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Resumo  

 

A implementação de um Ninho de Empresas (NE) e de Incubadoras de Empresas, em 

territórios de baixa densidade, tem como objetivo o desenvolvimento de uma região, e é um 

fenómeno que se tem revestido de alguma regularidade em Portugal (Dinis, 2011).  

Com a finalidade de ultrapassar as dificuldades e as necessidades sentidas pelos 

empreendedores, o Município de Ferreira do Alentejo criou uma infraestrutura de 

acolhimento e incubação de empresas, de forma a estimular o empreendedorismo e, assim, 

contribuir para a permanência das empresas da região, fomentando o desenvolvimento do 

território. 

Os NE têm sido vistos como um instrumento eficaz no que toca à formação e 

sustentabilidade de empresas, assumindo um papel crucial num contexto de 

desenvolvimento e crescimento económico ao potenciar o crescimento do emprego na 

região. Tendo por base esta premissa, a presente dissertação procura compreender o papel 

dos NE enquanto ferramenta de incentivo e apoio ao empreendedorismo e estratégia de 

desenvolvimento dos territórios de baixa densidade. 

Para a concretização deste propósito, recorreu-se à aplicação de inquéritos por questionário 

aos responsáveis das empresas incubadas e aos empresários locais e à realização de 

entrevistas dirigidas a responsáveis do NE e do município do concelho de Ferreira do 

Alentejo.  

Os resultados obtidos nesta investigação permitiram-nos concluir que os empresários e 

responsáveis das empresas incubadas, consideram este tipo de estrutura de apoio (NE) 

uma alavanca ao empreendedorismo e uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento 

do território. Concluiu-se, ainda, que NE é um fator de fortalecimento do tecido empresarial e 

de criação de condições atrativas à fixação de população e, consequentemente, ao 

desenvolvimento do território.   

 

Palavras-chave: Desenvolvimento territorial; Empreendedorismo; Empreendedor; Ninho de 

Empresas; Territórios de Baixa Densidade. 
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Abstract  

 

The implementation of a Nest of Companies (NE) and Business Incubators, in low density 

territories, aims at the development of a region, and it is a phenomenon that has been coated 

with some regularity in Portugal (Dinis, 2011).  

In order to overcome the difficulties and needs felt by entrepreneurs, the municipality of 

Ferreira do Alentejo created an infrastructure for hosting and incubating businesses in order 

to stimulate entrepreneurship and thus contribute to the permanence of companies in the 

region, fostering the development of the territory. 

The NE has been seen as an effective tool for the training and sustainability of enterprises, 

taking a crucial role development and economic growth by boosting employment growth in 

the region. Based on this premise, this dissertation seeks to understand the role of NE as an 

incentive tool and support for entrepreneurship and development strategy of low density 

territories. 

To achieve this purpose, questionnaire surveys were used to be applied to incubated 

business leaders and local entrepreneurs and conducting interviews with those responsible 

for the NE and the municipality of Ferreira do Alentejo. 

The results obtained in this research allowed us to conclude that entrepreneurs and 

managers of incubated companies consider this type of support structure (NE) a lever for 

entrepreneurship and a strategic tool for the development of  of the territory. It was also 

concluded that NE is a factor in strengthening the business fabric and creating attractive 

conditions population setting and, consequently, the development of the territory. 

 

 

 

Keywords: Local development; Entrepreneurship; Entrepreneur; Nest of Companies; Low Density 

Territories. 
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Introdução  

 

O fenómeno do empreendedorismo tem vindo a ser alvo de estudo por diferentes ciências 

sociais, entre elas, a Geografia, a Sociologia, a Economia (Qian, 2016), tendo sido 

oficialmente abordado pela primeira vez em meados do século XVII através de autores 

como Richard Cantillon, Ahmad e Seymour (2008).  

O empreendedorismo tendo sido entendido por muitos autores como uma alavanca à 

criação de empresas inovadoras (Cornelius e Bhabra-Remedios, 2003; Aernoudt, Audretsch 

e Keilbach, 2004; Aerts, Matthyssens e Vandenbempt, 2007, Bergek e Norrman, 2008; 

Braunerhjelm, 2010; Bjørnskov e Foss, 2016; Bosma et al, 2018).  Autores como Bjørnskov 

e Foss (2016) e Bosma et al (2018) assinalaram nos seus estudos uma relação intrínseca 

entre o fenómeno empreendedor e as incubadoras de empresas, uma vez que tais 

entidades são criadas com a finalidade de estimular e estruturar a criação de novos 

negócios, atuando com a empresa até a mesma atingir uma fase de amadurecimento em 

que possua capacidades suficientes para se manter por conta própria. 

O empreendorismo, enquanto aliado no combate à desvitalização económica e social, tendo 

sido igualmente alvo de atenção das políticas públicas, resultando na construção de 

instrumentos e medidas de política, de que é exemplo a construção de infraestruturas como 

o NE, com vista ao desenvolvimento das regiões e territórios de baixa densidade 

populacional,  

O território português apresenta grandes assimetrias, em que cerca de 70% do território 

corresponde a microterritórios de carácter vincadamente rural, maioritariamente localizados 

no interior do país (CIC, 2015). Tendo por base a adoção de critérios como a densidade 

populacional, a demografia, o povoamento, as características físicas do território, as 

características socioeconómicas e acessibilidades, o CIC procedeu à classificação de 

territórios de baixa densidade, estando representados 164 municípios, entre eles o concelho 

de Ferreira do Alentejo. 

Neste contexto, surgiu a presente investigação com a finalidade de conhecer e analisar as 

dinâmicas de um território de baixa densidade como é o caso do concelho de Ferreira do 

Alentejo, no sentido de compreender qual o papel do NE no processo de incubação de 

empresas, procurando identificar os fatores inibidores e potenciadores ao 

empreendedorismo e ao desenvolvimento do território.  

Tendo por base a premissa de que o desenvolvimento de um território de baixa densidade 

tem no empreendedorismo um importante aliado no combate à desvitalização económica e 

social, procuramos perceber de que forma a criação e implementação de um NE num 
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território de baixa densidade (como é o caso do concelho de Ferreira do Alentejo) constitui 

instrumento potenciador do empreendedorismo, com vista ao desenvolvimento de um 

território.  

O interesse em realizar a presente investigação deve-se à necessidade de alcançar 

resultados que busquem, por um lado, relacionar o empreendedorismo com o 

desenvolvimento de territórios de baixa densidade e, por outro lado, analisar os efeitos da 

implementação de um NE no desenvolvimento territorial.  

 

1. Questões e objetivos do Estudo  

 

Neste contexto, o presente estudo procurou dar resposta à seguinte questão de 

investigação: 

 Em que medida o NE é uma ferramenta de incentivo e apoio ao empreendedorismo e 

desenvolvimento de um território de baixa densidade?  

Tendo por base a questão de investigação, definiram-se as seguintes questões específicas:  

 Qual o perfil dos atores locais (empresários locais, responsáveis e empreendedores 

do NE)?  

 Quais os fatores que conduziram à criação do NE; 

 Qual o perfil do empreendedor? 

 Quais motivações e as expectativas do empreendedor no concelho de Ferreira do 

Alentejo? Quais as motivações que levam o empreendedor a procurar as 

Incubadoras de Empresas?  

 Como é percecionado o processo de incubação pelos empresários locais, 

responsáveis e empreendedores do NE? Quais as vantagens e riscos de estar 

incluído numa Incubadora de Empresas?  

 Quais os obstáculos ao empreendedorismo no concelho de Ferreira do Alentejo? 

Quais as estratégias de superação aos obstáculos? 

 Qual a importância do tecido empresarial na dinamização dos territórios de baixa 

densidade? 

Com vista a responder às questões formuladas, o estudo propõe-se a concretizar três 

objetivos gerais: 
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1) Realizar um diagnóstico da situação do concelho de Ferreira do Alentejo, 

nomeadamente no que diz respeito ao processo de criação e implementação da 

incubadora de empresas no território; 

2) Conhecer e analisar a perceção dos atores locais (designadamente, os empresários 

locais, responsáveis e empreendedores do NE) face ao processo de incubação de 

empresas no concelho de Ferreira do Alentejo.  

