segundo o entrevistado (PE4), acha importante porque o empreendedorismo pode ser uma solução 
para o combate à pobreza, à exclusão social, pode ser visto como uma ferramenta primordial para 
promover a sustentabilidade.  
O entrevistado (PE5) sente que é importante porque o Governo pode a partir do 
empreendedorismo criar vários postos de trabalho e combater o desemprego. dai a necessidade de 
trabalhar com setor privado. As grandes economias desenvolveram muito através da parceria que 
existe entre o setor privado e estado motivo suficiente para apostar na educação empreendedora. 
Finalmente o entrevistado (PE 6), conclui que é importante também porque, contribui para a 
criação de emprego, tendo em conta que as pessoas formadas, com conhecimentos empreendedores 
tem mais chances de empreender. 

 
 

  

A educação para o empreendedorismo influencia os alunos a tornar-se empreendedores? 

O entrevistado (PE1), explica que, com a da disciplina de empreendedorismo foram verificadas 
muitas mudanças na escola e na comunidade, quer na parte dos alunos como do lado dos 
professores, tanto no saber como no saber fazer. 
Para o entrevistado (PE2), a educação para o empreendedorismo permite, ou seja, influencia os 
alunos a conhecer conceitos, termos, definições e a importância de factos empreendedores para o 
desenvolvimento de atitudes positivas. 
O entrevistado (PE3), relatou que educação para o empreendedorismo tem como função capacitar 
os jovens alunos com ferramentas empreendedoras. 
Quanto ao entrevistado (PE4), O principal objetivo da educação para o empreendedorismo é 
influenciar o jovem aluno com conhecimento empreendedor e torna-lo empreendedor, de forma a 
trabalhar por conta própria e gerar empregos aos outros jovens. Para concluir os entrevistados 
(PE5 e PE6), partilham da mesma visão, explicam que educação para o empreendedorismo, tem 
sido eficaz porque os alunos são influenciados a tornar-se empreendedores visto que na época da 
apresentação do plano de negócio os alunos conseguem apresentar bons planos de negócio que se 
tivessem apoios necessários mutos teriam criado pequenos negócios.  

 Descreve as vantagens do ensino do empreendedorismo no (IMAM)? 
Relativamente ao entrevistado (PE1), para as vantagens do ensino do empreendedorismo podemos 
descrever algumas como: o empreendedorismo contribui para a capacitação dos jovens alunos 
que pretendem empreender e ser trabalhador independentes. O entrevistado (PE2), diz que com a 
implementação do empreendedorismo no currículo de ensino aumentou o número de pequenas 
empresas na comunidade, cresceu o número postos de trabalho. 
O entrevistado (PE3), diz que reduziu o numero de pessoas desempregadas, aumentou o numero 
de pessoas que querem trabalhar por conta própria.  O entrevistado (PE4), diz que permitiu os 
jovens apostar na agricultura, salão de beleza, aumentou o número de comerciantes ambulantes 
etc. Finalmente o entrevistado (PE5 e PE6), concluir que o empreendedorismo tirou muitos jovens 
da delinquência para fazer o serviço de moto táxi.  com a promoção do ensino do 
empreendedorismo, muitos jovens hoje criaram negócios que tem permitido sustentar as suas 
famílias e estudos. 

 

Categoria: fatores e estratégias para promoção do empreendedorismo 
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Definição:  no que diz respeito a esta categoria, buscou-se verificar os fatores e estratégias que visam a 
consolidação e a promoção da educação para o empreendedorismo. 
Entrevistado  Evidencias 

 

 

 

 

 

 

Quais fatores permitem impulsionar e promover o empreendedorismo? 
PE 1: as políticas publicas adequadas permitem impulsionar e promover o empreendedorismo. 
No caso do PE 2, refere que não existe as políticas publicas adequadas permitem impulsionar e 
promover o empreendedorismo pelo contrário, existe muita burocracia.  
No entender deste PE 3: são vários os fatores que impulsionam o empreendedorismo na escola e na 
comunidade que devem ser postas em ação para promover o desenvolvimento sustentável. 
PE4: segundo este professor o conjunto de fatores económico e sociais pode permitir também aplicar os 
recursos cognitivos sobre a cultura empreendedora, de maneiras a estimular a criatividade, inovação e 
promover o de envolvimento nas esferas da vida social e económica. 

Exceto o P5 que acha que a cultura nacional poderia fazer mais para apoiar os alunos que apresentam 
projetos bastantes criativos e inovadores que poderia ajudar de certa maneira na criação de fonte de renda 
ou sustento dos mesmos. 
Por fim o PE 6 refere que as políticas publicas influenciam a consolidar o ensino do empreendedorismo, 
uma vez que o ensino da disciplina contribuiu para uma participação mais ativa dos alunos em contextos 
sociais e de sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

Quais estratégias visam consolidar a educação para o empreendedorismo ? 
De acordo com o PE 1 o trabalho em equipa é uma das estratégias que visa consolidar a educação 
para o empreendedorismo, pois reforça o conhecimento empreendedor.  
 por outro lado, o PE2 refere que são realizadas feiras, fóruns e workshops para apoiar jovens de 
escolas publica e privadas, este tipo de estratégia tem sido bastante elogiado e apoiado pelas demais 
instituições sociais para impulsionar prática do empreendedorismo. 
O PE4 explica que existe um programa nacional quando termina o trimestre realiza-se avaliação 
teórica e prática o grupo de jurado avalia o nível de aprendizagem através da apresentação do 
programa. o giva, que é o gabinete da vida ativa, que tem como objetivo de fazer acompanhamento 
dos alunos no estágio, solicitar empresas para enquadrar alunos a fazer estágios, referi que existe 
um tipo de acompanhamento específico aos alunos. 
Para os PE3 e PE5, a criação de tarefas atividades curriculares, como a elaboração do plano de 
negócios é tido como uma estratégia viável para consolidar o ensino do empreendedorismo. Permite 
também reforçar o conhecimento empreendedor participando dessas atividades. Aqui o aluno tem 
a oportunidade de apresentar os seus projetos criados ao longo do ano letivo com a criação do plano 
de negócio. realizamos muitos trabalhos práticos e procuramos partilhar com os alunos 
experiencias sociais para uma realidade objetiva como: reforço de competências empreendedoras 
como a capacidade de expressão oral, de literacia financeira, de planeamento, de pesquisa, de 
reflexão do aumento da capacidade de poupança a nível familiar e de uma melhor gestão dos 
recursos existentes. 
O PE6: conclui-se que algumas estratégias fazem parte de algumas iniciativas paralelas a disciplina 
de empreendedorismo, alguns especialistas são chamados para partilhar as suas experiências como 
se tornaram empreendedores de sucesso. 

 Que projetos ou atividades ligados a negócios contribuem para prática do ensino do empreendedorismo 
em Malanje? 
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PE1: para a prática do ensino do empreendedorismo existe algumas iniciativas paralelas como 
feiras, fóruns e workshops para apoiar jovens de escolas publica e privadas, a desenvolver a 
responsabilidade social;  
PE2: tem sido desenvolvido algumas atividades para promover o empreendedorismo como por 
exemplo: Campanha de ações de formação para o empreendedorismo. 
PE3: Acesso a divulgação de informações de oportunidades de negócios, Direcionamento à rede 
nacional (local) de incubadoras e Aconselhamento e acompanhamento do empreendedor. 
P4: Desenvolvimento da capacidade para explorar oportunidades;  
PE5: Desenvolvimento da capacidade para gerir conflitos.   
PE6: Relativamente a presente questão, são criadas atividades com temas como: a feira do 
empreendedor, o uso adequado das TICs com objetivo de despertar o interesse dos jovens alunos 
para o mundo do negocio, associado as plataformas digitais. 

 

 

Categoria: Impacto de ensino do empreendedorismo 
 

Definição:  para categoria do impacto do ensino do empreendedorismo, buscou-se verificar que impacto o ensino 
do empreendedorismo proporcionou na vida dos alunos do IMAM. 
Entrevistado Evidencias 

 

 

 

Geralmente, os alunos conseguem desenvolver ideias inovadoras no final do curso? Que tipo 
de ideias? 
Para o entrevistado (PE 1), os alunos que já participaram em programas e projetos ligados ao 
empreendedorismo apresentam maiores capacidades e possibilidades de tornar-se empreendedor. 
tendo em conta, a existência de iniciativas da parte de algumas instituições como por exemplo 
MAPESS, CNJ, UNITEL, BAI etc., são instituições que geralmente, promovem estas iniciativas 
oferecem algumas oportunidades aos jovens alunos participantes. No final do curso criam 
negócios como: serviços de informática, vendas de animais de estimação, trabalho de consultoria 
etc. De acordo com o entrevistado (PE 2), a introdução da disciplina de empreendedorismo no 
currículo de ensino, aumentou o interesse dos jovens alunos a tornar-se empreendedor por esta 
estimular a criatividade, e iniciativas de criação de pequenos negócios, esta é uma particularidade 
deste ensino. Mas, nem sempre isso acontece em função das necessidades de apoios diretos para 
concretização dos objetivos dos alunos, daí que muitos ficam somente na teoria.  
Para o entrevistado (PE4), o empreendedorismo criou grande impacto na vida dos participantes 
desse projeto. verificou-se que nos professores também não houve grande impacte, referem que do 
ponto de vista teórico e profissional houve um grande aprendizado que tem contribuído para 
disseminação de saberes. «Aprendi muito sobre o empreendedorismo… Mas não sou 
empreendedora por falta de apoio financeiro isso pelo tipo do projeto que pretendo desenvolver.» 
para o entrevistado (PE3), o empreendedorismo proporcionou na escola e na comunidade um 
impacto positivo, por esta promover saberes e várias iniciativas empreendedoras da parte dos 
jovens que bem acompanhados podem contribuir para criação de micro-negócio.  
O entrevistado (PE4), reconhece que nem sempre isso acontece em função das necessidades e 
apoios para concretização dos objetivos dos alunos, daí que muitos ficam somente na teoria.  
O entrevistado (PE5), conclui relatou que é muito pouco, apesar que com a introdução da 
disciplina de empreendedorismo no currículo de ensino, aumentou o interesse dos jovens alunos a 
tornar-se empreendedor por esta estimular a criatividade, e iniciativas de criação de pequenos 
negócios, visto que o ensino do empreendedorismo tem essas variantes.  
Em síntese o entrevistado (PE 6), verificou que do ponto de vista teórico e profissional houve um 
grande aprendizado que tem contribuído para disseminação do conhecimento empreendedor. 

 Quantas empresas já foram criadas pelos alunos que funcionam de forma regular? 
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 Para este entrevistado (PE: 1), com a implementação da disciplina de empreendedorismo foram 
verificadas algumas empresas criadas pelos jovens alunos que funcionam normalmente. No meu 
caso (PE2), tenho acompanhado o micro negocio de duas jovens alunas que passaram pelo IMAM.  
Quanto ao entrevistado (PE3), existem muitos alunos em volta da cidade que sobrevivem do 
empreendedorismo e passaram pela nossa instituição, o que significa que o empreendedorismo 
tem proporcionado bons resultados. Relativamente aos entrevistados (PE4 e PE6), partilham da 
mesma ideia garantem ter o conhecimento de mais de 10 alunos que criaram pequenos negócios 
inclusive alguns criaram empresas que prestam serviços no IMAM. 
Em resumo o entrevistado (PE5), conclui que conhece 7 alunos que criaram pequenos negócios 
recentemente e funcionam de forma regular, não tiveram apoio de investidores, mais com ajuda de 
familiares conseguiram garantir o seu primeiro trabalho.  

 
5.3. Apresentação dos resultados das entrevistas aplicado aos participantes do 

domínio publico. 

No âmbito do diagnóstico de situação sobre o impacto da oferta formativa de educação 

para o empreendedorismo no IMAM, houve a necessidade de contactarmos com 

informantes privilegiados que nos ajudaram a situar o problema e a satisfazer os objetivos 

propostos. Para tal, assumimos sempre como base para a reflexão o guião de entrevista, 

cujos objetivos e questões se apresentam em Apêndice V. 
 

Tabela 9: Resultado das Entrevistas Aplicados ao Participantes do Domínio Público.  

Categoria: A oferta de ensino 
 

Definição: sobre a importância e o valor atribuído ao empreendedorismo. Identificar a oferta de ensino do  
empreendedorismo 
Entrevistado  Evidencias 

 

 

 

 

 

 

Que competência o seu gabinete tem sobre o empreendedorismo?  
Para o entrevistado (PDP 1), o gabinete que dirijo, ao nível de mudanças sociais tem 
competência de promover o acesso a educação e formação. 
Quanto ao participante (PDP 2), refere que o seu gabinete tem a responsabilidade de incentivar 
o autoemprego a partir do empreendedorismo juvenil, tendo em conta que o executivo angolano 
nos últimos anos aprovou projetos de incentivo ao empreendedorismo. 
A nossa organização a nível local tem responsabilidade sociais onde o objetivo principal é 
assistir os necessitados em várias vertentes e o empreendedorismo é ponto chave para 
empoderar as pessoas que procuram os nossos serviços PDP 3. 
O gabinete que represento, tem a responsabilidade de promover a formação técnica profissional 
dos futuros empreendedores, depois da formação colocamos os formandos ao mercado de 
trabalho PDP 4. 
Finalmente o PDP 5, explica que o gabinete em causa, faz parte da instituição publica pertencente 
ao ministério da administração, território e reforma do estado (Mat), foi criado em 1994, com 
objetivo de ajudar as pessoas no processo de reintegração, fruto do conflito armado e exclusão 
social. atualmente apoia o programa de desenvolvimento local. Promovendo o 
empreendedorismo na vertente económica e social nas zonas urbanas e rurais, garantindo a 
criação do autoempregos dos adultos e jovens nas comunidades. 
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Na sua opinião qual é importância que o empreendedorismo representa na sociedade? 
 