3) Definir um plano de ação que forneça um conjunto de linhas e ações estratégicas na 
área do desenvolvimento e empreendedorismo local.  

Para a concretização destes objetivos, definiram-se os seguintes objetivos específicos:  

1) Caracterizar o concelho de Ferreira do Alentejo, nomeadamente ao nível emprego, 

formação e qualificação, atividade económica e tecnológica, perfil e inserção dos 

atores locais, entre outros elementos relacionados com as dinâmicas 

empreendedoras no concelho; 

2) Conhecer e analisar as fases do processo de incubação, os pontos fortes e fracos, 

as oportunidades e as ameaças no espaço de intervenção do NE; 

3) Caracterizar os atores locais, designadamente os empresários locais, responsáveis e 

empreendedores do NE; 

4) Conhecer e analisar os fatores que conduziram à criação do NE; 

5) Identificar o perfil do empreendedor; 

6) Conhecer e analisar as motivações e as expectativas do empreendedor; 

7) Identificar os obstáculos e as estratégias de superação ao empreendedorismo no 

concelho de Ferreira do Alentejo;  

8) Conhecer e analisar a importância do tecido empresarial e dos incentivos na 

dinamização dos territórios de baixa densidade  

9) Identificar as boas práticas da Incubadora de Ferreira do Alentejo. 

 
2.  Estruturação do Trabalho 

A presente dissertação está organizada em IV capítulos. 

O capítulo I visa descrever, sumariar e comparar a produção científica sobre o tema em 

análise – o papel da incubação de empresas no desenvolvimento de territórios de baixa 

densidade. Neste mesmo capítulo, apresenta-se uma revisão da literatura sobre incubação 

de empresas, empreendedorismo e desenvolvimento territorial e territórios de baixa 

densidade, finalizando-se com a apresentação de alguns modelos, processos e boas 

práticas de incubação. 
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No capítulo II apresenta-se a metodologia de investigação, nomeadamente o desenho de 

investigação, as fases da investigação, a definição da população-alvo e processo de 

amostragem adotado, a definição das técnicas de recolha e tratamento dos dados e 

respetiva validação dos instrumentos.  

No capítulo III, o Estudo de Caso, procede-se à apresentação e discussão de resultados, a 

partir da análise dos dados empíricos, resultantes da pesquisa documental e da realização 

das entrevistas e inquéritos por questionário. 

O Plano de Ação para a Incubadora de Ferreira do Alentejo é apresentado no capítulo IV. 

Por fim, apresentamos as conclusões gerais do estudo, bem como as principais limitações e 

recomendações do estudo. 
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Capítulo I – Revisão de Literatura  

 

Este capítulo tem como objetivo rever a literatura sobre o desenvolvimento e o 

empreendedorismo em territórios de baixa densidade, com particular incidência no processo 

de incubação de empresas e nos NE enquanto ferramenta estratégica do desenvolvimento 

dos territórios. 

Apresentamos, deste modo, os principais conceitos, definições em torno do 

desenvolvimento territorial e empreendedorismo. Procuramos, ainda, estabelecer, com 

recurso a autores de referência algumas das interações entre estes conceitos, na ótica de 

um empreendedorismo dirigido para o desenvolvimento territorial, tendo na incubadora de 

empresas uma ferramenta estratégica. 

 

1 Desenvolvimento Regional e Territórios de Baixa Densidade 

 
O conceito de desenvolvimento regional acompanha a evolução da sociedade, de forma a 

dar resposta aos problemas que vão surgindo em países, regiões ou territórios. 

O conceito de desenvolvimento só adquire validade científica e reconhecimento político-

institucional após a Segunda Guerra Mundial, devido a eventos internos nos países ainda 

colonizados, e à mudança da realidade política internacional (Bernstein, 1971, p.142).  

Ao longo dos anos, o conceito de desenvolvimento regional tem evoluído, tornando-se mais 

complexo e abrangente. O aumento do interesse despertado pelas economias locais e em 

particular pela forma como estas criam riqueza e aumentam a qualidade de vida, quais os 

agentes envolvidos, quais as condições e fatores determinantes, alimentam o crescente 

interesse dos académicos e decisores políticos pelo tema (Lopes, 2011). 

O desenvolvimento regional é determinado, entre outros fatores, pela inovação, 

competitividade, tecnologia, capital humano, turismo, e infraestrutura e equipamentos, tal 

como documentaram Bronzini e Piselli (2008), Shapiro (2006), Rutten e Boekema (2007) e 

Jackson & Murphy (2006), Lopes (2011).  

Segundo Dinis e Gerry (2005) e Lopes (2011) o desenvolvimento regional enquadra-se em 

dois paradigmas: o endógeno, baseado nos recursos específicos ou internos da região que 

valoriza a obtenção de competências dos recursos humanos; e o exógeno, apoiado nos 

recursos externos à região, que evidencia o livre funcionamento dos mercados e a 

participação das empresas regionais nos fluxos comerciais. 
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Com o passar dos tempos, o conceito surge associado aos recursos endógenos dos 

territórios e assenta numa abordagem local, ao invés de uma análise setorial com medidas 

avulsas. Nesta perspetiva, o desenvolvimento não está concentrado, mas difuso num 

território (Vázquez-Barquero, 2010, p.28-29). 

Surge, assim, uma nova forma de definir o que significa desenvolvimento, marcada pelo 

paradigma territorialista, assumindo que as especificidades dos territórios, as dimensões 

sociais, económicas, culturais, ambientais e institucionais realmente interessam para 

melhorar a qualidade de vida local.  

 
1.1. Desenvolvimento Territorial  

 

Com uma postura integrada e diferenciada, o paradigma territorialista assenta na ideia de 

descentralização, mobilização dos recursos endógenos, participação da comunidade em 

iniciativas de desenvolvimento, a criação de redes de dinâmica de desenvolvimento e a 

cooperação horizontal entre órgãos públicos e privados (Braga, 1993, p.13). Este paradigma 

tem gerado a designação de desenvolvimento territorial, ocasionalmente substituindo as 

expressões convencionais de desenvolvimento regional, desenvolvimento local, 

desenvolvimento urbano e desenvolvimento rural.  

Citando Ferrão (2015, p. 333),  

“Mais do que uma questão semântica, esta alteração traduz uma nova visão dos processos de 
desenvolvimento de base territorial, não rigidamente compartimentados por escalas ou níveis 

administrativos (transnacional, nacional, regional, local) ou por categorias de espaço (urbano, 

rural).” 

O desenvolvimento territorial é um conceito abrangente, tendo sido objeto de intervenção 

das políticas públicas. Este carácter abrangente resulta do facto de não se visar apenas o 

crescimento económico das respetivas regiões, mas também a sua sustentabilidade do 

ponto de vista económico, social, ambiental e cultural. Além da sua dimensão objetiva, o 

desenvolvimento territorial traduz-se fortemente por uma dimensão subjetiva a partir da 

leitura e análise de indicadores de natureza qualitativa, requerendo uma significativa 

coerência ao nível da conceção e concretização de políticas públicas (Ferrão, 2015).  

Este conceito reflete fortemente o presente contexto europeu dado pela Comissão, 

caracterizado por baixas taxas de crescimento e acentuados desequilíbrios regionais. 

Durante o período de grande crescimento das décadas do pós-guerra, as principais tarefas 

das políticas públicas relacionadas com o território foram a orientação do processo de 

crescimento através da regulação do uso do solo, o ordenamento de infraestruturas e a 
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atribuição de incentivos para atrair investimentos. Desenvolver o território tornou-se, 

entretanto, uma prioridade generalizada de forma a criar emprego, disponibilizar serviços e 

reduzir os desequilíbrios territoriais, integrando várias vertentes e novos conceitos (CE, 

2019).  

1.2 Conceito de Território  

 

Conforme nos refere Oliveira (2014), o conceito de território tem sido analisado e 

apresentado por diferentes autores a partir de uma perspetiva que ultrapassa as suas 

dimensões físicas, ainda que com o relevo nas dimensões económicas. 

Para Lemos, Santos e Crocco, como citado por Oliveira (2014, p.2) o território é definido 

como um  

[...] espaço econômico socialmente construído, dotado não apenas dos recursos 

naturais de sua geografia física, mas também da história construída pelos homens 

que nele habitam, através de convenções e valores e regras, de arranjos 

institucionais que lhe dão expressão e formas sociais de organização da produção, 

com estruturas de poder e dominação (…) o território é o lócus de produção de bens 

e reprodução de capital, que se manifesta em arranjos institucionais do poder 

instituído, embora mutante, que abriga conflitos de interesses e formas de ação 

coletiva e de coordenação. 

Embora seja um conceito de definição complexa (Davoudi et al., 2008), o território 

apresenta-se sobretudo enquanto espaço de construção social e política, envolvendo, por 
isso, a ação coletiva entre stakeholders (Matos, 2013).  

Cada vez mais, o território não é apenas um espaço físico, tendo sido analisado por 

economistas, sociólogos, geógrafos, planeadores e gestores como um território relacional 

(Reis, 2015). 

Assim, o espaço ao tornar-se território é cada vez mais analisado como uma organização, 

um sistema constituído por atores ligados por relações sociais, relações dinâmicas que 

evoluem ao longo do tempo e que dependem das relações e das interações que ocorrem 

entre eles (Courlet, 2013) 

De acordo com Courlet e Pecqueur (2013), o território é um lugar de relacionamentos e 

incertezas inserido num ambiente em mudança. Deve, portanto, estar em constante 

evolução e adaptação e não deve ser percebido como um agrupamento de áreas, mas 

como um tecido. O território ao ser entendido como um tecido, envolve um emaranhado de 

interações entre atores integrados numa rede e proximidade. A dinâmica do território é 
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então explicada pela coordenação e intencionalidade dos seus atores gerados por um 

propósito coletivo.  

Esta nova reconfiguração do conceito de território e do seu papel no desenvolvimento 

espelha-se nas diretrizes políticas desenvolvidas nos últimos anos (Marques & Santinha, 

2012, p. 215-244), sobressaindo a necessidade de desenvolvimento local mediante a 
implementação de estratégias de base local eficazes - place-based policies (OCDE, 2010) 

que possam potenciar a sua competitividade e, assim, permitir a sua integração no circuito 

da economia global. 

 

1.2.1 Tipos de Territórios  

 

Os territórios são entendidos como espaços geográficos, onde se observam diferentes 

níveis de desenvolvimento, sendo classificados por diversos autores através de tipologias 

mais ou menos complexas. 

Uma das abordagens mais referida na literatura a propósito da tipologia de territórios foi 

desenvolvida pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OECD) 

(2006), a qual identifica as regiões rurais em quatro categorias: I) regiões rurais remotas 

dinâmicas, que apesar da sua localização periférica, são autónomas em recursos naturais; 

II) regiões remotas atrasadas, retrato de uma região em declínio; III) regiões dinâmicas 

intermédias, que beneficiam de uma rede de ligação com as áreas metropolitanas, 

impulsionando o seu desenvolvimento; IV) regiões atrasadas intermédias, dependentes de 

processos de reestruturação económica. 

A presente tipologia reporta a três critérios: I) a densidade populacional, considerando como 

rural nas áreas com densidade populacional inferior a 150 habitantes/km²; II) a percentagem 

de população nas áreas rurais, reconhecesse territórios maioritariamente rurais com mais de 

50% de população rural, territórios claramente rurais com uma população rural entre 15% e 

50% e territórios predominantemente urbanas com uma população rural com menos de 

15%; III) centros urbanos são classificados como intermédios se possuírem mais de 200.000 

habitantes, revelando cerca de 25% da população.  

Em Portugal ocorreram variadas tentativas de classificar o espaço rural. Por exemplo, 

Baptista (2003, citado por Azevedo, 2010) mostra a diferenciação do rural urbano, rural da 

indústria e serviços, rural agrícola e rural de baixa densidade (2010, p.54). Por seu lado, 

Marques (2004, citado por Lopes, 2016) aporta a diversidade do mosaico territorial, das 

elevadas concentrações pertencentes às áreas metropolitanas e das baixas densidades 

decorrentes da ocupação do solo. 
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Começando pela combinação diversificada de critérios de densidade populacional, do índice 

de integração humana, do índice de capital humano, do potencial demográfico e da 

proporção de população ativa agrícola na população ativa total, a ANIMAR (Associação 

Portuguesa para o Desenvolvimento Local - 2014) demarcou sete tipos de áreas rurais: 

transição agrícola, transição indústria e serviços, rural denso, rural metropolitano e três tipos 

de baixa densidade (norte, centro e sul).  

Ultimamente, e segundo a Deliberação da Comissão Interministerial de Coordenação (CIC) 

e para efeitos da regulamentação do Portugal 2020, a classificação de territórios de baixa 

densidade ocorre perante uma investigação e uma abordagem multicritério que considera a 

densidade populacional, a demografia, o povoamento, as características físicas do território, 

as características socioeconómicas e acessibilidades (CIC, 2015).   
Considerando estes pressupostos de classificação podemos distinguir III tipos de 

classificação de áreas rurais: I) município de média e alta densidade; II) município de baixa 

densidade; III) freguesias de baixa densidade em municípios de média a alta densidade. 

Dotar temporalmente quando a designação começou a ser utilizada, não é possível, 

podemos, entretanto, avaliar um processo de construção social (Covas & Covas, 2014), 

acompanhando um díspar sistema de ocupação do território, considerando que as suas 

caraterísticas estão relacionadas aos microterritórios de caráter vincadamente rural, e na 

sua maioria restringidos no interior do país, que correspondem na sua totalidade a cerca de 

70% do território em Portugal Continental, conforme se pode observar na Figura 1. 
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Figura 1 - Municípios de Baixa Densidade 

 
Fonte: Deliberação da CIC Portugal 2020 - Classificação de Municípios de baixa densidade para aplicação de medidas de 

diferenciação positiva dos territórios| de 2015-03-26, disponível em  
https://poseur.portugal2020.pt/media/37819/delibera%C3%A7%C3%A3o_cic_pt2020_01072015_territorios_baixa_densidade.pdf  

 

Esta fotografia territorial é resultado do aumento de um processo de dispersão territorial em 

1960 (Ferrão, 2002; Medeiros, 2009), em que originou, por um lado, uma maior 

concentração de bens e serviços ao longo de todo o litoral, destacando-se Lisboa e Porto 

como as áreas mais atrativas, e por outro lado, o crescente despovoamento e 

envelhecimento territorial de todo o interior de Portugal (Fermisson, 2000; Marques, 2003; 

Covas & Covas, 2013). 

 

1.2.2 Territórios de Baixa Densidade  

 

A conceção de território de baixa densidade é supostamente simples, remetendo para um 

território de carácter rural e de baixa densidade humana (Bento, Ramos & Azevedo, 2013).  

A designação de território de baixa densidade parece ser simples, remetendo para um 

território de base rural e de baixa densidade humana (Bento, Ramos & Azevedo, 2013). 

No entanto, é um conceito complexo, visto que não existe definição única diante de uma 

diversidade de critérios utilizados na sua classificação, tal como outros indicadores 

aplicados de natureza territorial, demográfica, socioeconómica e social que se referem às 

freguesias em Portugal (Bento, Ramos & Azevedo, 2013). 

https://poseur.portugal2020.pt/media/37819/delibera%C3%A7%C3%A3o_cic_pt2020_01072015_territorios_baixa_densidade.pdf
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É notório que o fenómeno se anexa ao debate do processo de limitação e classificação das 

áreas rurais, onde a sua multiplicidade explicou um aumento gradual do número de 

abordagens, ainda que, em sentido lato, as limitações do rural e do urbano assentem 

especialmente nas densidades e na dimensão dos aglomerados populacionais.  

Ainda assim, perante a variedade de normas utilizadas na sua classificação, bem como de 

outros indicadores utilizados de natureza territorial, demográfica, socioeconómica e social 

que se referem às freguesias em Portugal (Bento, Ramos & Azevedo, 2013). 