O PDP 1, considera extremamente interessante e importante, a implementação do 
empreendedorismo no currículo de ensino, por esta contribuir para o desenvolvimento da 
capacidade e cultura empreendedora das pessoas que pensam empreender.  
PDP 2: Este participante, reconhece a importância do ensino do empreendedorismo, tendo em 
conta que com a implementação do empreendedorismo houve mudanças a nível local, que faz 
com que os jovens a partir do seu bairro comunidade, província e pais possam impulsionar a 
economia local por via do empreendedorismo e tenha uma fonte de rendimento para suster as 
suas necessidades e poder aumentar o investimento da sua atividade económica por outro lado 
ajuda a reduzir a necessidade do desemprego e dinamização da economia local. 
PDP 3: este participante por exemplo, considera bastante importante a promoção do 
empreendedorismo, entende que a formação sobre o empreendedorismo a nível local constitui 
uma estratégia de empoderamento para potencializar as pessoas e integra-las na sociedade de 
forma a sentirem-se preparadas para o mundo do emprego. 
PDP 4: de acordo com o participante, conclui que o empreendedorismo é fundamental em 
qualquer parte do planeta, assim sendo é um fator determinante para que se desenvolva as 
comunidades dai que se olhamos para o universo percebemos logo que o empreendedorismo 
juvenil ajudou a revolucionar a economia mundial. 
Para terminar o PDP 5, refere que o empreendedorismo é importante porque 

 

 

 

 

 

Qual é a avaliação que faz sobre a implementação da disciplina de empreendedorismo no 
ensino secundário, e a promoção do mesmo a nível local? 
Numa visão geral o entrevistado PDP 1, refere que o IMAM, oferece cursos profissionais 
interessantes e disponibiliza recursos precisos durante a realização de atividades didáticas-
pedagógicas e extracurriculares para garantir a aprendizagem dos alunos.  Por seu turno o 
participante PDP 2, entende que existe recursos para promoção do empreendedorismo. 
Assegura que fora do IMAM que dispõe de recursos para o ensino do empreendedorismo, 
existem também outros centros técnicos e profissionais s que garantem a formação em 
empreendedorismo como é o caso do Clese, Centro Profissional da Maxinde, Pavilhões 
multiuso de artes e ofícios contruídos nos vários pontos da cidade. 
Não obstante, o PDP 3,  na sua análise, reconhece que durante sete anos, o estado criou centros 
para formação em empreendedorismo para fins formativos, inaugurado á “10 de março de 
2014” refere que de lá para cá temos desenvolvido muitas atividades, onde uma delas é a 
formação de futuros empreendedores, depois da formação colocamos ao mercado de trabalho, 
onde conseguem por conta própria dar inicio de seu negocio e outros dependem inteiramente 
da nossa ajuda através das incubadoras de empresas que temos no clese que tem todo nosso 
acompanhamento.  
No mesmo contexto o PDP 4, durante a nossa entrevista explicou que a instituição que dirige 
representa um papel crucial na sociedade por esta, dispor de apoio financeiro, construção e 
reabilitação de infraestrutura de caracter formativo à disposição da população nas 
comunidades. Faz referência que o FAS criado em 1994, tem como objetivo de ajudar no 
processo de reintegração das pessoas com necessidades básicas sociais. 
Finalmente o PDP 5, para finalizar, o entrevistado assegura que em Malanje ao nível de 
formação, temos a competência de imponderar as pessoas com dificuldades de empreender que 
para isso, tem sido necessário alfabetizar as pessoas. Sendo a nossa instituição não 
governamental, as vezes é denominada também como a parte social da igreja católica, tem 
como objetivo de assistir os necessitados em várias vertentes como humanas e social. No que 
concerne o empoderamento, tem disponibilizado a formação do homem para capacita-los com 
ferramentas empreendedoras para a criação do auto emprego. 
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Quais são os principais fatores e estratégias que impulsionam o empreendedorismo? 
De acordo com o PDP 1, são vários os fatores que têm sido trabalhados para impulsionar o 
empreendedorismo, o fator político por exemplo, tem sido dos mais aceitáveis para expansão e 
divulgação desse ensino nas comunidades, ajuda a desburocratizar as instituições para permitir 
que haja mais financiamento, mais educação, inserção de pessoas no processo de ensino.  
Por outro lado, o PDP2, reconhece que devem criar-se políticas mais precisas para que o 
empreendedorismo a nível das comunidades se expanda ou progrida, tendo em conta que 
naturalmente quem dita a questão económica/economia são os políticos logo a política é 
extremamente fundamental para promover a formação em empreendedorismo. Para o 
responsável PDP 3, a política social e económica tem sido um dos grandes fatores para 
impulsionar o empreendedorismo na comunidade. Considera precisamente as políticas sociais 
que trabalha para a componente de infraestrutura, formação e capacitação de quadros locais, 
o programa de fortalecimento e proteção social têm como objetivo mitigar aos grandes efeitos 
da crise económica. 
Da mesma visão o PDP 5, conclui-se que as políticas publicas e sociais ajudam a impulsionar 
e a consolidar o ensino do empreendedorismo, uma vez que o mesmo contribuiu para uma 
participação mais ativa dos formandos quer em contexto de sala de aula e sociais. Permitindo 
também aplicar os recursos cognitivos sobre a Cultura Empreendedora, Gestão 
Empreendedora, Organização e Legalização de Atividades Empreendedoras, e Projeto 
Empreendedor nas esferas da vida social, económica, política e cultural. 

 

 
 

 

 

Quais são as principais fraquezas, forças, oportunidades e ameaças que o 
empreendedorismo apresenta na comunidade? 
Por seu turno o PDP 1, avaliou de forma positiva referindo que o empreendedorismo o está a 
criar um grande impacto a nível social porque o processo de formação hoje, desempenha 
grandes funções. As pessoas empoderadas com ferramentas empreendedoras conseguem 
desenvolver atividades de vários tipos como é o caso do comercio, prestação de serviço, 
consultoria, produção, decoração, etc. 
No mesmo contexto, o PDP 2, garante que a nível do setor da juventude, a promoção do 
empreendedorismo tem criado um impacto bastante positivo permitindo acesso a formação e 
criação de (MPEs). 
Os nossos entrevistados PDP 3, e PDP 4, apontaram algumas vantagens que o 
empreendedorismo oferece aos jovens empreendedores. Relativamente às vantagens, foram 
apontadas as seguintes: acesso a formação técnico profissional; a criação do plano de negócio; 
a criação da empresa; e a conceção de Quitis de para iniciar o negócio. Quanto as dificuldades 
“acesso à matéria-prima, que deve ser importada; falta de financiamento; e a crise económica 
que se vive desde 2013, o que faz com que muitos dos empreendedores não tenham acesso a 
crédito. 
Para finalizar, o PDP 5, conclui que as atividades empreendedoras desenvolvidas a nível local 
garantem as competências empreendedoras e criação de emprego. Explica que: a nível local 
são desenvolvidas muitas atividades com foco na capacitação e preparação de jovens sobre 
ideias empreendedoras, criação de empresas, gestão de negócio etc. do mesmo modo, são 
criadas feiras de empreendedorismo nas escolas, na biblioteca municipal, fóruns e workshops 
tudo em prol da promoção do empreendedorismo. 
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De que forma as políticas económicas e sociais impulsionam no desenvolvimento do 
empreendedorismo e inovação? 
De acordo com o entrevistado PDP 1, “há um esforço que Governo e seus parceiros têm 
desenvolvido para tornar o ambiente de negócios propício para a prática e desenvolvimento da 
atividade empresarial, na medida em que o empreendedorismo tem tido espaço para expor as 
suas principais dificuldades e sugerir algumas linhas de ação para minimizar tais dificuldades. 
Com o efeito, assiste-se uma reconfiguração contínua de diversas políticas e a criação de 
instituições, tuteladas pelo Governo, de modo a oferecer maior apoio às PME’s” 
De um modo geral, o PDP 2, refere que as políticas económicas quando bem aplicadas 
permitem um bom ambiente de negocio, dando abertura ao setor privado, eliminando as 
barreiras burocráticas, e a insuficiência de financiamento para as PME’s. 
Os entrevistados PDP 3 e PDP 4, explicam que “o Governo tem se mostrado preocupado em 
simplificar os procedimentos relativos à atividade económica no país como criação de empresa 
em 24 horas, o que mostra que o Governo acredita no projeto do empreendedorismo e inovação. 
Para concluir o PDP 5, salienta que “atualmente, o ambiente de negócios oferece algumas 
oportunidades em termos de parcerias, nas quais destacam-se algumas instituições do Estado, 
o que exige da empresa melhor organização e posicionamento face ao mercado”. 

 

5.4. Apresentação dos resultados das entrevistas aplicado aos ex. Estudantes do 

IMAM. 

Seguem-se na seguinte tabela uma súmula dos principais resultados das entrevistas 

aplicado aos ex. Estudantes do IMAM, obtidos através das questões efetuadas nas 

entrevistas. 

Tabela 10: Resultado das Entrevistas Aplicados aos Ex. Estudantes. 

Categoria: A oferta de ensino 
Definição: 
Entrevistado Evidencias 

 
 

O que motivou-o a tornar-se empreendedor? 
 De acordo com EX.AE1 tornei-me empreendedor por diversos motivos como: necessidade 

de ser um trabalhador independente, o interesse de ter um negócio próprio para apoiar a 
minha família e ajudar outras pessoas desempregadas. 

 Já o EX. AE2 fui motivado pelo empreendedorismo por ser uma das ferramentas principais 
para entrar em contacto com o mundo do negócio.  

 Finalmente o EX. AE3 refere que foi motivada pela  necessidade e interesse de aperfeiçoar 
a prática do curso técnico desenvolvido ao longo da formação e a partir desse momento 
tornei-me empreendedora. 

O empreendedorismo promovido no IMAM permiti criar o autoemprego? 
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  O EX. AE1 refere que a princípio sim. Explica que o empreendedorismo ensina a criar o 
autoemprego. Ensina a não depender totalmente do estado, ajuda a maximizar a economia 
do país, no meu caso, tenho 15 funcionários na fazenda que ate aqui já reduziu o número de 
desemprego., com a contribuição de outros empreendedores é possível reduzir o desemprego 
a fome e a pobreza. A prática do empreendedorismo na escola é muito importante. Por 
exemplo, o curso de produção vegetal, se não tivesse o empreendedorismo acho que hoje 
estaria dependente do estado que pouco emprega, etária desgastado com a situação por que 
não saberia implementar as minhas ideias precisamente em como criar um projeto e dar a 
sequencia do mesmo. Mas graças ao empreendedorismo, pode perceber que na minha área 
de formação unindo a pratica da teoria o resultado seria positivo. A feira do empreendedor 
é fundamental nessa fase de práticas. 

 O EX. AE2 e 3 corroboram da mesma visão do entrevistado anterior que o 
empreendedorismo no IMAM permite tornar-se empreendedor, e com ele pode-se reduzir o 
índice de pobreza, visto que quantos mais empreendedores criarem negócios mais pessoas 
estarão empregadas.  Mas para isso acontecer é preciso uma formação e apoio aos 
empreendedores. 

 Questionados se receberam financiamento ou apoio de pessoas quando precisavam ser 
empreendedores (família, amigos, investidores, professores, formadores etc.). 
 Ambos dizem que não tiveram nenhum apoio. Por exemplo: 
 O EX.2 diz que o seu negócio começou sem capital inicial, o meu dinheiro foi a minha ideia, 

quando percebi que no mercado local não existia uma empresa ligado a consultoria de 
suporte para agronegócio, a partir da minha ideia fui atrás de clientes, o meu dinheiro foi a 
disposição e a disponibilidade, ate aqui tenho dado os primeiros passos graças a força de 
vontade e dedicação sobre aquilo queremos alcançar na vida.  

 O EX.1 explica que não teve apoio para dar abertura ao negócio, as vezes fica difícil 
constituir os processos para fazer crédito por conta do excesso de burocracia da parte do 
banco e dos investidores.  

 O EX.3 conclui que foi por meio da poupança que consegui abrir o seu negocio que até a 
data atual já conta com duas funcionárias que ajudam a dinamizar o seu trabalho. 

 Sente-se satisfeito/a com os políticos sociais e económicos desenvolvidos na comunidade? 

 De acordo com os EX. estudantes participantes da pesquisa, não estamos satisfeitos com as 
políticas sociais e económicas do âmbito local. Existe muita burocracia. Portanto, 
gostaríamos que melhorassem as políticas locais para se criar um bom ambiente de negócio 
em Malanje. 

 Qual é avaliação que fazem da implementação da disciplina de empreendedorismo no ensino 
secundário e promoção do empreendedorismo a nível local? 
 Os EX. Estudantes participantes dizem que á avaliação é positiva. Gostei muito da iniciativa 

da implementação da disciplina de empreendedorismo. Tudo porque, a partir das aulas de 
empreendedorismo o estudante se identifica que não é só com o diploma que conseguimos 
ter um fundo, mas basta ser ousado e ter visão e saber aplicar o empreendedorismo com 
inteligência conseguimos ter o que desejamos, para concluir nota-se que é muito vantagiosa 
essa implementação porque ajuda a pessoa tornar se independente e seguir atras dos seus 
sonhos e materializa-los. 

 De acordo com os EX. Estudantes participantes, existe pouca promoção do 
empreendedorismo, por fraca adesão da população e por motivos que os mentores do 
empreendedorismo a nível local abordarem pouco sobre a importância empreendedorismo. 
Não consigo notar o impacto do empreendedorismo em Malanje, parece tudo muito 
monótono. Portanto estamos a fazer de tudo um pouco para mudar esse paradigma com 
palestras e outras atividades. 

 Concorda que o empoderamento nas comunidades pode ser uma estratégia para promover 
o desenvolvimento comunitário? 
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 De acordo com os EX. estudantes participantes da pesquisa sim, por exemplo em marimba 
uma das regiões de Malanje produtor de mel e gergelim, mas o povo encontra-se em extrema 
pobreza por falta de implementação ou promoção do empreendedorismo local.  

 No entanto, com a disciplina do empreendedorismo, ou seja, com o empoderamento na 
formação técnica profissional, logo muda-se a mentalidade dessas pessoas, tipo aplicar 
alguma técnica para exportar o produto e distribuir nos outros mercados, criar conetividade 
na comunidade para gerar desenvolvimento económico. 

Tem vantagem em aprender empreendedorismo? Se sim, quais são as vantagens? 

  De acordo com os EX. estudantes participantes da pesquisa, existe muita vantagem ao 
aprender empreendedorismo. Ajuda a ter muitos conhecimentos como por exemplo a matriz 
swot, conhecimentos que não é necessário entrar ao curso de economia para entender. 
Permite ter uma inteligência financeira responsável. Isso é muito importante. Vantagens: 

 De acordo com EX.2 com o empreendedorismo consegui pagar os meus estudos porque criei 
4 fontes de rendimento, conheci muitas pessoas influentes pelo qual presto serviços 
domiciliares, a outra vantagem é que o empreendedorismo te torna guerreiro, ensina a 
nunca desistir dos teus sonhos. O empreendedorismo não ensina só a fazer dinheiro, mas 
sim, ensina a lei da vida. Que são com as quedas que a gente consegui subir os degraus para 
atingir os objetivos. 

 

5.5. Discussão dos resultados  

Depois de efetuada a caracterização da amostra e respetivos tratamento, tendo em conta 

os resultados, proceder-se-á a discussão dos resultados decorrentes do modelo de analise 

descritiva exploratória.  