Este tipo de territórios deve enfatizar estratégias de desenvolvimento local e regional que 

promovam um maior dinamismo da economia, fazendo sobressair a necessidade de 

desenvolvimento local mediante a implementação de estratégias eficazes que possam 

potenciar a sua competitividade. 

Os territórios do interior do país caracterizam-se por zonas de baixa densidade, devido a um 

círculo vicioso (Silva; Lima & Chamusca, 2010), que pela sua complexidade condicionam a 

capacidade de resposta a estes problemas, comprometendo um quadro de desenvolvimento 

integrado e sustentável destes territórios (conforme Figura 2).  

Figura 2 – Ciclo vicioso dos territórios de baixa densidade 

 
Fonte: Martins & Figueiredo (2008, p. 5) 

 

Contudo, importa preservar: I) a baixa densidade é uma realidade difusa (Martins & 

Figueiredo, 2008), logo é provável encontrar no litoral de Portugal freguesias de baixa 

densidade em municípios de alta e média densidade; II) a baixa densidade é igualmente um 

método dúbio (Covas & Covas, 2014). Ainda assim, é possível verificar uma deslocação 

económica neste tipo de territórios (Covas & Covas, 2014). 

 Assim, a questão que se coloca incide sobre como se pode alterar esta disparidade entre 

territórios em Portugal? Talvez a resposta comece com a conceção de uma visão territorial 

sustentável (Martins & Figueiredo, 2008) que beneficie a revitalização dos territórios de 

baixa densidade perante as suas competências e recursos endógenos, a ampliação de 

várias atividades produtivas, a colaboração entre territórios quer rurais, quer urbanos que 
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facultem um melhor e maior acesso ao exterior, afastando-se de clichés que as 

subvalorizam (Fermisson, 2000).  

Numa perspetiva de crescimento endógeno, este deve, do ponto de vista de Lopes (2016), 

assentar em três pontos basilares: I) a deslocação de planos de investimento estrangeiro 
para planos de investimento endógeno; II) a transformação de abordagens top-down para 

abordagens bottom-up; III) a promoção de planos de crescimento rural de base territorial.  

As políticas de desenvolvimento local e regional têm vindo, neste sentido, a investir na 

criação de planos estratégicos com medidas orientadas para promoção da qualidade de vida 

das populações que residem nestes territórios. No âmbito destas medidas, Boqué & Soler 

(2016) ressaltam: I) a competência dos agentes locais (Figueiredo, 2003; Lopes, 2016); II) a 

participação mais ativa dos habitantes; III) a sustentabilidade e solidariedade intergeracional, 

de forma a criar uma forte conexão entre as populações e o ambiente (Figueiredo, 2003). 

 

1.3  As Estratégias de Desenvolvimento Territorial 

  
O recente interesse pelo território como uma forma de organização económica, territorial e 

de interferência política (MacKinnon; Cumbers & Chapman, 2002) tem vindo a ser alvo de 

atenção por parte das políticas públicas, onde o desenvolvimento dos territórios de baixa 

densidade tem sido uma das estratégias de governação a longo-prazo. A partir da leitura do 

Quadro 1, é possível identificar as principais forças e fraquezas inerentes a estes territórios, 

assim como as suas oportunidades e ameaças.    

Quadro 1. Matriz S.W.O.T. dos territórios de baixa densidade 

Forças  Fraquezas  
Patrimónios históricos, cultural e natural de 
grande valor.  

População envelhecida e em declínio.  

Diversidade de fatores de competitividade para a 
produção.  

Baixos níveis de qualificação profissional e 
elevadas taxas de abandono escolar. 

Condições favoráveis ao desenvolvimento de 
atividades ligadas ao turismo e lazer, através da 
valorização do património. 

Insuficiente valorização e dinamização do 
património. 

Presença de um agente institucional (Município), 
com capacidade e poder de iniciativa e de 
congregação de atores.  

Insuficiente iniciativa empresarial.  

Qualificação de mão-de-obra pela ação das 
estruturas do ensino superior.  

Localização periférica e deficiente sistema de 
acessibilidades.  

Reconhecimento da União Europeia (UE) da 
importância do meio rural. 

Insuficiência de infraestruturas e equipamentos 
sociais que permitam atrair pessoas.  

 Diversidade e dinamismo institucional 
insuficiente.  
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Oportunidades Ameaças 

Acréscimo da atratividade do turismo. Declínio demográfico nacional.  

Crescente valorização dos processos de 
desenvolvimento sustentável. 

Dinâmica demográfica de envelhecimento 
nacional.  

Reconhecimento da UE da importância do meio 
rural. 

Crescente mobilidade internacional de recursos 
humanos que favorecem o Brain Drain das 
regiões menos atrativas.  

Acesso ao mercado ibérico. Esgotamento da competividade baseada em 
mão de obra não qualificada. 

Qualificação de mão-de-obra pela ação das 
estruturas do ensino superior. 

Deslocalização de empresas dos setores 
tradicionais, com perda de emprego.  

Propensão para o retorno às origens de 
migrantes nacionais e internacionais com 
potencial fonte de iniciativa. 

Incapacidade de proteger os recursos naturais.  

Fonte: Adaptado de Martins & Figueiredo (2008, p.6) 

Segundo a Agenda Territorial 2030, as respostas políticas encontram-se organizadas em 

três desafios da coesão territorial, conforme apresentado no quadro 2 (Conselho de 

Ministros, 2020). 

Quadro 2. - Desafios da Coesão Territorial 

Concentração Conectividade Cooperação 

Superar as diferenças de 
densidade, impedindo 
concentrações exageradas de 
crescimento. 

Interligar territórios e anular 
distâncias. 

Cooperação entre territórios 
para resolver problemas de 
concentração e de 
conectividade. 

Simplificando a entrada e 
partilha das vantagens 
compostas pelas aglomerações 
presentes em todos os 
territórios.  

Assegurar a igualdade de 
condições de acesso à 
educação, saúde, centros de 
atividade económica e redes 
digitais. 

Partilha entre cidades/territórios 
de serviços e bens.  

Apoio e entreajuda dos 
territórios. 

Reajustamento de redes de 
mobilidade e de eficiência 
energética. 

Descentralização – governança 
territorial  

Fonte: Elaboração própria (Dados da Agenda Territorial 2030)  

 

Estes desafios têm como objetivo contribuir para um desenvolvimento regional equilibrado, 

para melhorar a qualidade de vida das famílias, para fomentar um ambiente mais amigável 

ao investimento empresarial e para fomentar o emprego qualificado, com especial enfoque 

na valorização do Interior (Conselho de Ministros, 2020).  

 

A partir de uma agenda específica para os territórios de baixa densidade, foram definidas 

estratégias com base nos recursos endógenos potenciados pela capacidade 

empreendedora e empresarial, diversificando a base económica, com o objetivo de atrair 
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investimento, fixar pessoas e tornar estes territórios mais competitivos (Conselho de 

Ministros, 2020).  

A região do Alentejo apresenta um tecido social e económico frágil fruto de 

constrangimentos de natureza demográfica – um tecido população envelhecida e baixa 

densidade populacional, tornando-a numa região pouco competitiva e atrativa, com 

atividades económicas pouco competitivas, baixos níveis de formação e qualificação, baixos 

rendimentos. Têm sido, deste modo, apontados desafios e oportunidades à Região do 

Alentejo e aos territórios de baixa densidade, conforme Quadro 3 (CCDRA, 2018). 

Quadro 3. – Desafios e Oportunidades da Região Alentejo e dos Territórios de Baixa 

Densidade  

Desafios Oportunidades 

Competitividade da economia e criação de mais e 
melhor emprego. 

Reforçar as cadeias de valor estratégicas – 
especialização, clusters. 

Qualificação dos recursos humanos e reforço das 
capacidades regionais de IDT e inovação. 

Agricultura (Produtos Transacionáveis). 

Coesão territorial e inclusão social. Qualificar e Promover os espaços de localização 
empresarial. 

Capacitação institucional dos agentes regionais. Consolidar o Alentejo como destino turístico de 
excelência. 

Falta de Acessibilidades. Promover a Multifuncionalidade e atratividade do 
espaço rural. 

Interioridade da região. Recursos Naturais e Minerais. 

Acesso a financiamento e a investidores. Indústria Aeronáutica e Logística 

Economia pouco internacionalizada.  

Localização Geográfica  Muitas empresas sem condições de se 
internacionalizar. 

Custos Fatores de Produção elevados. 

Custos energéticos elevados. 

Dificuldade de cooperação. 

Fonte: Elaboração própria  

Perante os desafios e oportunidades apontados, é essencial definirem-se estratégias, para o 

desenvolvimento deste tipo de território, nomeadamente estimular o empreendedorismo, 

incentivar projetos de cooperação ou favorecer projetos que promovam a inclusão social e a 

criação de emprego.  

Em Portugal, o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) é um 

instrumento de planeamento estratégico que aprova os Programas Regionais de 
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Ordenamento do Território (PROT) enquanto instrumentos de desenvolvimento e 

planeamento de base territorial. 

O PROT Alentejo, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 53/2010 publicada 

no DR nº148 I série em 2-8-2010, define “o Alentejo como território sustentável e de forte 

identidade regional, sustentada por um sistema urbano policêntrico, garantindo adequados 

níveis de coesão territorial e integração reforçada com outros espaços nacionais e 

internacionais, valorizando o seu posicionamento geoestratégico.” (PROT Alentejo, 2010).  

Neste Plano existem quatro opções estratégicas de base territorial para o desenvolvimento 

regional do Alentejo, são elas (CCDR Alentejo, 2020):  

1) Integração territorial e abertura ao exterior, salientando-se o posicionamento 

geográfico através do aumento da competitividade, que estimule a 

internacionalização da região, integrando redes de transportes e sistemas regionais 

de logística empresarial, o desenvolvimento de serviços e uma aposta nos recursos 

naturais. 

2) Conservação e a valorização do ambiente e do património natural, certificando os 

padrões de biodiversidade através da gestão integrada dos sistemas naturais e de 

oportunidades que facultam atividades produtivas.  

3) Diversificação e a qualificação da base económica regional, solidificando e 

estimulando os sectores tradicionais, com destaque para os sistemas agrícolas e 

pastorícios, para o património natural e cultural como base em diversos produtos 

turísticos de elevada qualidade e identidade. 

4) Confirmação num conjunto de centros urbanos capazes de articular redes regionais, 

promover a sua integração e criar cooperação estratégica e de desenvolvimento rural 

assente na concertação intermunicipal e equipamentos capazes de sustentar a 

coesão territorial.  

De acordo com a CCDR Alentejo (2020), estas opções estratégicas procuram valorizar os 

seguintes aspetos: 

I. Desenvolvimento da plataforma portuária de Sines. 

II. Execução da linha convencional de mercadorias Sines-Évora-Elvas/Caia-Badajoz-

Madrid. 

III. Benefício do Alqueva, pelo suporte à modernização da agricultura e pela sua 

atratividade sobre as atividades turística. 

IV. Reforço dos centros urbanos que permitirá o crescimento da competitividade e da 

coesão territorial do Alentejo. 

V. Promoção da produção de energia verde.  
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VI. Potencialidades do Litoral Alentejano, enquanto destino turístico de excelência e de 

atracão de projetos estruturantes. 

VII. Aeroporto de Beja, que abrirá caminho a novos processos de internacionalização da 

região, quer mediante a captação de fluxos turísticos.  

 

A propósito dos índices de coesão e equidade entre os territórios, pode-se verificar na figura 

III que ainda são visíveis os diferentes níveis de desenvolvimento dos territórios, onde o 

concelho de Ferreira do Alentejo apresenta um índice de desenvolvimento baixo. 

Figura 3. – Índice de Desenvolvimento por Concelho – Baixo Alentejo         

 

Legenda:  
Fonte: Índice de desenvolvimento Concelhio, INE – Delegação Regional do Alentejo  

 

 

2. Empreendedorismo e Desenvolvimento Territorial  

2.1. Empreendedorismo: origem e evolução do conceito 

 

O termo que hoje conhecemos por empreendedorismo não é novo, resulta da explicação do 
neologismo entrepreneurship, constituído pela junção da palavra francesa entrepreneur e 

pela terminação inglesa ship (Baggio & Baggio, 2014). 

No domínio económico, Cantillon (1755) foi pioneiro na identificação do papel do 

empreendedorismo, contribuindo para a difusão do termo na cultura francesa. Assim, 
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empreendedores seriam “os indivíduos mais arrojados que estimulavam o progresso 

económico ao descobrirem novas e melhores formas de fazer as coisas” (Dees, 2001, p.1).  

O conceito resistiu até a atualidade, contudo outros contributos foram gradualmente se 
juntando ao conceito inicial. No século XIX, Mill (1848) na sua obra Principles of Political 

Economy, conduziu à noção as componentes de risco e incerteza, posteriormente salientada 

por Knight (1921), entre outros autores (Baptista et al, 2008, p.4). Em 1934, Schumpeter 

acrescentou ao empreendedorismo o elemento da inovação. Futuramente, a maioria dos 

autores são unânimes em avaliar os empreendedores como “catalisadores e inovadores que 
estão por detrás do progresso económico” (Dees, 2003, citado por Baptista et al, 2008, p.5). 

Na obra de Schumpeter (1912) o ingrediente da inovação acabaria por delimitar o papel do 

consumidor, ao ponto, que por vezes, os novos produtos a criar novas necessidades, e não 

o contrário (Nunes, 1985 e 1986, p.124). O debate à volta do perfil do empreendedor, 

apesar de controverso, levou a considerações pertinentes sobre as motivações do ato de 

empreender. A análise dessas motivações conduziu a um inquérito dos pontos 

subentendidos à escolha de um caminho empreendedor, em prejuízo do trabalho 

assalariado ou do trabalho por conta própria, na sua forma tradicional.  

A literatura propõe dois tipos de motivações fundamentais para um empreendedor.  Por um 

lado, a convicção do empreendedor de estar perante uma oportunidade de negócio, 

inovadora e com capacidade de criação de lucro superiores à de uma carreira profissional 

tradicional (empreendedorismo de oportunidade). Por outro lado, a avaliação do 

empreendedor, de uma sucessão de oportunidades contrárias, como o desemprego ou o 

emprego precário, que encobrem ou inviabilizam a sua fonte de rendimento tradicional, 

conduzindo-o a descobrir estratégias alternativas de negócio (empreendedorismo por 
necessidade) (Baptista et al, 2008, p.6). Aos empreendedores de tradição Schumpeteriana 

está associado, segundo a literatura, um maior capital social; enquanto aos segundos se 

associam constrangimentos ao nível da empregabilidade, que poderão ser potencialmente 

provocados por fatores como a idade, o nível de instrução e o percurso profissional (Klechen 

et al, 2007, p.2 e p.3). 

Como refere Gaspar (2006), os conceitos de “empreendedorismo” e de “empreendedor” 

insistem a ser temas em discussão, sobre as quais os investigadores ainda não 

conseguiram uma conciliação.  

Para Shane e Venkataraman (2000), o empreendedorismo está diretamente ligado à 

identificação e à exploração de oportunidades económicas.  

Entre outras noções, o empreendedorismo é a capacidade e a vontade individual ou 

organizacional, para: I). entender e gerar novas oportunidades económicas, II). expor ideias 

no mercado perante a incerteza e obstáculos, decidir sobre a localização, como se usa os 
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recursos e as instituições, e III). lutar por uma quota de mercado. Assim, o objetivo do 

Empreendedor é explicar e facilitar o papel da nova empresa no contexto económico 
(Fernandes et al., 2011). 

O desenvolvimento económico baseado na inovação material, no investimento em 

infraestruturas e equipamentos tecnológicos não cria, por si só, vantagens competitivas 

sustentáveis (Amaral, 2011). A inovação persistente num investimento constante em 

conhecimento e aprendizagem por parte do capital humano das sociedades. O 

desenvolvimento definido pela baixa qualificação é um modelo ultrapassado (Freitas, 2012). 