Os nossos participantes são alunos com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos, 

sendo a média de idades de 16 anos. A idade mais frequente é os 18 anos (como 

demonstrado no (Apêndice-XIII). De igual modo, dos profissionais que fizeram parte 

deste estudo, nota-se que são pessoas com idades compreendida entre os 33 e os 42 anos, 

sendo 38 anos a média das idades. No que diz respeito ao estado civil, a nossa amostra é 

maioritariamente constituída por solteiros e casados sendo que a situação pessoal 

dominante é a de viver maritalmente (3), seguido do estado casado (2) e solteiro (1). No 

que respeita à experiência profissional, dos entrevistados, três já exercem atividade 

pedagógica acima de 10 anos, exceto os P1, P2 e P4, que têm pouco tempo de serviço 

como professores.  Relativamente a naturalidade dos professores, são oriundos das 

diferentes cidades do país, sendo dois de Malanje, dois de Luanda, e dois últimos 

pertencentes as cidades do Uíge e Kwanza Norte. Quanto a especialidade dos professores, 

observa-se que um é formado em Matemática, três são formados em Pedagogia na 

vertente Ensino primário, Gestão e inspeção escolar, um em Direito e o último em 

Engenharia Informática.   

Os dados foram recolhidos por meio de entrevistas e apresentam as seguintes abordagens: 

Tema 1: Programa curricular 
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Relativamente ao tema um sobre o programa curricular, procurou-se obter informação no 

que concerne a visão dos professores sobre o propósito da implementação da disciplina 

de empreendedorismo, o objetivo do programa, e as principais motivações dos alunos e o 

seu perfil de empreendedor. 

Como referem os professores a disciplina do empreendedorismo foi implementada com 

o propósito de preparar os alunos para uma carreira profissional, promovendo 

competências desde a literacia financeira, e a criação do autoemprego de maneiras a 

combater a pobreza.  

Este projeto teve início no de 2009, porém, foi lançado no ano de 2010 em Angola, mais 

especificamente nas províncias de Benguela, Cabinda, Cunene, Huila, Huambo, Luanda, 

Lunda Norte, Malange e Uíge tal como o despacho n.º 214-A/10 do Ministério da 

Educação, publicado em Diário da República de Angola, que aprova os programas da 

disciplina de Empreendedorismo, com o objetivo de introduzir uma cultura 

empreendedora nos jovens e promover uma atitude positiva relativamente à criação de 

negócios e autoemprego.   

Esta iniciativa justifica-se pela existência da falta de emprego, pobreza extrema em 

cidades e aldeias angolanas, e pela insuficiência de especialistas certificados com 

competências para promover o empreendedorismo em grandes dimensões.  

Ainda assim, é possível dizer que é preciso olhar para essa temática com muita atenção 

em função da motivação dos alunos que pretendem ser empreendedores. No que concerne 

ao perfil dos empreendedores, tentando compreender as motivações, nota-se que uma das 

principais motivações de empreender consta o fato da mudança de vida, que a disciplina 

oferece, garantido um horizonte de tranquilidade financeira dai o interesse em aprender o 

empreendedorismo para obter um estilo de vida aceitável. 

Tema 2: oferta de ensino do empreendedorismo 

No tema três, procurou-se obter informações no que concerne a oferta de educação para 

o empreendedorismo, tentando compreender se o IMAM oferece recursos suficientes para 

consolidar e promover o ensino do empreendedorismo, para tal, responderam às seguintes 

perguntas no decorrer da entrevista. 

A partir dos dados do gráfico 1 as evidências indicam existência de escolas, centros 

públicos e privados para formação do empreendedorismo embora um número 

considerável de alunos concorda pouco, que no nosso entender é positivo em função do 

universo da população. Apesar dessa discordância, pode-se verificar no gráfico 3 o grau 

de concordância sobre a satisfação da oferta de educação para o empreendedorismo e o 
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interesse de quem pretende ser empreendedor. A partir da entrevista com os professores 

percebe-se que no IMAM, existe diferentes percursos formativos, disponíveis para a 

conclusão do ensino secundário, a saber: Cursos de Produção Vegetal, Cursos de Gestão 

Agrícola, Cursos de Construção Civil e Cursos de Eletricidade. constatou-se também 

durante a observação direta a existência de recursos que contribuem para consolidação e 

promoção do empreendedorismo. Mediante a entrevista com os responsáveis do domínio 

público, é possível identificar que existe em Malanje, recursos para promoção do 

empreendedorismo. Os participantes do domínio público respondem também que, fora do 

IMAM que dispõe de recursos para o ensino do empreendedorismo. Nos últimos anos o 

Estado criou centros para formação sobre empreendedorismo com objetivo de empoderar 

as pessoas a nível técnico e profissional, tal como aqueles que apresentam dificuldades 

de empreender e pensam dedicar-se nessa área. Para os Ex. alunos do IMAM, apesar de 

ser pouco notável oferta de educação para o empreendedorismo, a avaliação que se faz é 

positiva.  

Tema 3: o papel da educação para o empreendedorismo 

Quanto o papel da educação para o empreendedorismo, procurou-se obter informações 

para se determinar a importância do ensino do empreendedorismo em Angola, em 

particular em Malanje.  

A primeira questão colocada nesta fase foi, “Porquê considera importante a 

implementação do empreendedorismo no currículo de ensino? Para os participantes do 

domínio de ensino, a introdução da disciplina do empreendedorismo no ensino representa 

uma estratégia do governo para promover a cultura empreendedora e estabelecer 

estabilidade económica e social. No entender desses participantes a implementação do 

empreendedorismo no currículo de ensino ajudou e continua a ajudar no desempenho de 

outras disciplinas, no seguimento do reforço de competências empreendedoras como a 

capacidade de expressão oral, de literacia financeira, de planeamento de negócio, de 

pesquisa, de reflexão do aumento da capacidade de poupança, quer a nível individual 

como familiar e de uma melhor gestão dos recursos existentes. Os responsáveis do 

domínio público, concordam com os participantes do domínio de ensino nesta questão, 

mais ainda acrescentam, que o empreendedorismo é fundamental em qualquer parte do 

planeta. É um fator determinante para que se desenvolva as comunidades dai que se 

olhamos para o universo percebemos logo que o empreendedorismo juvenil ajudou a 

revolucionar a economia mundial. No final, os Ex. alunos, concordam também que a 
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implementação do empreendedorismo no ensino secundário foi uma medida estratégica, 

e extremamente importante, porque uma sociedade sem empreendedores é vista como 

uma sociedade morta, igual a pessoas sem sonhos. Da mesma visão, Carvalho e Costa 

(2015: 43) enaltecem a importância de se conhecer a atividade empreendedora, bem 

como, as suas reais caraterísticas. As autoras realçam a atividade empreendedora no que 

concerne à criação de emprego, demonstrando que contribuem de forma positiva para o 

desenvolvimento económico-social. 

De seguida foi colocada a questão, “A educação para o empreendedorismo influencia os 

alunos a tornarem-se empreendedores?” também aqui os participantes foram unanimes. 

De acordo com as informações da Tabela 3, 4 e 5 numa visão geral verifica-se, que os 

alunos concordam muito que a educação para o empreendedorismo influência a 

desenvolver atitude empreendedora, promove a competência empreendedora e pode ser 

uma estratégia de intervenção social e de empoderamento com vista a criar 

desenvolvimento comunitário.  

Tendo em conta o ponto de situação dos participantes do estudo, conclui-se que a 

implementação do ensino do empreendedorismo em Angola, tornou-se numa estratégia 

fundamental para criação de uma cultura empreendedora a nível local. Esta abordagem é 

confrontada com o artigo 3/20 de agosto de 2017 que diz que o Governo implementou o 

programa de ensino e promoção de empreendedorismo para desenvolver conhecimentos, 

habilidades, atitudes, valores éticos para a vida ativa. espírito de iniciativa, criatividade e 

autonomia, para garantir o gosto pelo trabalho com a finalidade de estimular a criação do 

autoemprego e a erradicação da pobreza. A partir disso, a Comissão Europeia (2016), 

compreende que o empreendedorismo é hoje um fenômeno global, para o progresso 

financeiro e social de um país por via da geração de empresas novas, com o principal foco 

nas Pequenas e Médias Empresas (PME). O que significa que, os países com maior 

iniciativa empreendedora têm tendência para taxas de desemprego menores e o 

empreendedorismo contribui para o crescimento económico, fortalecendo a coesão 

económica através do incremento da atividade económica e da criação de empregos. 

Tema 4: fatores que impulsionam o empreendedorismo  

Relativamente ao tema quatro, sobre os fatores que podem impulsionar o 

empreendedorismo, procurou-se obter informações no que concerne o ponto de vista dos 

participantes, quanto as políticas que influenciam a impulsionar o empreendedorismo, 

estratégia para promover o ensino do empreendedorismo.  
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Para os participantes do domínio de ensino, são vários os fatores que impulsionam o 

empreendedorismo na escola e na comunidade, acredita-se que as políticas publicas 

influenciam a consolidar o ensino do empreendedorismo tendo em conta os objetivos da 

disciplina. Para os responsáveis do domínio público, para promover o empreendedorismo, 

o fator político por exemplo, tem sido dos mais aceitáveis para expansão e divulgação 

desse ensino nas comunidades, ajuda a desburocratizar as instituições para permitir que 

haja financiamento, mais educação e inserção de pessoas no processo de ensino. 

Permitindo assim, aplicar os recursos cognitivos sobre a Cultura Empreendedora, Gestão 

Empreendedora, Organização e Legalização de Atividades Empreendedoras, e Projeto 

Empreendedor nas esferas da vida social, económica, política e cultural. Os Ex. 

estudantes reconhecem que as políticos sociais e económicos desenvolvidos na 

comunidade podem promover o empreendedorismo, que para isso, gostaríamos que 

melhorassem as políticas locais para se criar um bom ambiente de negócio a nível local.  

Ao longo da revisão de literatura, percebeu-se que, são vários fatores que permitem 

impulsionar o ensino do empreendedorismo. Segundo (Guerra 2014), os fatores que 

influenciam o empreendedorismo são: fatores psicológicos, fatores ambientais, fatores 

sociodemográficos e fatores de formação, assim como a componente social, política, 

cultural, económica e infraestrutural. Ainda GEM Angola, verifica-se um conjunto de 

condições estruturais, que são utilizadas para melhor se entender o nível dos fatores 

impulsionadores e os constrangimentos do empreendedorismo no País tais como: Apoio 

Financeiro; Políticas Governamentais; Programas Governamentais; Educação e 

Formação; Abertura do Mercado/Barreiras à Entrada; Acesso a Infraestruturas Físicas; 

Normas Culturais. Apesar de todos fatores serem importantes, nota-se que a Educação e 

Formação representa o grau com maior relevância.  

De seguida foi colocada a questão, “Concorda que as políticas públicas como educação e 

formação podem ser apontadas como fatores impulsionadores do empreendedorismo?” 

De acordo os dados da tabela 6 concorda-se que as políticas públicas como educação e 

formação são apontadas como fatores impulsionadores do empreendedorismo.  

Tema 5: o impacto do processo de ensino do empreendedorismo  

Relativamente o impacto do processo de ensino do empreendedorismo, de acordo os 

indicadores do gráfico 3 e 5 observa-se um grau de satisfação sobre a educação para o 

empreendedorismo, na visão dos alunos, este ensino estimula a criatividade, a 

autossuficiência e a iniciativa para tornar-se empreendedor. Apesar desses indicadores 

serem positivos, os resultados do gráfico 5 sobre apoio financeiro, são contrariados pelo 
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fato de não existir um apoio direto que supera a espectativas dos alunos antes e depois da 

conclusão do curso. O que quer dizer que o apoio financeiro que visa estimular a prática 

do empreendedorismo no IMAM é quase inexistente. Contrariando assim o objetivo do 

(INIDE), de promover uma atitude positiva relativamente à criação de negócios e 

autoemprego.  

Entretanto, embora não exista um apoio financeiro direto para estimular a prática do 

empreendedorismo no IMAM, nota-se partir da observação direta que, a introdução do 

empreendedorismo no currículo, foi uma decisão certa do Governo, sendo esta uma das 

formas de promover o empreendedorismo e desenvolvimento de competências 

empreendedoras. Dessa forma, verifica-se a partir da entrevista com os participantes do 

domínio de ensino (professores), que o programa teve um impacto positivo junto dos 

alunos, por estes mostrarem uma visão satisfatório sobre oferta do ensino do 

empreendedorismo e iniciativas empreendedoras que promovem o empreendedorismo. 

Por exemplo, para alguns professores, o ensino do empreendedorismo não teve um grande 

impacto na vida dos alunos por falta de apoio ao microcrédito para concretização das suas 

ideias após o curso, mas reconhecem que houve um grande aprendizado nesse domínio. 

Outros acreditam que a introdução do empreendedorismo causou um grande impacto uma 

vez que, aumentou o interesse dos jovens alunos a serem mais criativos visto que, o 

empreendedorismo tem essas variantes. Para os participantes do domínio público, o 

ensino do empreendedorismo tem gerado grande impacto na escola e na comunidade por 

esta estimular o espírito empreendedor, e iniciativo pessoal para os jovens alunos 

tornarem-se empreendedores tendo em conta que, a formação sobre o empreendedorismo 

proporciona conhecimentos e competências as pessoas que pretendem criar pequenos 

negócios.  De acordo os factos apresentados, para finalizar, na revisão de literatura, Faria 

(2018, p.219), apresenta uma abordagem mais assertiva a levar em conta para que o 

ensino empreendedorismo tenha um impacto positivo. 
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Considerações finais  

O presente estudo, tem como tema educação para o empreendedorismo, como um fator 

para o desenvolvimento comunitário no Instituto Médio Agrário de Malanje (IMAM), 

município sede da província de Malanje-Angola, tendo como público alvo alunos da 

instituição, participaram também professores, atores do domínio público que 

acompanham este processo e Ex. alunos do IMAM. 

O estudo tem como objetivo, compreender o impacto da educação para o 

empreendedorismo no IMAM. Apresenta uma abordagem que permitiu um 

aprofundamento de um conjunto de temas fundamentais que contribuiu para o 

desenvolvimento de um corpo teórico sustentável.  

Mediante a observação, aplicação do questionário e entrevista, percebeu-se que a 

instituição em causa se apresenta como uma das principais envolventes socioeconómicas 

da província com potencial para promover o ensino do empreendedorismo. Porém, 

apresenta algumas dificuldades como necessidade de recursos humanos especializados, 

recursos materiais e financeiros que nosso entender, carece de apoio para criar mudanças 

significativas no domínio de ensino. 

Na primeira análise sobre a oferta formativa, as evidências do estudo empírico indicam 

existência de escolas e centros para formação sobre empreendedorismo, embora um 

número considerável de alunos concorda pouco essa realidade que ao nosso entender é 

positivo em função do universo da população.  