Os integrantes para o sucesso encontram-se no aumento qualificado, nas políticas do de 

oferta, em que a base de bens e serviços não vendáveis e que levam à competitividade dos 

produtos e serviços vendáveis do mercado (Fonseca, 2009). Assim, este difícil processo 

entre indivíduos, empresas, o estado e a sociedade em geral, que tem com objetivo 

encontrar esforços comuns mais eficazes e eficientes na promoção do processo de geração 

de riqueza e crescimento económico, o empreendedorismo pode ser a chave para estimular 

um crescimento seguro. 

No entanto, o conceito de empreendedorismo mais próximo daquele que é na atualidade 
referenciado é provavelmente o dado por Schumpeter (1911), na sua obra The Theory of 

Economic Development (Sarkar, 2014; Portugal, 2017). 

Foi a partir dos anos 80 que se registou um crescimento acentuado na investigação na área 

do empreendedorismo (Filion, 1997; Moura, 2012), recaindo especificamente nas atividades 

empresariais efetuadas nas instituições e sociedades económicas (Birkinshaw, 1997; 

Sharma & Chisman, 1999; Busenitz et al., 2003). 

Mas afinal o que é o empreendedorismo? Historicamente, é uma definição complicada e 

multifacetada (Wortman, 1987; Bygrave & Hofer, 1991; Moroz & Hindle, 2012), obtendo 
distintos significados de pessoa para pessoa (Gartner, 1989; Nielson et al., 2017). O 

empreendedorismo identifica-se enquanto processo abrangente, multidimensional e 

multidisciplinar (Sarkar, 2014), sendo uma área de interesse comum para as ciências 

humanas e para a gestão, conforme se pode observar na figura 4. 
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Figura 4. – Vertentes do empreendedorismo 

 
Fonte: Sarkar (2014, p 58) 

 

O grande desafio do estudo do empreendedorismo é a existência de um significado amplo e 

que todos aceitam. O ser empreendedor ajuda a estimular a atividade económica e a 

criação de emprego, bem como para integrar os desempregados ou os desfavorecidos no 

meio laboral, (Comissão Comunidades Europeias, 2003, pp. 8 e 9).  

Com o objetivo de facilitar a perceção no processo, no Quadro 4 apresentamos diversas 

opiniões acerca da noção de empreendedorismo que aparecem na literatura. O estudo do 

empreendedorismo concentra-se no empreendedor, onde os investigadores procuram 

esclarecer o empreendedorismo baseando-se nas competências pessoais (Shane, 2003). 

 

Quadro 4 – Abordagem Teóricas sobre o Empreendedorismo 
Abordagens ao empreendedorismo 

Law e MacMillan (1988) O empreendedorismo é a criação de novas empresas. 

Hébert e Link (1989) O empreendedorismo refere-se às ações de risco, ao desenvolvimento de um novo 

negócio criativo ou à restruturação de um negócio já existente. 

Gartner (1989) O empreendedorismo implica a criação de organizações.  

Shane e Venkataraman (2000) O empreendedorismo envolve a presença de oportunidades lucrativas.  

Dornelas (2001) O empreendedorismo envolve o processo de criação de algo novo, exigindo devoção, 

esforço e ousadia. 

Eckhardt e Shane (2003)  O empreendedorismo é a descoberta e a exploração de bens e serviços.  

Hisrisch, Peters e Shaperd (2009) O empreendedorismo conduz à criação de algo novo com valor. 
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Braunerhjelm (2010) O empreendedorismo implica as ações e atividades dos indivíduos que trabalham por 

contra de outro ou por conta própria.  

Baron (2012) O Empreendedorismo envolve a criatividade humana, ingenuidade, conhecimento, 

ferramentas e predisposição em desenvolver algo novo, útil e de valor.  

Baggio e Baggio (2014) O empreendedorismo resulta o aproveitamento de novas oportunidades.  

Sarkar (2014) O empreendedorismo corresponde ao processo de criação de um negócio inovador.  

Kuratko (2017) O empreendedorismo é um conceito integrado que pressupõe um negócio individual. 

Nielson et al. (2017) O empreendedorismo ajuda a desenvolver uma concorrência saudável na economia.   

Fonte: Adaptado de Machado (2019) 

  

2.2 Relação entre Empreendedorismo e Desenvolvimento Territorial 

 

A relação entre o empreendedorismo com outros fenómenos, tais como o crescimento e o 

desenvolvimento económico dos países, tem sido caraterizado pela sua interdisciplinaridade 

e complexidade (Fontenele, 2011).  

Como nos refere Dinis, A. (2005, p.5) “dada a fraca densidade populacional e empresarial e 

dada a débil estrutura industrial dos territórios de baixa densidade, as redes sociais são 

pouco diversificadas e, em particular as ligações interorganizacionais são pequenas ou 

mesmo inexistentes”.  

A literatura existente sobre o empreendedorismo reconhece os impactos da atividade 

empreendedora no crescimento económico (Audretsch & Keilbach, 2004; Bjørnskov & Foss, 
2016; Bosma et al., 2018), assim com a criação de novos negócios que favoreçam o 

emprego, competitividade e produtividade, tornar-se-á mais evidente o papel do 

empreendedorismo na dinamização económica dos territórios de baixa densidade. 

Conforme defendem autores como Audretsch e Keilbach (2004), Bjørnskov e Foss (2016) e 
Bosma et al. (2018), a fixação de população nos Territórios de Baixa Densidade só será 

possível se estes territórios forem capazes de criar oportunidades de emprego 

economicamente produtivas e socialmente reconhecidas. Caso contrário estes territórios 

continuarão a despovoar-se nos próximos anos.  

A inovação e o empreendedorismo são vistos como estratégias para o desenvolvimento e 

crescimento da economia em Portugal. Tem vindo gradualmente a ser incrementado uma 

cultura empreendedora, esclarecido pelas distintas medidas de apoio ao 

empreendedorismo.  
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2.3 A Incubação de Empresas enquanto ferramenta de incentivo ao empreendedorismo 

 

Importa destacar que o desenvolvimento local de um território de baixa densidade, como é o 

caso de Ferreira do Alentejo, pode ter no empreendedorismo um importante aliado no 

combate à desvitalização económica e social. E, por esse motivo, nos últimos anos têm 

vindo a ser desenvolvidas políticas públicas e instrumentos potenciadores do 

empreendedorismo em contexto local. 

No caso de presente estudo, procura-se entender de que forma a implementação de Ninhos 

de Empresas num determinado território pode constituir um instrumento de incentivo ao 

empreendedorismo, fomentando o desenvolvimento de territórios. Neste sentido, optou-se, 

assim, por adotar o conceito de incubadora de empresas, destinado especificamente a 

novas empresas (micro e pequenas), onde durante o processo de incubação é 

disponibilizando diferentes serviços de apoio e instalações próprias, a baixo custo, com 

espaços comuns que possibilitam a troca e partilha de conhecimentos entre empresas 

(OCDE, 1997; NBIA 1997). 

Os Ninhos de Empresas (NE), enquanto espaços de incubação de incubação, são dotados 

de estruturas de apoio técnico, material e logístico, onde podem ser exercidas atividades 

empresariais.  

Os NE são entendidos como instrumentos de estímulo ao empreendedorismo, gerando 

condições para a criação de empresas e permitindo, por sua vez, a fixação da população 

nos locais, podendo tornar os territórios mais competitivos e desenvolvidos social e 

economicamente. O papel dos NE passa por estimular a capacidade criativa e 

empreendedora da população, proporcionando-lhes os apoios necessários à criação ou 

desenvolvimento de empresas (Sedes, 2007). 

Hackett e Dilts (2004), citados por Holovnia (2008), definem as incubadoras de negócios 

como 

[...] uma organização que apoia negócios emergentes durante os seus primeiros anos de vida 

(...). As incubadoras são geralmente utilizadas para alavancar o desenvolvimento económico 

de uma região em geral ou encorajar o crescimento de uma determinada área de indústria.) 

(p.55). 

 

De acordo com a definição da National Business Incubation Association, como citado por 

Hackett e Dilts (2004, p. 82), as incubadoras de empresas são “uma ferramenta de 

desenvolvimento económico, concebida para acelerar o crescimento e o sucesso das 

empresas, através de um grande leque de recursos e serviços de apoio aos novos 
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negócios.” Esta definição propõe que a principal finalidade de uma incubadora é gerar 

empresas bem-sucedidas, com fiabilidade económica e financeira, que se tornem 

independentes ao fim do período de incubação. 

Dornelas (2002, p.21) sublinha que a grande finalidade de “uma incubadora de empresas 

deve ser a produção de empresas de sucesso, em constante desenvolvimento, 

financeiramente viáveis e competitivas em seu mercado, mesmo após deixarem a 

incubadora, geralmente em um prazo de dois a quatro anos.” 

As Incubadoras de empresas têm, assim, como objetivo receber e ajudar na conceção e 

estabilização de empresas na fase de arranque dos negócios. Destaca-se, ainda, a definição 

proposta pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE,1997, 

p. 13) que clarifica que a incubadora de empresas se refere “à prática de fornecimento de 

baixo custo, baseado em instalações e serviços compartilhados, para alimentar o 

desenvolvimento de novas empresas ". 

O contínuo aumento da prática de incubação permitiu o apoio às empresas na gestão, 

sobretudo na elaboração do plano de negócios, na formação, na elaboração de estudos de 

mercado, na obtenção de financiamento e na assessoria jurídica e fiscal (Anprotec, 2007; 

Duarte, 2004; Furlanetto, 2007; Lalkaka, 2003; Liss, 2000; NBIA, 2007b; Puga, 2000 & 

Versino, 2001).  

 

Para Aerts, Matthyssens e Vandenbempt (2007, p.27), as incubadoras de empresas 
“orientam as novas empresas durante o seu processo de crescimento e constituem um forte 

instrumento para promover a inovação e o empreendedorismo”. Assim, durante o período de 

incubação são disponibilizadas instalações físicas ajustadas ao acolhimento de empresas e 

apoios financeiros ao crescimento das novas empresas, fornecendo aos empreendedores, 

acesso a equipamentos partilhados, serviços administrativos, ligações à internet e, por 

vezes, acesso a recursos financeiros, incluindo capital de risco, durante os seus primeiros 

anos de operação (Mian, 1996). 
 

Bergek & Norrmann (2008) apresentam, deste modo, quatro características que definem 

uma incubadora, designadamente: i) Espaço físico partilhado, arrendado em condições 

favoráveis às empresas incubadas; ii) Conjunto de serviços de apoio partilhados com as 

empresas, permitindo reduzir custos; iii) Serviços de apoio às empresas ou consultoria; iv) 
Acesso a redes “network” internas e/ou externas. 

A partir de uma revisão da literatura em torno do conceito de incubadoras, a importância 

relativa a cada um destes constituintes tem-se alterado ao longo do tempo, desde o foco 
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inicial nas instalações e serviços administrativos até à importância dos serviços de apoio às 
empresas (Peters et al., 2004). 

Têm sido vários os autores que afirmam que as incubadoras de empresas são uma 

ferramenta de incentivo ao empreendedorismo local, contribuindo fortemente para o 

desenvolvimento dos territórios. Para Bergek e Norrman (2008, pp.8-9), as incubadoras, 

independentemente da sua natureza (com ou sem fins lucrativos) têm como objetivo 

promover o desenvolvimento económico, diminuir os níveis de desemprego das regiões, 

facilitar o arranque de novas empresas e garantir a sua sobrevivência e crescimento, 

estimulando, desta forma, a formação de empreendedores. 

Contudo, de acordo com Veiga (2005), para que o processo de desenvolvimento seja 

territorial e/ou local, há quatro estágios a considerar:  

I. A emergência da iniciativa local; 

II. O crescimento e a expansão de empresas locais; 

III. A manutenção de empresas locais sob controlo local;  

IV. O alcançar de uma estrutura de controlo local autónoma e de um sector local de 

serviços de apoio aos negócios. 

 

2.3.1 Tipologia de Incubadoras de Empresas 

 

Mesmo não existindo um único modelo de incubadora, de uma maneira geral, uma 

incubadora pode ser entendida como uma instituição de apoio aos novos empreendedores 

(Baêta, Borges & Tremblay, 2000; Oliveira, 2003, como citado em Souza, Sousa & Bonilha, 

2008). 

A realidade da incubação de empresas é heterogénea e varia com o desenvolvimento da 

região e dos objetivos das políticas públicas, verificando-se a existência de diferentes 

tipologias de incubadoras. 

Para combater as assimetrias locais e regionais, nasceram as incubadoras de empresas, 

que têm como principal objetivo o desenvolvimento económico regional. As incubadoras são 

consideradas as primeiras infraestruturas para promover e diversificar a base económica 

regional, sendo, por isso, uma ferramenta para aumentar a competitividade regional 

(Aernoudt, 2004). 

Assim, as incubadoras de empresas podem ser classificadas em diferentes tipologias de 

acordo com o tipo de apoio. Segundo Anprotec (2002), existem três tipos de incubadoras, a 
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incubadora Tradicional, a incubadora de base tecnológica e a incubadora mista (conforme 

Quadro 5 abaixo apresentado). 

Quadro 5 – Tipos de Incubadoras 

Tipos de Incubadoras  

Incubadora Tradicional Apoiar os empreendedores que operam em setores tradicionais da 
economia. 

Incubadora de Base 
Tecnológica 

Apoia empreendedores que visam desenvolver produtos e serviços 
inovadores. 

Incubadora Mista Visa apoiar empreendimentos de ambos os tipos anteriormente 
descritos. 

Fonte: Adaptado de Anprotec, 2002  

 

Dentro destas tipologias, pretende-se estudar a incubadora mista, que têm principal objetivo 

promover o desenvolvimento social e económico dos territórios, apoiar empreendimentos 

em setores tradicionais da economia, assim como apoiar empreendedores que desenvolvem 

produtos e serviços inovadores.  

 

2.3.2 O processo de incubação de empresa: vantagens e desvantagens 

 

Lalkaka (2003) explica que uma incubadora é um lugar com regras definidas para dar apoio 

à mudança de potenciais empresários em empresas crescentes e lucrativas.  

No decorrer do processo de incubação, as incubadoras proporcionam às empresas vários 

serviços de apoio, como instalações próprias, ou seja, uma empresa a iniciar a sua atividade 

ou já constituída, com um plano estratégico inovador e que pretenda desenvolver-se, pode 

encontrar nas incubadoras um ótimo recurso material, com capacidades essenciais para 

estimular o seu sucesso.  

Conforme Allen e McCluskey (1990), o ciclo de vida médio para que as empresas sejam 

compreendidas no mercado pode durar entre cinco ou seis anos. Calcula-se que este seja o 

tempo suficiente para que as empresas possam crescer, alcançando conhecimentos e 

ferramentas, desenvolvendo experiência e, assim, a sua sustentabilidade, isto é, poderem 

encarar o mercado com sucesso, ultrapassando as dificuldades, com os seus próprios 

meios.  
 

Lalkaka (2001) afirma que existe uma relação entre as incubadoras e os Governos locais, 

desta relação nasce benefícios para as economias locais, nomeadamente: I) identificação 

de oportunidades de negócio e apoio para superar falhas de mercado; II) apoio ao 
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desenvolvimento de políticas de inovação essencialmente para micro e pequenas empresas; 

III) auxílio ao desenvolvimento tecnológico; IV) alargamento da diversificação da economia 

regional; V) aumento do emprego e rendimento e a consolidação do espírito associativo. 

Os territórios podem ser favorecidos com a presença das incubadoras, na medida em que 

poderá estimular a economia local através da criação novos postos de trabalho e da 

extensão de novas redes de negócio, contribuindo para o desenvolvimento da cultura 

empresarial na comunidade local (Pereira & Pereira, 2002; Lalkaka, 2001). 