Quanto os objetivos do programa curricular e metodologias aplicadas, os resultados 

mostram que permitiu introduzir uma cultura empreendedora nos jovens e promover uma 

atitude positiva relativamente à criação de negócios e autoemprego. Como se não 

bastasse, permitiu também garantir uma atitude positiva face à escola, reforçou o interesse 

de se tornar empreendedor, reforçou o conhecimento dos professores levando-os à uma 

mudança das suas práticas pedagógicas. Com isso, precisa-se estabelecer ainda uma 

maior ligação entre a teoria e a prática através de um contacto mais próximo com 

empresários e organizações do ecossistema empreendedor. Dessa forma, pode-se concluir 

que o programa da disciplina cumpre com o seu papel de potencializar os jovens alunos 

com ferramentas empreendedoras, que no final do curso conseguem tornar-se pessoas 

com criatividade, visão, iniciativa, com autonomia, determinadas e com uma grande 

capacidade de organização.  Quanto a motivação, conclui-se que uma das principais 
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motivações para se tornar empreendedor é optar pela autonomia financeira, tornar-se 

numa pessoa bem-sucedida.  

Na segunda análise, chega-se à conclusão que o empreendedorismo no IMAM, apresenta 

um papel fundamental na vida dos jovens alunos. Dada a importância que a educação 

para empreendedorismo proporciona competência empreendedoras para a satisfação de 

necessidades, interesses pessoais que influência em grande parte a tornar-se 

empreendedor. O estudo demonstra um efeito positivo nos resultados da educação para o 

empreendedorismo sobre a competência empreendedora, o reconhecimento de que a 

educação para o empreendedorismo tem grande importância, ao influenciar bastante na 

construção de uma atitude empreendedora. Em virtude do que foi mencionado, conclui-

se que a educação para o empreendedorismo apresenta um impacto positivo.  

Na terceira parte da análise, chega-se à conclusão que os fatores políticos, económicos, 

sociais e culturais, quando bem aplicados podem impulsionar a educação para o 

empreendedorismo. Os resultados das entrevistas realizadas com os participantes da 

pesquisa, indicam vários fatores de contexto que influenciam a consolidar o ensino do 

empreendedorismo, tais como a cultura institucional, o tempo dedicado à atividade 

educativa, o apoio administrativo, alocação de espaço num equipamento escolar, e outros 

recursos disponíveis, também podem ser determinantes para a prática do 

empreendedorismo. Mas, acredita-se que o fator político e económico é dos mais 

aceitáveis para expansão e divulgação desse ensino nas escolas e comunidades.  

Neste sentido, verifica-se que o contexto escolar tem significativa importância nos 

resultados alcançados pelo programa, nomeadamente o apoio da direção da escola, nas 

atividades da feira do empreendedor, na apresentação do plano de negócio. O contexto 

comunitário e as empresas locais também são influentes, embora em menor escala, em 

termos de resultados alcançados.  

Na quarta análise, chega-se à conclusão que a educação para o empreendedorismo no 

IMAM, representa um impacto significativo no conhecimento empreendedor. Verifica-se 

uma mudança positiva quer no saber e saber fazer da parte dos envolvidos como a 

participação dos alunos em programas ligados ao empreendedorismo na escola e fora da 

escola durante o tempo de formação levando em consideração os programas do Faje, 

Clese, Bué etc., e nas tarefas de treinar o plano de negócio conseguem desenvolver ideias 

inovadoras no final do curso.  Quanto aos professores, estes, são considerados como os 

principais agentes que determinam a aprendizagem do empreendedorismo na escola. Para 

os participantes do domínio publico, a implementação da disciplina de 
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empreendedorismo, aumentou o desejo da população de empreender e desenvolver a 

cultura empreendedora. 

Portanto, com base nos dados que se apresenta nesta investigação, os resultados 

alcançados mediante o questionário e  a entrevista, ficou demonstrado que a educação 

para o empreendedorismo contribui para o desenvolvimento comunitário com o 

dinamismo de políticas sociais e económicas, contando para isso com os contributos de 

vários fatores e metodologias adotadas para teoria e a prática desse ensino, que vise o 

empreendimento como um meio para criar valor, que passa não só pela procura de novas 

oportunidades de negócio mas também, pelo incentivo ao empreendedorismo 

comunitário, compreendido no individual, no grupo e no social, na procura de bem estar 

comunitário, e pela formação de profissionais inovadores e cidadãos responsáveis e 

empreendedores ao longo da vida. 

Recomendações 
Olhando para os resultados finais, nota-se que é preciso que a escola continue a 

desenvolver estratégias educativas sobre o empreendedorismo que ajudam os alunos a 

aplicar o conhecimento, de maneiras a olhar que a disciplina de Empreendedorismo é 

importante para a população porque permite desaparecer a pobreza. A ter o gosto da 

disciplina por ser importante porque ensina a criar negócio para satisfazer as necessidades 

de uma comunidade e a desenvolver o país. Tendo em conta que uma sociedade 

empreendedora é uma sociedade dinâmica. O empreendedorismo proporciona vantagens 

múltiplas no âmbito económico, influenciando grande parte da sociedade a ser 

empreendedor.  Assim, tendo por base os resultados apresentados ao longo do trabalho 

sugere-se um estudo mais abrangente sobre o ensino do empreendedorismo para todo o 

território nacional. Uma vez que existem escolas técnicas em todas as províncias. Sugere-

se, posteriormente, a comparação dos resultados obtidos com os estudos internacionais 

que possam ter sido realizados. Por outro lado, um número considerado dos participantes 

refere a falta de capital/dificuldades de acesso a financiamento e a burocracia e 

relacionamento com as autoridades oficiais como obstáculos à criação de negócios. Em 

síntese, recomenda-se ao governo local e estruturas a fim de criar gabinetes de apoio 

financeiro de empreendedorismo nas instituições de ensino de forma regular e promover 

mais o empreendedorismo. Implementarem empreendedorismo em todos espaços de 

saber como nas Universidades, Escolas Técnicas, Centros de Formação Profissional, 
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Pavilhões de Artes e Ofícios, Igrejas, Aldeias, Vilas e Mercados, bem como a realização 

de Seminários e Workshops sobre o Empreendedorismo em grande dimensão. 
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Apêndice I- Inquérito aplicado aos alunos 
Este questionário, tem como objetivo geral: compreender o impacto da oferta formativa de educação para o 
empreendedorismo no Instituto Médio Agrário de Malanje (IMAM), e determinar a importância da educação para o 
empreendedorismo, de forma a contribuir para o desenvolvimento comunitário em Malanje-Angola. As informações 
recolhidas terão aplicação estritamente académica, comprometendo-me em manter a confidencialidade dos 
participantes.  Agradeceria muito a vossa colaboração, com a certeza que seria uma contribuição valiosa a somar-se 
aos estudos desenvolvidos a respeito do tema. Sobre a sua aprendizagem em educação para o empreendedorismo, 
responda de forma espontânea, sincera e sem pensar muito. A partir de uma escala de 1 a 5 (não concordo, concordo 
pouco, concordo, concordo muito, Não sei), emita o seu grau de concordância sobre a forma como as afirmações 
enunciadas o (a) caracterizam, iniciando com  
De uma maneira geral...  
 
Educação para o Empreendedorismo como Fator para o Desenvolvimento Comunitário em 
Malanje-Angola. 
Parte 1: Caracterização dos participantes da pesquisa                                   
1.1. Idade          
1.2. Género:        
1.3 Feminino                                   
1.4. Masculino      

1.4. Estado civil    
4. Habilitações académicas: 
1. Ensino Secundário: 10ª Classe   11ª Classe  12ª classe 

5. Profissão:    
1.5. Estudante        

1.6. Trabalhador            

1.7 Curso. _________________  
 

Parte 2:  Perceções sobre educação para o empreendedorismo: 
 
De uma maneira geral …  Não  

concordo  
Concord
o  
pouco  

Concord
o  

Concord
o  
 muito  

Não sei 

Tópico A: Informações sobre a oferta formativa      

2.1. Considera que a oferta de educação para o 
empreendedorismo satisfaz o desejo de quem pretende 
ser empreendedor? 

1  2  3  4  5 

2.2. Considera que o IMAM oferece recursos suficientes 
para promover ou consolidar a preparação adequada do 
ensino do empreendedorismo? 

1  2  3  4  5 

2.3. Em Malanje, existem escolas, centros públicos e/ou 
privados suficientes que podem disponibilizar pessoas 
com formação em empreendedorismo 
independentemente do sistema educativo. 

1  2  3  4  5 

 

Parte 3: Perceções sobre o impacto da educação para o empreendedorismo 

De acordo com a escala de Likert, indica o teu nível de satisfação relativamente as seguintes questões, 
assinalando com X o espaço que melhor expressa a tua opinião. 
 
3.1. Qual é o grau de satisfação sobre a educação para o empreendedorismo no (IMAM), estimula a criatividade, 
a autossuficiência e a iniciativa pessoal para tornar-se empreendedor?     

Muito insatisfeito Insatisfeito Satisfeito Muito satisfeito Não sei  
     

 
3.2. Qual é o nível de satisfação sobre a educação para o empreendedorismo no (IMAM), proporciona competências 
adequada aos alunos que pretendem criar pequenos negócios?  

Muito insatisfeito Insatisfeito Satisfeito Muito satisfeito Não sei  
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3.3. Em que medida está satisfeito com a estratégia de ensino sobre empreendedorismo desenvolvido no IMAM?  
 

Muito insatisfeito insatisfeito Satisfeito Muito satisfeito Não sei  
     

3.4. Em que medida está satisfeito com apoio do governo e de outros investidores relativamente ao financiamento de 
projetos desenvolvidos pelos alunos? 

Muito insatisfeito insatisfeito Satisfeito Muito satisfeito Não sei  
     

 
Parte 4: Perceções sobre o papel da educação para o empreendedorismo 

De uma maneira geral …  Não  
concordo  

Concordo  
pouco  

Concordo  Concordo  
 muito  

Não 
sei 

 1  2  3  4  5 
Tópico C: O papel da educação para o 
empreendedorismo. 

     

4.1. Considera que a educação para o empreendedorismo 
influência de forma positiva os alunos a tornarem-se 
empreendedores? 

1 2 3 4 5 

4.2. Considera que os centros profissionais podem ser um 
mecanismo para empoderar as pessoas a desenvolver ideias 
de negócios? 

1  2  3  4  5 

4.3. Considera que a educação para o empreendedorismo é 
uma medida eficaz para criação de competência 
empreendedora? 

1  2  3  4  5 

 
Parte 5: Perceções sobre os principais fatores que consolidam a educação empreendedora (Políticos, económicos, 
sociais e culturais) 

De uma maneira geral …  Não  
concordo  

Concordo  
pouco  

Concordo  Concordo  
 muito  

Não 
sei 

Tópico D: Estratégias que visam promoção e 
consolidação da educação para o 
empreendedorismo. 

     

5.1. Na sua visão, que estratégias devem ser aplicadas para 
que o ensino do empreendedorismo seja eficaz? 

1 2 3 4 5 

5.2 De que forma as estratégias desenvolvidas contribuem 
aos alunos na promoção e a consolidação do 
empreendedorismo? 

1  2  3  4  5 

 

Parte 6: Participação de projetos ou atividade ligado ao empreendedorismo em Malanje. 

6.1. Já participaste em algum projeto relacionado ao empreendedorismo? Assinale com x o que já participou. 

PRODESI  
PAPE  
ANGOLA INVESTI  
BUÉ  

CLESE 
KWENDA 
PROJOVEM 
FAJE 
CIDADELA JOVEM 
Nenhum programa 

 

6.2. Considera que os projetos de empreendedorismo desenvolvidos a nível local têm influenciado os alunos 
a ser empreendedor? 
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Apêndice II – Modelo de análise aplicado aos participantes do domínio de ensino 
(professores). 

 
BLOCOS 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

TÓPICOS 

 

QUESTÕES 

 

OBSERVA-ÇÕES 

 

 
 
 

A 
 

Legitimação 
da 

Entrevista 
 
e 

 
Motivação do 
Entrevistado 

-Informar sobre os objetivos 
gerais do estudo. 
-Esclarecer 
quaisquer dúvidas. 

-Abordar o trabalho 
de investigação. 
-Utilização dos 
resultados obtidos. 

 
Há alguma questão que queira 
colocar? 

 
 

 
Revelar 
disponibilidade, 
junto do 
entrevistado, 
para qualquer 
esclarecimento. 

 

-Solicitar a colaboração no 
estudo. 
-Realçar a importância da sua 
participação para o êxito do 
trabalho. 
-Garantir o anonimato das 
informações prestadas. 
-Agradecer a sua colaboração 
no estudo. 

-Relevância da 
participação do 
sujeito. 
-Confidencialidade 
da entrevista. 
-Registo áudio 

 
 
 

Importa-se que grave a 
entrevista? 

 
 
 

B 
 

 
 
Identificar a oferta de 
ensino do 
empreendedorismo e 
o programa 
curricular do 
Instituto Médio 
Agrário de Malanje 
(IMAM), Angola; 

 
 
-Analisar a opinião do/a 
entrevistado/a quanto ao ponto 
de situação sobre a oferta do 
empreendedorismo e o 
programa curricular do 
Instituto Médio Agrário de 
Malanje (IMAM), Angola. 

 
 
 

Fases e 
características 

desses momentos. 



 
 
 

Momentos mais 
expressivos 

ocorridos durante o 
processo. 

 
 

O (IMAM), está preparado 
para promover e consolidar a 
prática do empreendedorismo? 
Como descreve o processo de 
ensino do empreendedorismo 
no (IMAM)? 
A educação empreendedora 
satisfaz as espectativas dos 
alunos? 
Como organiza o 
acompanhamento das 
atividades sobre o 
empreendedorismo no 
(IMAM)?  
Quais os principais objetivos 
do programa? 
Como é que o programa da 
disciplina, tem assegurado o 
eficaz desenvolvimento de 
competências 
empreendedoras? 

 
 
 
 
 
 
Abordar as fases do 
processo quais os 
momentos 
considerados 
mais 
importantes. 

 
 

C 
 

 

Analisar o impacto do 
processo de ensino do 
empreendedorismo 
do Instituto Médio 
Agrário de Malanje 
(IMAM), Angola; 

 

 

 

 

Compreender o impacto do 
ensino do empreendedorismo 
no Instituto Médio Agrário de 
Malanje (IMAM). 

 
 
 
 
 
 
Verificar a taxa de 
sucesso da disciplina de 
empreendedorismo, 
consoante o seu output e 
concretização. 
 
 

O ensino do empreendedorismo 
estimula a criatividade para os 
alunos tornarem-se 
empreendedores? 
Geralmente, os alunos 
conseguem desenvolver ideias 
inovadoras no final do curso?  
Que tipo de ideias? 
Como desenvolvem? 
O ensino do empreendedorismo 
dá atenção adequada aos 
alunos para à criação de 
negócio?  
Se sim? 
Que tipo de negócio? 
Em que contexto costumam 
ocorrer estas atividades? 
Quantas empresas já foram 
criadas pelos alunos que 
funcionam de forma regular? 

Pedir descrições de
situações 
concretas 
 
 
 
 
(fazendo 
primeiro 
referência ao 
presente e só 
depois ao 
passado). 
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D 
 
Determinar o papel 
da educação para o 
empreendedorismo 
no Instituto Médio 
Agrário de Malanje 
(IMAM), Angola. 
 
 

-Conhecer quais as estratégias 
educativas utilizadas pelos 
professores sobre o 
empreendedorismo para 
garantir as competências 
empreendedoras no Instituto 
Médio Agrário de Malanje 
(IMAM);  
 
-Descrever a importância da 
importância educação para o 
empreendedorismo no Instituto 
Médio Agrário de Malanje 
(IMAM), Angola; 


 
-Estratégias de 
Aprendizagem de 
empreendedorismo. 
 
 
 
 
- Postura E atitudes dos 
professores de 
empreendedorismo 
durante as atividades 
empreendedoras. 
 

Como costuma desenvolver as 
atividades empreendedores no 
Instituto Médio Agrário de 
Malanje (IMAM)?  
Considera importante a 
implementação do 
empreendedorismo no 
currículo de ensino? 
A educação para o 
empreendedorismo influência 
os alunos a tornarem-se 
empreendedores? 
Que estratégias tem utilizado 
para promover as 
competências empreendedoras 
no Instituto Médio Agrário de 
Malanje (IMAM)?   
Pode descrever as vantagens 
do ensino do 
empreendedorismo no 
(IMAM)? 











Pedir descrições de 
Estratégias 
utilizadas 
(fazendo primeiro 
referência ao 
presente e só depois 
ao passado). 

 

E 

Identificar os fatores 
que podem consolidar 
a educação para o 
empreendedorismo 
no Instituto Médio 
Agrário de Malanje 
(IMAM), Angola; 

 

 
 
 
 
 
Determinar os fatores que 
podem consolidar a educação 
para o empreendedorismo no 
Instituto Médio Agrário de 
Malanje (IMAM), Angola; 
 
 
 

 
 
 
Descrever os fatores que 
influenciam a consolidar 
o ensino do 
empreendedorismo. 
 
 

Considera que as políticas 
publicas influenciam na 
consolidação do ensino do 
empreendedorismo? 
Os parques científicos e 
incubadoras de negócios 
podem ser uma solução para 
consolidar o 
empreendedorismo em 
Malanje? 
A cultura nacional influência 
estimular a criatividade e a 
inovação? 
Qual é o conselho que dá a 
jovens que queiram criar o seu 
próprio empreendimento? 









Pedir 
descrições dos os 
fatores que podem 
consolidar a 
educação para o 
empreendedorismo. 
(fazendo 
primeiro 
referência ao 
presente e só 
depois ao 
futuro).

 
F 
 

Validação 
da 

Entrevista 

-Recolher informação, não 
Solicitada anteriormente, que 
seja importante para o 
entrevistado. 
-Aferir as reações do sujeito à 
entrevista. 
-Solicitar sugestões ao 
entrevistado sobre a 
entrevista. 
-Avaliar o guião e a realização 
da entrevista. 
-Concluir a entrevista. 

-Aspetos significativos 
acrescentar. 
-Reações ao 
entrevistador, à 
entrevista em si e ao 
tipo de trabalho que 
lhe está subjacente. 
-Sugestões 

-Pretende acrescentar alguma 
coisa aos assuntos já 
abordados? 
-Qual a sua opinião sobre a 
entrevista? 
-E sobre o trabalho que está a 
ser 
desenvolvido? 
-Sobre este assunto gostaria de 
acrescentar mais alguma 
coisa? 

-Agradecer 
novamente a 
participação 
do 
entrevistado 
e valorizar a 
sua 
cooperação. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 
 

Apêndice III- Guião de entrevista  

Entrevista semiestruturada aplicado aos professores  
Esta entrevista tem como objetivo geral: Analisar o ponto de situação do Empreendedorismo no Instituto Médio 
Agrário de Malanje (IMAM), através do testemunho do coordenador/a da disciplina e professores/as; Conhecer os 
objetivos do programa curricular;  Identificar a oferta de ensino do  empreendedorismo; Determinar o papel da educação 
para o empreendedorismo; Apontar os fatores/as estratégias que visam a consolidação e a promoção da educação para 
o empreendedorismo; e finalmente compreender o impacto do processo de ensino do empreendedorismo. 

 

  

Temas Objetivos Específicos Questões 
Tema 1- Caracterizar o 
funcionário da instituição. 
Identificação do/a entrevistado/a  

Identificar os dados pessoais e 
profissionais do/a entrevistado/a  
 

Género: 
Idade: 
Habilitações literárias: 
Naturalidade: 
Estado civil:  
Especialidade: 

Conhecer as funções que o/a entrevistado/a 
desempenha como coordenador/a tal como 
professor 

Há quanto tempo exerce esta função? 
Qual é o seu percurso profissional? 
Quais as funções que desempenha enquanto coordenador/a, 
ou seja, professor/a?   

Tema 2- Programa curricular 
 
 
 
 

Analisar a opinião do/a entrevistado/a quanto o 
propósito da implementação do 
empreendedorismo em Malanje;  
Analisar os principais objetivos do programa; 
Identificar e analisar o perfil dos alunos 
empreendedores. 

Qual a visão que tem a implementação do 
empreendedorismo?  
Quais é o principal objetivo do programa? 
Quais as principais motivações dos alunos sobre o 
empreendedor? 

Identificar a oferta de ensino do 
empreendedorismo  

Identificar a oferta formativa de educação para 
o empreendedorismo existente em Malanje-
Angola;  
 

O IMAM oferece recursos suficientes para promover ou 
consolidar o ensino do empreendedorismo? 
Existem escolas, centros públicos e/ou privados suficientes 
para disponibilizar formação em empreendedorismo? 

O papel da educação para o 

empreendedorismo no IMAM 

Determinar o papel da educação para o 
empreendedorismo e verificar a opinião do/a 
entrevistado/a quanto à importância da 
disciplina de empreendedorismo. 

Porquê considera importante a implementação do 
empreendedorismo no currículo de ensino? 
A educação para o empreendedorismo influencia os alunos 
a tornarem-se empreendedores? 
Descreve as vantagens do ensino do empreendedorismo no 
(IMAM)? 

Identificar os fatores que podem 
impulsionar a educação para o 
empreendedorismo  

Apontar os fatores e as estratégias que visam a 
impulsionar e promoção a educação para o 
empreendedorismo em Malanje (IMAM); 
 

Quais fatores e estratégias visam a consolidação e a 
promoção da educação para o empreendedorismo no 
Instituto Médio Agrário de Malanje (IMAM)? 
Quais políticas influenciam a impulsionar o ensino do 
empreendedorismo? 
Considera o plano de negócio, feiras de empreendedor uma 
estratégia para a consolidar a educação para o 
empreendedorismo? 
Considera que a participação em atividades e projetos 
ligados a negócios podem ser uma solução para consolidar 
o empreendedorismo em Malanje? 

Tema 4- Pós-curso  
 
Analisar o impacto do processo de 
ensino do empreendedorismo. 

 

Verificar se existem iniciativas de apoio ao 
empreendedorismo; 
Analisar a existência, ou não, de Follow-up dos 
alunos que criam as empresas 
E compreender que impacto o ensino do 
empreendedorismo proporciona na vida dos 
estudantes?  
 

O ensino do empreendedorismo estimula a criatividade, a 
autossuficiência e a iniciativa pessoal para tornarem-se 
empreendedor? 
Geralmente, os alunos conseguem desenvolver ideias 
inovadoras no final do curso? Que tipo de ideias? 
O ensino do empreendedorismo dá atenção adequada aos 
alunos para à criação de negócio? Se sim? Que tipo de 
negócio? 
Quantas empresas já foram criadas pelos alunos que 
funcionam de forma regular? 
Existem algumas iniciativas paralelas a disciplina, em 
relação às que fazem parte do programa? (conferências,); 
Existe algum tipo de acompanhamento que é feito depois 
aos alunos (e aos seus produtos que desenvolveram) depois 
terminar? 
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Apêndice IV- Guião de entrevista aplicado aos participantes do Domínio publico 

 

 Responsável pelo sector da Administração Municipal de Malanje 
 Responsável pelo Sector do Ministério da Educação (MED). 
 Responsável pelo Sector do Instituto Nacional de Emprego e Formação 

Profissional (INEFOP). 
 Responsável do Ministério da Juventude, Turismo e Cultura; 
  Responsável pelo Sector do Fundo de Apoio Social (FAS). 
 Responsável das Cáritas de Angola (CA). 

 
 

 Questões de investigação 
1 Que competência o seu gabinete tem sobre o empreendedorismo e desenvolvimento 

comunitário?  
2 Na sua opinião qual é importância que o empreendedorismo representa na 

sociedade? 
3 Qual é a avaliação que faz sobre a implementação da disciplina de 

empreendedorismo no ensino secundário, e a promoção do empreendedorismo a 
nível local? 

4 Quais são os principais fatores e estratégias que impulsionam o empreendedorismo? 
5 Quais são as principais fraquezas, forças, oportunidades e ameaças que o 

empreendedorismo apresenta? 
6 De que forma as políticas económicas e sociais influenciam no desenvolvimento do 

empreendedorismo e inovação  das Pequenas e Médias Empresas em Malanje? 
 

 
Apêndice V- Guião de entrevista aplicado aos Ex estudantes do Instituto Médio Agrário 
de Malanje (IMAM). 
 
 

 
Questões de investigação 

1 Qual foi a razão que o levou a tornar-se empreendedor? 
2 O empreendedorismo promovido no IMAM permiti criar o autoemprego? 
3 Recebeu financiamento ou apoio de pessoas quando precisava ser empreendedor 

(família, amigos, investidores, professores, formadores etc.)? 
4 Sente-se satisfeito/a com as políticas sociais e económicos desenvolvidos a nível 

local? 
 Qual é avaliação que fazem da implementação da disciplina de empreendedorismo 

no ensino secundário e promoção do empreendedorismo a nível local? 
5 Considera educação para empreendedorismo como uma estratégia para o 

desenvolvimento comunitário?  
6 Tem vantagem em aprender empreendedorismo? Se sim, quais são as vantagens? 
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Apêndice VI: Análise de conteúdo das entrevistas aplicado aos participantes do estudo 

empírico: participantes do domínio de ensino, participantes do domínio público e Ex. 

alunos. 

Síntese de indicadores  
Entrevistados  Indicadores 

Implementação do empreendedorismo no programa curricular VS identificação da oferta de 
ensino. 

Entrevistado 
PE 1 

Perceciona que a implementação do empreendedorismo no currículo de ensino permitiu 
promover a cultura empreendedora no país. Quanto a oferta de ensino garante que Malanje 
oferece escolas para formação em todos os níveis de ensino, entre eles Institutos Técnicos 
Profissionais, Liceus, Magistérios, e Centros públicos e privados para formação em 
empreendedorismo independentemente do sistema educativo. e oferecendo o conhecimento 
empreendedor. 

Entrevistado 
PE 2 

Entende que a entrada vigor do empreendedorismo no currículo de ensino permitiu sintetizar 
informações sobre oportunidades empreendedoras no âmbito da gestão empreendedora, para 
a satisfação das necessidades e dos interesses pessoais e da comunidade. Relativamente a 
oferta, enfatiza que o governo implementou a disciplina de empreendedorismo no currículo de 
ensino e criou condições de base para capacitação dos professores formados nas áreas 
distintas para lecionar o empreendedorismo. 

Entrevistado 
PE3 

Refere que a visão que tem sobre o empreendedorismo é boa. Sobre a oferta de ensino, explica 
que em Malanje existe uma organização que promove o ensino com uma certa 
responsabilidade ao avaliar o nível de aproveitamento local. 

Entrevistado 
PE4 

A visão que tenho é positivo. Salienta que o empreendedorismo poderia ser implementado 
muito mais cedo, isso nas classes de base como no 4º ano. o governo implementou a disciplina 
nas escolas estatais e os colégios também fazem este trabalho, tem professores formados pelo 
inide e o clese forma também vários utentes.  

Entrevistado  
PE5: 

A visão que tenho do empreendedorismo em Malange é que tem conhecido algum contorno por 
falta de apoio adequados em função de escassez de materiais de ensino. Quanto a oferta de 
ensino do empreendedorismo não corresponde com as minhas espectativas.  

Entrevistado 
PE 6: 

Interpreta que o programa da disciplina de empreendedorismo é bom, mais a pratica deve-se 
trabalhar mais para a exploração de oportunidades empreendedoras. Quanto a oferta de 
ensino, refere que o numero de professores é aceitável, tiveram formação com técnicos 
nacionais e internacionais, as formações decorreriam em vários pontos do país onde são 
discutidos vários assuntos sobre o empreendedorismo. 

Entrevistado 
PDP 1 

Numa visão geral, refere que o IMAM, oferece cursos profissionais interessantes e 
disponibiliza recursos precisos durante a realização de atividades didáticas-pedagógicas e 
extracurriculares para garantir a aprendizagem dos alunos. 

Entrevistado  
PDP 2 

Por seu turno, entende que existe recursos para promoção do empreendedorismo. Assegura 
que fora do IMAM que dispõe de recursos para o ensino do empreendedorismo, existem 
também outros centros técnicos- profissionais para o ensino do empreendedorismo. 

Entrevistado  
PDP 3 

 Na sua análise, reconhece que durante sete anos, o estado criou centros para formação em 
empreendedorismo para fins formativos, explica que  tem-se desenvolvido muitas atividades, 
onde uma delas é a formação de futuros empreendedores, depois da formação colocamos ao 
mercado de trabalho, onde conseguem por conta própria dar inicio de seu negocio. 

Entrevistado 
PDP 4, 

No mesmo contexto, explicou que a instituição que dirige representa um papel crucial na 
sociedade por esta, dispor de apoio financeiro, construção e reabilitação de infraestrutura de 
caracter formativo à disposição da população nas comunidades.  

Entrevistado 
PDP 5, 

Para finalizar, este entrevistado assegura que em Malanje ao nível de formação, temos a 
competência de imponderar as pessoas com dificuldades de empreender que para isso, tem 
sido necessário alfabetizar as pessoas. Temos como objetivo de assistir os necessitados em 
várias vertentes como humanas e social. No que concerne o empoderamento, tem 
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disponibilizado a formação do homem para capacita-los com ferramentas empreendedoras 
para a criação do auto emprego. 

Entrevistado  
EX. AE1 

Avaliação que faço sobre a implementação do empreendedorismo é positivo. Gostei muito da 
iniciativa da implementação da disciplina de empreendedorismo. Tudo porque, a partir das 
aulas de empreendedorismo o estudante se identifica que não é só com o diploma que 
conseguimos ter um fundo, mas basta ser ousado e ter visão e saber aplicar o 
empreendedorismo com inteligência conseguimos ter o que desejamos.  

Entrevistad
o EX. AE-2 

Na minha opinião existe pouca promoção do empreendedorismo, por fraca adesão da 
população e por motivos que os mentores do empreendedorismo a nível local abordarem pouco 
sobre a importância empreendedorismo.  

Entrevistad
o EX. AE-3 

Não consigo notar o impacto do empreendedorismo em Malanje, parece tudo muito monótono. 
Portanto estamos a fazer de tudo um pouco para mudar esse paradigma com palestras e outras 
atividades. 

 

Entrevistad
os  

Indicadores 
Importância da educação para o empreendedorismo 

 
Entrevistado 
PE 1 

 
 

Atribui importância à formação sobre o empreendedorismo, porque na maior parte das vezes 
é encarado como a solução para promover a riqueza, através da sua vertente empresarial, 
social, e cultural, o que desperta de certa forma o interesse dos jovens alunos de tornar-se 
empreendedor. Com a da disciplina de empreendedorismo foram verificadas muitas mudanças 
na escola e na comunidade, quer na parte dos alunos como do lado dos professores, tanto no 
saber como no saber fazer. 

Entrevistado 
PE 2 

Atribui importância à implementação do empreendedorismo no currículo de ensino porque 
permitiu desenvolver novos horizontes no mundo do negócio. a educação para o 
empreendedorismo permite, ou seja influencia os alunos a conhecer conceitos, termos, 
definições e a importância de factos empreendedores para o desenvolvimento de atitudes 
positivas. 

Entrevistado 
PE 3 

Atribui importância à implementação do empreendedorismo no currículo, relatou que vai 
permitir os alunos ter a capacidade de criatividade e de auto sustentar-se. Considera que a 
educação para o empreendedorismo tem como função capacitar os jovens alunos com 
ferramentas empreendedoras. 

Entrevistado 
PE 4 

Atribui importância à implementação do empreendedorismo, considera que pode ser uma 
solução para o combate à pobreza, à exclusão social, pode ser visto como uma ferramenta 
primordial para promover o autoemprego e sustentabilidade. Conclui que o principal objetivo 
da educação para o empreendedorismo é influenciar o jovem aluno com conhecimento 
empreendedor e  torna-lo empreendedor, de forma a trabalhar por conta própria e gerar 
empregos aos outros jovens. 

Entrevistado 
PE 5 

Atribui importância à implementação do empreendedorismo porque o Governo pode a partir 
do empreendedorismo criar vários postos de trabalho e combater o desemprego. dai a 
necessidade de trabalhar com setor privado. As grandes economias desenvolveram muito 
através da parceria que existe entre o setor privado e estado motivo suficiente para apostar na 
educação empreendedora. 

Entrevistado 
PE 6 

Para finalizar, atribui importância à implementação do empreendedorismo conclui que é 
importante também porque, contribui para a criação de emprego, tendo em conta que as 
pessoas formadas com conhecimentos empreendedores tem mais chances de empreender. 
Partilha do pensamento que a educação para o empreendedorismo, tem sido eficaz para 
influenciar os alunos a tornar-se empreendedores visto que na época da apresentação do plano 
de negócio os alunos conseguem apresentar bons planos de negócio que se tivessem apoios 
necessários mutos teriam criado pequenos negócios. 

Entrevistado 
PDP 1 

Atribui importância ao empreendedorismo porque considera que o empreendedorismo esta a 
contribuir para o desenvolvimento da capacidade e cultura empreendedora das pessoas que 
pensam empreender.  

Entrevistado 
PDP 2 

Atribui importância ao empreendedorismo porque reconhece que com a implementação do 
empreendedorismo houve mudanças a nível local, que faz com que os jovens a partir do seu 
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bairro comunidade, província e pais possam impulsionar a economia local por via do 
empreendedorismo criando fonte de rendimento para suster as suas necessidades e poder 
aumentar o investimento da sua atividade económica. 

Entrevistado 
PDP 3 

Atribui importância ao empreendedorismo porque entende que a formação sobre o 
empreendedorismo a nível local constitui uma estratégia de empoderamento para 
potencializar as pessoas e integra-las na sociedade de forma a sentirem-se preparadas para o 
mundo do autoemprego. 

Entrevistado 
PDP 4 

Atribui importância ao empreendedorismo porque sente que o empreendedorismo é 
fundamental em qualquer parte do planeta, assim sendo é um fator determinante para que se 
desenvolva as comunidades dai que olha para o universo e percebe logo que o 
empreendedorismo juvenil ajudou a revolucionar a economia mundial. 

Entrevistado 
PDP 5 

Atribui importância ao empreendedorismo porque promove o desenvolvimento sustentável. 

Entrevistado 
EX. AE1 

Atribui importância ao empreendedorismo porque o empreendedorismo ensina a criar o 
autoemprego. Ensina a não depender totalmente do estado, ajuda a maximizar a economia do 
pais, 

Entrevistado 
EX. AE-2 

Atribui importância ao empreendedorismo porque IMAM permite tornar-se empreendedor. 

Entrevistado 
EX. AE-3 

Atribui importância ao empreendedorismo porque IMAM permite tornar-se empreendedor, e 
com ele pode-se reduzir o índice de pobreza, visto que quantos mais empreendedores criarem 
negócios mais pessoas estarão empregadas.  Mas para isso acontecer é preciso uma formação 
e apoio aos empreendedores. 

 

Dimensão  
Entrevistados  Indicadores   

Estratégias de ensino e fatores que impulsionam o empreendedorismo. 
 
Entrevistado 
PE 1 
 

Identifica o trabalho em equipa como uma das estratégias de ensino que visa consolidar a 
educação para o empreendedorismo, pois reforça o conhecimento empreendedor. Quanto os 
fatores, cita as políticas publicas adequadas permitem impulsionar e promover o 
empreendedorismo. 

Entrevistado 
PE 2 
 

Identifica feiras do empreendedor como um tipo de estratégias de ensino tal como fóruns e 
workshops para apoiar jovens de escolas publica e privadas, este tipo de estratégia tem sido 
bastante elogiado e apoiado pelas demais instituições sociais com vista para impulsionar 
prática do empreendedorismo. Sobre os fatores, refere que não existe políticas sociais 
adequadas que promove o empreendedorismo e bom ambiente de negócio. Pelo contrário, 
existe muita burocracia. 

Entrevistado 
PE 3 
 

Identifica criação de tarefas atividades curriculares, como a elaboração do plano de negócios 
que é tido como uma estratégia de ensino viável para consolidar o ensino do 
empreendedorismo. Permite também reforçar o conhecimento empreendedor participando 
dessas atividades. Relativamente aos fatores entende que são vários os fatores que 
impulsionam o empreendedorismo na escola e na comunidade que devem ser postas em ação 
para promover o desenvolvimento sustentável. 

Entrevistado 
PE 4 
 

Identifica um programa nacional como estratégia de ensino, quando termina o trimestre 
realiza-se avaliação teórica e prática o grupo de jurado avalia o nível de aprendizagem através 
da apresentação do programa. o giva, que é o gabinete da vida ativa, que tem como objetivo 
de fazer acompanhamento dos alunos no estágio, solicitar empresas para enquadrar alunos a 
fazer estágios, este é um tipo de acompanhamento específico oferecido aos alunos depois da 
formação. Salienta que existe um conjunto de fatores económico e sociais pode permitir 
também aplicar os recursos cognitivos sobre a cultura empreendedora, de maneiras a 
estimular a criatividade, inovação e promover o de envolvimento nas esferas da vida social e 
económica. 

Entrevistado 
PE 5 
 

Identifica plano de negócios como um tipo de estratégia de ensino. Aqui o aluno tem a 
oportunidade de apresentar os seus projetos criados ao longo do ano letivo. com a criação do 
plano de negócio realizamos muitos trabalhos práticos e procuramos partilhar com os alunos 
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experiencias sociais para uma realidade objetiva como: reforço de competências 
empreendedoras como a capacidade de expressão oral, de literacia financeira, de 
planeamento, de pesquisa, de reflexão do aumento da capacidade de poupança a nível familiar 
e de uma melhor gestão dos recursos existentes. Ainda sobre os fatores, considera que a cultura 
nacional poderia fazer mais para apoiar os alunos que apresentam projetos bastantes criativos 
e inovadores que poderia ajudar de certa maneira na criação de fonte de renda ou sustento 
dos mesmos. 

Entrevistado 
PE 6 
 

Identifica algumas estratégias de ensino que fazem parte de algumas iniciativas paralelas a 
disciplina de empreendedorismo, são convidados alguns especialistas para partilhar as suas 
experiências de como se tornaram empreendedores de sucesso. Não obstante, este 
entrevistado, conclui que as políticas publicas influenciam a consolidar o ensino do 
empreendedorismo, uma vez que o ensino da disciplina contribuiu para uma participação mais 
ativa dos alunos em contextos sociais e de sala de aula. 

PDP 1 Demonstra que são vários os fatores que têm sido trabalhados para impulsionar o 
empreendedorismo, o fator político por exemplo, tem sido dos mais aceitáveis para expansão 
e divulgação desse ensino nas comunidades, ajuda a desburocratizar as instituições para 
permitir que haja mais financiamento, mais educação, inserção de pessoas no processo de 
ensino.  

PDP -2 Considera que devem criar-se políticas mais precisas para que o empreendedorismo a nível 
das comunidades se expanda ou progrida, tendo em conta que naturalmente quem dita a 
questão económica/economia são os políticos logo a política é extremamente fundamental para 
promover a formação em empreendedorismo.  

PDP-3 Demonstra que a política social e económica tem sido um dos grandes fatores para 
impulsionar o empreendedorismo na comunidade. Considera precisamente as políticas sociais 
que trabalha para a componente de infraestrutura, formação e capacitação de quadros locais, 
o programa de fortalecimento e proteção social têm como objetivo mitigar aos grandes efeitos 
da crise económica. 

PDP-4 Considera que políticas publicas e sociais permite  também reforçar os recursos cognitivos 
sobre a cultura empreendedora, gestão empreendedora, organização e legalização de 
atividades empreendedoras, e projeto empreendedor nas esferas da vida social, económica. 

PDP-5 Explica que as políticas publicas e sociais ajudam a impulsionar e a consolidar o ensino do 
empreendedorismo, uma vez que o mesmo contribuiu para uma participação mais ativa dos 
formandos quer em contexto de sala de aula e sociais 

Entrevistado 
EX. AE1 

Não se satisfeito com as políticas sociais e económicas do âmbito local. Existe muita 
burocracia. Portanto, gostaríamos que melhorassem as políticas locais para se criar um bom 
ambiente de negócio. 

Entrevistado 
EX. AE2 

Não se identifica com a atuais políticas locais, pois a burocracia do contexto organizacional 
do sistema de intervenção não permitem crescer profissionalmente.  

Entrevistado 
EX. AE3 

Não se sente satisfeita com a atual política de micro crédito, dadas as limitações e burocracia 
do sistema financeiro as limitações temporais dos projetos, não permite bom ambiente de 
negocio. 

 
 
Entrevista 
Ex Alunos 

A partir do testemunho dos participantes entrevistados, conclui-se que existe uma oferta de 
ensino considerável, mas, que é pouco notável, reduzida, ou seja, é insuficiente, comparando 
com o universo da cidade de Malanje. 
Contributos mais relevantes para o resultado alcançado:  
Oportunidades de acesso a formação; 
De maneira geral ambos os participantes corroboram da mesma visão. 

Subdiretor 
Pedagógico  
  

Conclui que o IMAM, disponibiliza meios para garantir o ensino e aprendizagem necessária. 
Sendo uma instituição orçamentada, os alunos têm condições para tal. 
Subdiretor Pedagógico 
Subdiretor Pedagógico 

 

Indicadores 
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Entrevistad
os  

 
O impacto que o empreendedorismo representa a nível social. 

 
Entrevistado 
PE 1 

 
 

Demonstra que os alunos que já participaram em programas e projetos ligados ao 
empreendedorismo apresentam maiores capacidades e possibilidades de tornar-se 
empreendedor. Nota-se que o empreendedorismo criou um impacto positivo No final do curso 
alguns alunos criam negócios pequenos negócios  como cybers, serviços de informática, 
criação e vendas de animais de raça, trabalho de consultoria etc.  

Entrevistado 
PE 2 
 

Identifica-se que a introdução da disciplina de empreendedorismo no currículo de ensino, 
permitiu muitos jovens alunos a tornar-se empreendedor por esta estimular a criatividade, e 
iniciativas de criação de pequenos negócios. Portanto, tenho acompanhado o micro negocio 
de duas jovens alunas que passaram pelo IMAM.  

Entrevistado 
PE 3 
 

Considera que o empreendedorismo proporcionou na escola e na comunidade um impacto 
positivo, por esta promover saberes e várias iniciativas empreendedoras da parte dos jovens 
que bem acompanhados podem contribuir para criação de micro-negócio. Existem muitos 
alunos em volta da cidade que sobrevivem do empreendedorismo e passaram pela nossa 
instituição, o que significa que o empreendedorismo tem proporcionado bons resultados.  

Entrevistado 
PE 4 
 

Perceciona que o empreendedorismo criou grande impacto na vida dos participantes desse 
projeto. «Aprendi muito sobre o empreendedorismo.  Mas não sou empreendedora por falta de 
apoio financeiro, isso pelo tipo do projeto que pretendo desenvolver.»  

Entrevistado 
PE 5 
 

Não houve muito impacto, apesar que com a introdução da disciplina de empreendedorismo 
no currículo de ensino, aumentou o interesse dos jovens alunos a tornar-se empreendedor por 
esta estimular a criatividade, e iniciativas de criação de pequenos negócios. Mas conhece 7 
alunos que criaram pequenos negócios recentemente e funcionam de forma regular, não 
tiveram apoio de investidores, mais com ajuda de familiares conseguiram garantir o seu 
primeiro trabalho. 

Entrevistado 
PE 6 

Verifica-se  que do ponto de vista teórico e profissional houve um grande aprendizado que tem 
contribuído para disseminação do conhecimento empreendedor. 

Entrevistado 
PDP 1 

Como assistente social, verifico que o empreendedorismo está a criar um grande impacto a 
nível social porque o processo de formação hoje, desempenha grandes funções. As pessoas 
empoderadas com ferramentas empreendedoras conseguem desenvolver atividades de vários 
tipos como é o caso do comercio, prestação de serviço, consultoria, produção, decoração, etc. 
 

Entrevistado 
PDP 2 

Identifica-se que a nível do setor da juventude, a promoção do empreendedorismo tem criado 
um impacto bastante positivo permitindo acesso a formação e criação de (MPEs). 
 

Entrevistado 
PDP 3 

o empreendedorismo oferece aos jovens empreendedores muitas  vantagens, foram apontadas 
as seguintes: acesso a formação técnico profissional; a criação do plano de negócio; a criação 
da empresa; e a conceção de kits de para iniciar o negócio. 

Entrevistado 
PDP 4 

Quanto ao impacto existe algumas dificuldades de “acesso à matéria-prima, que deve ser 
importada; falta de financiamento; e a crise económica que se vive desde 2013, o que faz com 
que muitos dos empreendedores não tenham acesso a crédito. 

Entrevistado 
PDP 5 

Demonstra que as atividades empreendedoras desenvolvidas a nível local garantem as 
competências empreendedoras e criação de autoemprego. A nível local são desenvolvidas 
muitas atividades com foco na capacitação e preparação de jovens sobre ideias 
empreendedoras, criação de empresas, gestão de negócio etc. do mesmo modo, são criadas 
feiras de empreendedorismo nas escolas, na biblioteca municipal, fóruns e workshops tudo em 
prol da promoção do empreendedorismo. 

Entrevistado 
EX. AE1 

O empreendedorismo permite  ter muitos conhecimentos como por exemplo a matriz swot, 
conhecimentos que não é necessário entrar ao curso de economia para entender 

Entrevistado 
EX. AE2 

Com o empreendedorismo consegui pagar os meus estudos porque criei 4 fontes de 
rendimento, conheci muitas pessoas influentes pelo qual presto serviços domiciliares, a outra 
vantagem é que o empreendedorismo te torna guerreiro, ensina a nunca desistir dos teus 
sonhos. O empreendedorismo não ensina só a fazer dinheiro, mas sim, ensina a lei da vida. 
Que são com as quedas que a gente consegui subir os degraus para atingir os objetivos. 
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Entrevistado 
EX. AE3 

Permite ter uma inteligência financeira responsável. Isso é significante. 

 

 

Apêndices VII- Síntese dos resultados obtidos do trabalho de campo 

Questões de investigação Principais resultados obtidos Validação 

Quais foram as 
motivações e razões da 
implementação do 
empreendedorismo no 
programa curricular?   

 As motivações e razões para implementar o 
empreendedorismo no programa curricular são 
meramente de ordem económica e social. 

 Na ordem económica o empreendedorismo foi criado 
com objetivo de promover estabilidade económica, 
emprego, literacia financeira, e criar uma economia 
formal. 

 Ordem social o empreendedorismo foi criado com 
objetivo de promover a cultura empreendedora, 
promover o autoemprego e a exclusão social. 

Alves (2008). 

Segundo João, (2014), 

GEM (2017). 

Que contributo a 
educação para o 
empreendedorismo 
oferece aos alunos do 
IMAM?  

 A educação para o empreendedorismo contribui para o 
desenvolvimento de competências empreendedoras. 

 Contribui para o desenvolvimento de atitudes essenciais 
para o desenvolvimento de um novo negócio. 

 Contribui para competências empreendedoras tendo em 
vista a criação e o desenvolvimento do tecido 
empresarial. 

Faria M. C  (2018), 

Mamede e Moreira 
(2005, p. 4), 

Delores (2010, p. 

31),Daniel (2017 , p. 
207). 

Quais estratégias e fatores 
podem consolidar e 
impulsionar o 
empreendedorismo? 

 As estratégias que visam impulsionar o 
empreendedorismo são:  

 estratégia de apoio como o programa progredir; um 
programa integrado de apoio às micro e pequenas 
empresas (PMEs) que contempla ações de incentivo. 

 Apoiar as empresas angolanas para alcançarem 
diferenciação e qualidade em seus produtos; 

 Estimular a formação de alto nível do empresariado e 
gestores de empresas; constituir parcerias com 
universidades de renome internacional para implantação 
de “escolas de negócios” (Business Schools) para 
formação empresarial;  

 Conceder financiamento a projetos estruturantes;  

Os fatores que visam apoiar o empreendedorismo são:  
 fatores psicológicos, fatores ambientais, fatores 

sociodemográficos e fatores de formação; 
  assim como a componente social e cultural, 
  políticas publicas adequadas permitem impulsionar e 

promover o empreendedorismo; 
 Política económica e infraestrutural. 

Segundo Baby (2014), 

Segundo Baby (2014), 

GEM Angola (2012-
13), 

Carvalho & Costa 
(2015), 

 (Almeida, 2003), 

Mamede e Moreira 
(2005, p. 4), 

Que atividades 
empreendedoras são 

 Para promover o empreendedorismo são necessários 
desenvolver atividades como Campanha de ações de 

Teixeira (2012), 
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desenvolvidas para 
promover o 
empreendedorismo? 
 

formação para o empreendedorismo (oficinas de 
empreendedorismo). 

 Planeamento do negócio através da elaboração do plano 
de negócios 

 Recuperação e restruturação de empresas. 
 Acesso ao financiamento. 
 Aconselhamento e acompanhamento da empresa. 
 Acesso a divulgação de informações de oportunidades 

de negócios 

Faria cit. Comissão 
Europeia (2014) 

Fonte: elaborado pelo o autor 
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Conclusões da analise de conteúdo 

O quadro acima contém os principais resultados obtidos no trabalho empírico. As 

dimensões explicativas da educação para o empreendedorismo foram desenvolvidas a 

partir de um conjunto de indicadores referenciados no Apêndice VIII. 

Conforme referido nas conclusões da primeira questão de investigação, a necessidade de 

fomentar a cultura empreendedora, nos alunos do ensino secundário, é motivada por 

razões de ordem pessoal, económica e social.  No plano pessoal, o fato de empreender 

pressupõe um exercício de maturidade, responsabilidade e autoestima que se apresenta 

através de um elevado grau de autonomia das pessoas. Do ponto de vista social, implica 

conhecimento, manejo e participação nas redes sociais. Um conhecimento que levado à 

prática permite a integração e o intercâmbio social, elementos básicos para o 

desenvolvimento comunitário tendo como base a ação e o compromisso. Por último, da 

perspetiva econômica, consiste em fomentar práticas que promovam o dinamismo da 

economia, promovendo, por outro lado, práticas para tornar os alunos atores menos 

dependentes e vítimas da conjuntura econômica instável. Estão ligadas as razões de 

formalização da economia, emprego, literacia financeira, emprego, exclusão social, 

sustentabilidade económica e social.  

Relativamente ao primeiro objetivo, nota-se que foram identificadas diferenças 

significativas em termos de atitudes empreendedoras desenvolvidas, o que se entende 

como positive, demonstrando ao contexto social e familiar que a educação 

empreendedora é uma grande referência social ao homem quando este torna-se 

empreendedor. 

Relativamente à segunda questão, os resultados revelam que, a educação para o 

empreendedorismo oferece aos alunos o conhecimento empreendedor que contribui para 

o desenvolvimento de competências empreendedoras, e permite ter uma visão horizontal 

sobre ambiente de negócios em que atuam as PME’s, a criação de planos de negocio, a 

inovação empresarial, criatividade e atitudes essenciais para o desenvolvimento de um 

novo negócio.  

Quanto ao segundo objetivo os resultados mostram um efeito significativo no 

conhecimento empreendedor nos alunos. No entanto, os resultados mostram também que 

tal não tem impacto significativo na criação de negócios. Uma explicação pode ser que o 

conhecimento permite uma decisão mais informada sobre uma carreira empreendedora. 

Assim, os alunos de empreendedorismo têm uma visão mais realista sobre o significado 
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de ser empreendedor e, por consequência, podem aferir se a criação de um negócio é a 

melhor opção para eles.  

Por fim, no que concerne à terceira e a última questão de investigação, percebe-se que as 

ações apontadas pelos entrevistados para impulsionar e promover o empreendedorismo 

em Malanje, são necessário aplicar um conjunto de políticas adequadas, fatores,  

estratégias e atividades como por exemplo: Aplicar um conjunto de fatores de políticas 

públicas, que algumas destas políticas estimulam a criação de empresas, a criação de valor 

e a inovação visando a promoção de impactos positivos sobre o crescimento económico.  

Nestes casos, fala-se de políticas de regulação e políticas de estímulo. Nota-se que, com 

essas políticas, é possível  aplicar estratégias para impulsionar o empreendedorismo com 

apoios do programa como: progredir; um programa integrado de apoio às micro e 

pequenas empresas (PMEs) que contempla ações de incentivo para apoiar as empresas 

angolanas para alcançarem diferenciação e qualidade em seus produtos; Estimular a 

formação de alto nível do empresariado e gestores de empresas; Constituir parcerias com 

universidades de renome internacional para implantação de “escolas de negócios” 

(Business Schools) para formação empresarial;  Conceder financiamento a projetos 

estruturantes. 

Para promover o empreendedorismo segue- se algumas atividades e exemplos de 

programa de promoção de algumas do empreendedorismo com algumas adaptações 

como: Desenvolver atividades como Campanha de ações de formação para o 

empreendedorismo (oficinas de empreendedorismo); Planeamento do negócio através da 

elaboração do plano de negócios; Recuperação e restruturação de empresas; Acesso ao 

financiamento; Aconselhamento e acompanhamento da empresa; Acesso a divulgação de 

informações de oportunidades de negócios; Alargamento das competências da população, 

incluindo os jovens e os estratos da sociedade desamparada, das empresas e da 

governação pública; A ação da mudança, nomeadamente ao estado de rendimento, 

métodos e tecnologia de maneiras a impulsionar a competitividade das empresas; e o 

incentivo ao empreendedorismo, fomentando um teor propicio ao aparecimento de 

projetos empreendedores e ao seu êxito;  

Por outra, a aplicação desses fatores, estratégias e atividades, pode reduzir as barreiras 

reguladoras e o fomento e apoio às PME’s que estimularão o empreendedorismo 

contribuindo assim para o investimento na formação e especialização do capital humano 

aliado ao desenvolvimento sustentável. 
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Estes resultados mostram diferenças significativas, ao cumprimento do terceiro e o ultimo 

objetivo sobre as estratégias e os fatores que impulsionar o empreendedorismo e impacto 

do processo de ensino do empreendedorismo, embora menos acentuadas, observa-se 

competências empreendedoras entre alunos do IMAM, nomeadamente na autoavaliação 

(autoconfiança e autoestima), perseverança (continuar apesar das dificuldades), 

criatividade (criação de oportunidades), gestão de risco (lidar com a incerteza), orientação 

social (capacidade de trabalhar em equipa) e proatividade (disposição para agir). Assim, 

entende-se que aspetos característicos da personalidade ou cognitivos, poder ser 

ensinados e reforçados, nomeadamente as competências não cognitivas, tais como a 

persistência, criatividade e proatividade, são cada vez mais determinantes.  
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APENDICE VIII- Análise SWOT do estado da educação para o empreendedorismo 

na província de Malanje. 

 
Educação para o empreendedorismo na província de Malanje 

 
FORÇAS Nas escolas do I e II Ciclos do Ensino Secundário já existe disciplina 

de empreendedorismo, considera-se um ponto forte na medida em que 
poder-se-á num futuro próximo promover a cultura empreendedora nas 
universidades aplicando-se também nos mais diversos curso de 
formação. 

OPORTUNIDADES A crise económica que assola Angola desde 2014, é uma oportunidade 
para o Estado traçar políticas de reforço à sua intervenção no contexto 
escolar, de modo a melhorar as metodologias do ensino de 
empreendedorismo, pois assim os estudantes face as dificuldades de 
emprego são sujeitos a assumir a posição de empreendedor, o que 
significa que quanto mais empreendedores uma região tiver melhor 
será a competitividade no mercado, a capacidade de empreendedor, a 
descoberta de mais oportunidade e a contribuição para o 
desenvolvimento da economia. 
No setor turístico, a província oferece algumas riquezas naturais, como 
as cascatas de Calandula (ou Kalandula, antigamente Duque de 
Bragança) e o Parque Nacional de Cangandala (ou Kangandala), com 
600 km2, onde se encontra a palanca negra gigante, uma espécie rara 
de antílope.  

FRAQUEZAS A necessidade de professores especializados na área, representa uma 
das dificuldades nesse processo. A necessidade de atualização dos 
manuais de ensino; a necessidade de recursos humanos para 
transformação, a dependência do petróleo e das importações entre 
outros.  A necessidade de poio financeiro; o Número reduzido de 
alunos que tiveram oportunidade de criar um negócio. A fraca 
conciliação entre a teoria e prática bem como a interligação com 
incubadoras de empresas por parte das instituições de ensino 
representa um ponto fraco, na medida em que não basta os estudantes 
adquirirem conhecimentos teóricos, mas é importante que sejam 
submetidos a aulas práticas, sobretudo em assuntos ligados à 
elaboração de um plano de negócio, que depois de aprovado vai para 
uma incubadora de empresa de modo a merecer um acompanhamento. 
A formação em empreendedorismo em alguns níveis de ensino 
e a desigualdade entre géneros.  

AMEAÇAS A crise é uma das ameaças, pois pode limitar o acesso a recursos 
necessários à promoção do empreendedorismo. 
A necessidade de  recursos humanos para desenvolver o turismo e 
agricultura. 
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APÊNDICE IX- Plano de Ação: objetivo geral, objetivo específico Atividades, 

Estratégias e Recursos humanos. 

Tendo em conta o que se tem vindo a discorrer desde o começo deste estudo sobre (o 

impacto da oferta formativa de educação para o empreendedorismo, sobretudo nos alunos 

do Instituto Médio Agrário de Malanje –IMAM), com os resultados obtidos, urgiu a 

necessidade de se propor aqui um leque de indicadores, embora insuficientes, mas se 

aplicados, de alguma forma, irão ajudar na solução de promover e consolidar o 

empreendedorismo pelos fatores espelhados anteriormente, neste caso, vamos denominar 

de plano de ações. 

O plano de ação procura responder aos resultados do diagnóstico de necessidades. Neste 

projeto de intervenção aplicado exclusivamente ao caso do IMAM, detetámos a 

necessidade de proporcionar aos alunos, jovens empreendedores, e ou habitantes da 

cidade de Malanje, informação específica sobre o empreendedorismo que terá como 

principal objetivo a promoção de atividades empreendedoras com vista a criação de micro 

negócios (STARTUPS), com finalidades de criar o autoemprego e combater a fome e a 

pobreza. 

Para a execução do Plano de Ação, foram desenvolvidas as seguintes atividades prévias 

que constam no Quadro:  

PLANO DE AÇÃO AO PROJETO DE MICRO-NEGÓCIO NO ENSINO 

SECUNDÁRIO. 

Objetivo geral objetivos 

específicos 

Atividades Estratégias 

 

Recursos 

Recolha de 
informação 
bibliográfica;  
-Analisar o 
resultado dos 
dados obtidos 
sobre o estudo de 
caracterização da 
cidade Malanje. 

Explicar a 
importância da 
realização do 
estudo de caso.  
 

Capacitação 
pedagógica e 
sistemática dos 
professores, 
formadores e 
consequentemente a 
supervisão das aulas 
a serem ministradas. 

Realização de 
palestras que 
abrangem todos aos 
agentes educativos 
para discussão das 
questões decorrentes, 
relevantes e de caráter 
social.  

Humanos e  
contatar 
informantes 
privilegiados 
da cidade 
Malanje. 

Informar a 
comunidade e a 
população em geral 
a necessidade de 
criação do plano 
ação que promova 
o 

Aferir a 
importância do 
estudo para criar 
sustentabilidade 
e promover 
desenvolvimento 
comunitário.  

Criar um clube de 
jovens 
empreendedores. 
 
 

Realizar palestras 
para a prática do 
empreendedorismo 
com jornadas 
científicas, feiras de 
empreendedorismo e 
workshops com 

Humanos e 
materiais 
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empreendedorismo 
na cidade de 
Malanje. 

finalidade de criação 
de micro e pequenos 
negócios e 
promoção do 
empreendedorismo. 

Conhecer os 
diversos projetos 
locais e regionais 
feitos no âmbito do 
empreendedorismo 
e da melhoria da 
qualidade de vida 
das populações. 

Solicitar apoio 
de instituições 
experientes em 
atividades 
sociais e 
financeiras para 
apoiar os 
projetos 
exequíveis. 

Criar uma associação 
de consultoria para 
acompanhar o 
trabalho de jovens 
ambulantes com 
objetivo de ajudar o 
seu negocio a 
crescer, formalizar e 
ter acesso ao micro 
credito. 

Explicar a 
comunidade e a 
população em geral o 
projeto e a 
importância de o 
fazer. 
Trabalhar com as 
instituições 
Governamentais e não 
governamentais 
(ONGs). 

Humanos e 
matérias 

Identificar os 
investidores, para 
atrair 
financiamentos aos 
empreendedores 
com necessidade 
de empreender. 
 

Criar 
mecanismos de 
financiamento 
que promova o 
acesso ao 
crédito. 

Criar condições de 
acesso ao crédito 
jovem. 
 

Realizar workshops 
sobre o pagamento 
das prestações 
mensais, trimestrais e 
outros emolumentos 
para criação de star-
tups. 

Humanos, 
materiais e 
financeiro 
com 
participação 
dos 
Informantes 
privilegiados 
e o 
mestrando.  

Implementação do 
projeto 

Traçar planos 
antes de começar 
o projeto. 

Identificação de 
ações a realizar 
durante á atividade.  
 

Criar bom ambiente 
de fiscalização do 
projeto 

Humanos e 
matérias 
a realizar 
pelo 
mestrando  
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APÊNDICE-X- Plano de ação ao projeto de micro-negócio no ensino secundário 

para os alunos e professores  

Projeto de promoção de empreendedorismo académico 

Caraterísticas  Estratégias 

 

 

 

 

 

Atitudes 

positivas com 

relação aos 

estudos  

Procurar relacionar-se com vários assuntos relacionados com a 
formação dos alunos; 
Conversar com pessoas que passaram pelas dificuldades 
empreendedoras e agora estão mais avançados para partilhar as suas 
experiencias. 
Procurar encarar a realidade das dificuldades e realizar esforços para 
aprender certos conteúdos considerados difíceis de entender sobre o 
empreendedorismo; 
Desenvolver investigação e trabalho de campo com os estudantes de 
formas a se descobrir dificuldades de empreender e suas possíveis 
soluções. 
Criar hábito e gosto pela leitura por parte dos estudantes para que 
possam ter uma visão ampla do curso que estiverem a fazer e a sua 
aplicabilidade. 
Fortalecer a relação professor-Direção; professor-aluno; aluno-
aluno, escola comunidade e vice-versa para que se possa construir 
conhecimentos diversificados e sólidos sem entraves. 
Sugerir incrementação de mais cursos na instituição por formas a se 
dar o poder de escolha aos estudantes; 
Garantir clareza nos conteúdos ministrados e justeza nas avaliações 
periódicas para que se possa aferir competências e evitar frustrações 
e problemas nefastos; 
Criação de bibliotecas potenciadas com literatura que venham 
facilitar o ensino-aprendizagem tanto dos professores quanto dos 
alunos.  

Disponibilidade 

de tempo 

Não estudar só nos momentos de avaliação ou exame; 
Estudar sempre que acabar de aprender uma matéria: 
Estudar todos os dias. 

 
Com este plano, esperamos contribuir para ajudar no progresso ensino do 

empreendedorismo. 
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APÊNDICE XI- Questões de investigação 

Partindo da teoria exposta, apresenta-se no quadro seguinte, as questões de investigação 

objeto de estudo empírico qualitativo. 

Ambicionámos estudar o efeito de um conjunto de questões que relacionam a formação 

sobre o empreendedorismo no âmbito do desenvolvimento comunitário. Para aferir a 

validade do modelo, anteriormente proposto, são formuladas questões, fundamentadas no 

enquadramento teórico realizado nos capítulos anteriores. De uma forma concisa 

procuramos responder às seguintes questões: 

1- A oferta da educação para o empreendedorismo satisfaz o interesse dos alunos que 

pretendem ser empreendedores? 

2- A educação para o empreendedorismo contribui para o desenvolvimento comunitário? 

3- O programa curricular, A educação para o empreendedorismo permite desenvolver 

atitude empreendedora? 

4- O programa curricular de ensino de empreendedorismo, tem sido eficaz para ensinar 

os alunos a desenvolver as competências empreendedoras? 

5- A educação para o empreendedorismo pode ser uma estratégia de intervenção social e 

empoderamento?  

6- As políticas públicas como educação e formação podem ser apontadas como fatores de 

influência para impulsionar e promover o empreendedorismo? 

7- Acha que a educação para o empreendedorismo promove criatividade e iniciativa 

pessoal para tornar-se empreendedor?  

8- Ate que ponto está satisfeito com a estratégia de ensino de empreendedorismo? 

9- Em que medida está satisfeito com as estratégias de fomento e apoio ao 

empreendedorismo?  

10- Sobre a participação de programas e projetos locais, já participaste nalguma atividade 

ligado ao empreendedorismo? 
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No quadro seguinte estão representados as dimensões, categorias e subcategorias aferidas 

mediante as técnicas de recolha de dados. 

Fundamentação Teórica das Questões de Investigação 

 
 Categoria 

 

 
Subcategorias 

 

 
Questão 

 
Autores 

 
 
Educação para o 
Empreendedorismo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolvimento 
Comunitário. 
 

 
 

Educação para 
Empreendedorismo. 
 

Q 1. Considera que a educação para 
o empreendedorismo pode ser uma 
estratégia para desenvolver as 
competências empreendedoras? 
 
 

Faria M. C (2018) 
Segundo Fonseca, (2013) 
Fillion (1999) 
Dolabela, (2008) 
(Mendes, (2011) 
Comissão Europeia (2004). 

 
 
Oferta formativa sobre 
o empreendedorismo. 
/Políticas 
 

Q 2. Considera que a oferta de 
educação para o empreendedorismo 
satisfaz o interesse dos alunos que 
pretendem ser empreendedor.? / O 
IMAM oferece recursos suficientes 
para promover ou consolidar a 
preparação adequada do ensino do 
empreendedorismo? 

 
Silva O (2017, p. 196)  
Mendes (2011) 
Comissão Europeia (2000) 
INIDE (2012) 

 
Desenvolvimento 
Comunitário 

 Q 3. Considera que a educação para 
o empreendedorismo pode 
contribuir para o desenvolvimento 
comunitário/local? 

Serafim (2011) 
Alves (2008) 

 
Programa curricular 
/de ensino de 
empreendedorismo 

Q 4. Considera que o programa de 
ensino de empreendedorismo, tem 
sido eficaz para desenvolvimento de 
competências empreendedoras? 

INIDE (2012) 

 
Estratégias de 
Fomento e Apoio 

Q 5 Até que ponto está satisfeito 
com as estratégias de Fomento e 
Apoio ao Empreendedorismo no 
IMAM? 

João (2014, p. 14) 
Mendes (2011) 
Baby (2014) 
Alves (2008) 

Políticas públicas 
 

Q 6. Considera que as políticas 
públicas pode ser uma solução para 
a promoção da educação para o 
empreendedorismo 

Carvalho & Costa (2015) 
Gibb (1987) 
Sarkar (2014)  
Monteiro (2014) 

 Competências 
empreendedoras 

Q 7. Acha que a educação para o 
empreendedorismo pode 
proporcionar competências 
empreendedoras no IMAM? 

Faria M. C (2018) 
Sarkar (2007). Mamede e 
Moreira (2005) 
Ferreira, Santos & Serra 
(2008, 59) 

 
Empowerment e 
Intervenção social 
 

Q 8. O Empowerment pode ser uma 
estratégia para Empoderamento 
imponderar as pessoas a 
desenvolver ideias de negócios. 

Ornelas (2008) (Bógus, 
2008). 
Hermano (1999) 

Fonte Elaboração do autor  
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APENDICE- XIII: Caraterização dos participantes do estudo  

Nota: os códigos de registo assumem o seguinte significado:  

 Código AI- Identificação dos alunos inqueridos. 

 Código PE- Identificação dos professores entrevistados 

 Código PDP- Identificação dos participantes do domínio público. 

 Código EX. AE- Identificação dos Ex. estudantes do IMAM. 

Código AI-   identificação dos alunos inqueridos. De acordo os dados recolhidos, nota-

se que dos 102 participantes da pesquisa, 88 são estudantes, dos Cursos Profissionais do 

Instituto Médio Agrário de Malanje (IMAM), distribuídos por 72 alunos do género 

masculino e 16 alunos do género feminino, com idades compreendidas entre os 17, 18 e 

os 25 anos, sendo a média de idades 18 anos. Como é possível observar, dos alunos 

matriculados no IMAM que fizeram parte deste estudo, nota-se que, o sexo masculino 

sobrepõe com maior número 72 inqueridos e 16 feminino. O que demonstra que os 

homens têm mais interesse de estudar que as mulheres.   

Quanto ao nível académico, como anteriormente referido, verifica-se que no IMAM 

foram matriculados para o ano 2020-2021 cerca de 1003 alunos distribuídos entre 378 

alunos frequenta o 10º ano de escolaridade, 228 o 11º ano de escolaridade, 135 frequenta 

12º ano de escolaridade e 191 alunos frequenta 13º ano de escolaridade (os finalistas no 

caso), porém, este questionário, foi aplicado especificamente aos alunos do 12º ano do 

Ensino secundário, pois embora exista no IMAM alunos matriculados em diferentes 

percursos formativos do Ensino Secundário Profissional, em diferentes níveis de 

escolaridade.  

No que respeita à Profissão dos participantes, dos alunos/as inqueridos/as dos 88 alunos 

inqueridos, 10 já exercem atividades profissionais, são estudantes trabalhadores. 

No que diz respeito à distribuição dos estudantes pelos diferentes cursos profissionais, 

pode-se ver que há uma predominância dos cursos ligados à “Produção Vegetal” e de 

“Gestão Agrícola” seguidos pelos cursos ligados á, “Construção Civil”, e “Eletricidade”.  

Código PE- representa a identificação dos professores entrevistados. Como é possível 

observar, dos profissionais que fizeram parte deste estudo, sobrepõe o sexo masculino, 

com 4 entrevistados homens e 2 mulheres. São pessoas com idade compreendida entre os 

33 e os 42 anos, sendo 38 anos a média das idades. O que demonstra que os homens têm 

mais tempo de serviço que as mulheres. 



 

138 
 

Quanto ao estado civil, a situação pessoal dominante é a de viver maritalmente (3), 

seguido do estado casado (2) e solteiro (1). No que respeita à experiência profissional, 

das pessoas entrevistadas, 3 já exercem atividade pedagógica acima de 10 anos. P1, P2 e 

P4, informaram que deram início desta atividade depois de passarem pelos serviços 

administrativos quando terminaram suas formações e passou a existir necessidades de 

professores na instituição foi aí em que concorremos para preencher algumas vagas 

disponíveis. Relativamente a naturalidade dos professores ambos são oriundos das 

diversas cidades do país, 2 são de Malanje, 2 são de Luanda, e os 2 últimos pertencentes 

as cidades do Uíge e Kwanza Norte. Quanto a especialidade dos professores, observa-se 

que 1 é formado em Matemática, 3 em Pedagogia na vertente Ensino primário, e Gestão 

e inspeção escolar, 1 em Direito e o último em Engenharia Informática. Portanto, com 

escassez de quadros especializados na ária de empreendedorismo, houve a necessidade 

adaptar esses profissionais para administrar a disciplina de empreendedorismo com ajuda 

do Inide capacitando-os com ferramentas empreendedoras a partir de fóruns e seminários 

que decorreu em vários pontos do país com a participação de especialistas internacionais 

vindos de outros pontos do mundo como: Brasil, Portugal, Uruguai, Uganda, Filipinas, 

Timor-Leste e Moçambique. 

De notar que o P4, P2 e P6 fazem parte dos primeiros profissionais do MED em Malanje 

a participar do grupo dos professores formados pelo INIDE a nível nacional onde o P4 

chegou a exercer a categoria de ponto focal, uma categoria que lhe confere saberes para 

formar os demais professores dessa disciplina a nível local. 

Código PDP- Identificação dos participantes do domínio público. Ainda por inquérito de 

entrevista, participaram também do presente estudo empírico um (1) Especialista do 

Ministério da Educação (MED); responsável da Administração Municipal de Malanje; 

Diretor do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional (INEFOP); 

Responsável do Ministério da Juventude, Turismo e Cultura; Responsável do Fundo de 

Apoio Social (FAS), e Responsável das Cáritas de Angola (CA), num total de seis (5) 

participantes.  

Especialidade dos participantes, dos 5 praticantes entrevistados, 1 é formado em 

Matemática, 1 em Pedagogia, 1 em Gestão e Administração, 1 em sociologia e o último 

doutorado em filosofia. 

Código EX.AE- Identificação dos Ex. estudantes entrevistados do IMAM. Para finalizar 

esta caraterização, participaram da presente pesquisa, 3 Ex alunos do IMAM, 2 

entrevistados são género masculino e 1 entrevistado do género feminino que fizeram parte 
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deste estudo. Dois (2), são estudantes universitários e 1 já terminou a licenciatura. 

Relativamente a especialidade, 1 frequenta o curso de construção civil, 1 frequenta o 

curso de Gestão de recursos humanos e finalmente outro já terminou a faculdade. Quanto 

ao tempo de serviço 2 começaram a desenvolver o seu trabalho recentemente e um que já 

faz o trabalho a 4 anos. São alunos com idade compreendida entre os 21 e 24 anos, sendo 

22 anos, a média das idades. Os dados aqui apresentados demonstram que após o término 

da formação técnica media os alunos deram o início o seu negócio (Apêndice). 
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Anexo I- Carta de autorização para desenvolver a investigação 
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ANEXO II- IMAGENS DO IMAM  
 

VISTA PRINCIPAL DO IMAM 
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PLANTA DO IMAM 

 

 

Apresentação do IMAM  

 

 