Acerca dos empreendedores, as vantagens de uma incubadora são várias, nomeadamente: 

a ampliação das hipóteses de sucesso da empresa incubada e aumento da reputação da 

empresa (Lalkaka, 2001); o encaminhamento que lhes oferece o saber mais alcançável; o 

acesso mais rápido ao mercado; a diminuição do custo e risco da inovação; a conceção de 

conexões empresariais estratégicas, a conceção de uma cultura orientada para a inovação e 

planeamento, o incentivo de procedimentos que se destinam à competitividade, o acesso a 

equipamento que representaria um elevado custo fixo para qualquer empresa na fase inicial, 

podendo até inviabilizar o início de pequenos projetos e ainda uma diminuição de custos 

básicos referentes à manutenção, vigilância e limpeza (Pereira & Pereira, 2002). 

Portanto, em harmonização com Pereira & Pereira (2002) e considerando os objetivos das 

incubadoras, Szulanski (1996) denomina variadas vantagens para as empresas incubadas, 

particularmente: I) divisão da infraestrutura e dos serviços, II) ligação entre os diferentes 

empreendedores dentro da mesma incubadora, III) prováveis visitantes e agentes e IV) as 

ligações empresariais que poderão aparecer da permuta de conhecimento entre estes. 

Independentemente das vantagens acima referidas, existem investigadores (Lalkaka, 2001) 

que exibem algumas desvantagens e preocupações, como: Elitista, pois, é direcionado a um 

grupo de potenciais ‘vencedores’; Dependente de apoios do Governo, a níveis de políticas, 

infraestrutura e fundos; Alcance limitado, pois só faz um contributo marginal na criação de 

novos empregos no curto prazo; Dispendioso, no fornecimento de apoio e um local de 

trabalho; Pode criar duplicação de serviços; Requer equipas de gestão experientes; Cria 

dependência, pois protege os empreendedores das situações reais do mercado; Exige uma 

boa estrutura de negócio, numa boa localização; Requerer subsídios externos antes que 

possa ser autossustentável. 
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2.3.3. Modelos, Processos e Boas Práticas De Incubação 

 

O objetivo da definição do modelo operacional é delimitar a forma como a incubadora será 

planificada e irá agir. O modelo a ser definido depende da área de atuação das empresas, 

da estrutura e dos serviços oferecidos. (Sequeira, 2013, p.3)  

Considerando que existem vários pontos em comum nos modelos de incubação, é também 

indispensável ter em conta as rápidas mutações nas economias e as especificidades de 
conjuntura em que cada incubadora atua. Assim, o Center for Strategy & Evaluation 

Services (CSES, 2002) desenvolveu um estudo de benchmarking sobre as incubadoras de 

empresas, solicitado pela Comissão Europeia, procurando reconhecer exemplos de boas 

práticas, para permitir a avaliação de desempenho das mesmas. Logo, um dos primeiros 

objetivos do CSES foi definir um modelo genérico de incubadora de empresas, enquanto 
modelo básico de input-output, combinando dimensões de input-output da incubadora com 

os critérios-chave de boas práticas identificadas no estudo, conforme apresentado na Figura 

5. 

Figura 5 - Modelo genérico de incubadora empresarial 

 
   Fonte: CSES (2002, p.29). 

 

Neste modelo genérico de incubadora, disponível em CSES (2002, p.29), destaca-se: 

 Os inputs, compostos pelos objetivos dos stakeholders (partes interessadas no 

desenvolvimento do projeto), recursos financeiros decisivos principalmente na fase 
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de investimento, aptidões de gestão e projetos nomeados pelos empreendedores 

para criação de empresas;  

 O processo de incubação, que a partir dos inputs produz um meio favorável às novas 

empresas, permitindo o desenvolvimento empresarial através da disponibilização de 
infraestruturas, serviços de apoio às empresas e networking;  

 Os outputs, apresentados pelas empresas conceituadas, que saem da incubadora 

com sucesso, obtendo a maturidade ao fixar-se no exterior, com projeção 

significativa na economia local/regional, ao nível do emprego, produção de riqueza, 

etc., citado em Sequeira, André Pinho de Sousa, Projeto de Mestrado em Gestão, 

Plano De Negócios ICAT, (2013, p.5).  

Neste modelo de incubadora, é essencial ter em conta duas dimensões: uma dimensão 

operacional e outra dimensão regional. Na dimensão operacional evidencia-se o mercado-

alvo da incubadora, a incubação propriamente dita e a maturidade. No mercado-alvo, 

destaque-se os destinatários da incubação e os seus projetos, no entanto, submetidos a 

normas de seleção definidas.  

Do processo de avaliação dos projetos dos futuros incubados podem resultar em dois tipos 

de resposta: aceitação para incubação ou direção para pré-incubação, de acordo com o 

nível de maturidade da ideia e a exequibilidade do plano de negócios. Na incubação assenta 

um espaço físico, com serviços de apoio às empresas, nomeadamente formação, 

consultoria, apoio na obtenção de financiamento, apoio na área tecnológica e acesso a 

redes. A fase de maturidade, corresponde ao final do processo de incubação, é o que todas 

as incubadoras desejam alcançar, no sentido de prosseguir com as suas atividades 

empresariais para o mercado de trabalho. 

A nível regional, o estudo do CSES reconheceu critérios considerados chave para as boas 
práticas que compõem indicadores de benchmarking: eficiência, eficácia, relevância, 

utilidade e sustentabilidade.  

Os critérios acima referidos são os mais comuns utilizados pela Comissão Europeia para 

estimar o desempenho das incubadoras em atividade e a implementação de uma nova 

incubadora. 

Para Kumar e Kumar (1997) o processo de incubação diz respeito a um conjunto de 

atividades criadas para simplificar a constituição de novas empresas, por interposto do 

empreendedorismo e transferência de tecnologia. Muitos investigadores esclarecem o 

crescimento das empresas, através de um conjunto de fases conquistadas passo a passo, 

de uma maneira sucessiva e crescente, até ao momento em que se tornam independentes e 

seguras. Um exemplo dum processo de incubação apoiado num modelo em cinco etapas, é 

o seguinte: I) Potencial da ideia de negócio, para produto ou serviço; II) Decisão de avançar; 
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III) Reunião de recursos (financiamento, pessoal, informação); IV) Lançamento da nova 
empresa (start-up); V) Desenvolvimento da empresa, tudo isto explica as fases do 

desenvolvimento de novas empresas (Albert & Gaynor, 2001). 

As diversas fases de incubação, segundo a Anprotec (2002), podem ser classificadas em 
três Fases. A primeira fase, designada por Pré-incubação, reporta-se a um conjunto de 

serviços e atividades que tem como objetivo estimular o empreendedorismo em projetos 

escolhidos com grande potencial de negócio. Esta fase centra-se no plano de negócios, na 

pesquisa de mercado e formação dos novos empreendedores sobre a gestão de negócio, 

na seleção dos produtos da empresa, e tem como objetivo a constituição de uma empresa. 
A segunda fase - Incubação, diz respeito ao processo de apoio ao desenvolvimento de 

novas empresas, possuindo instalações físicas, num ambiente institucional, com uma ajuda 

técnica ao nível da gestão. Esta é a fase de desenvolvimento do projeto/empresa. Na 
terceira fase, denominada por Graduada, a empresa já alcançou um considerável 

desenvolvimento para sair da incubadora. A fase Graduada é a fase mais crítica no que diz 

respeito a concretização e sustentabilidade do projeto ou empresas no mercado. Conhecida 

pelo “vale da morte”, devido ao grandioso número de insucesso nesta fase. 

Segundo Caetano (2012, p.16), com base em padrões internacionais, a duração média do 

período de incubação é de três anos, sendo este o período mais difícil para as incubadoras. 

Como Bergek e Norrman (2008, pp.20-28) referem, o termo “boas práticas”, 

independentemente da atividade de ação, pode ser definido como um “processo que é 

melhor do que qualquer outro para realizar uma determinada tarefa e para atingir um 

determinado resultado”.  

Conforme Bergek e Norrman (2008), a literatura sobre a incubação de empresas centra-se, 

essencialmente, sobre o comportamento das incubadoras, negligenciando um pouco a 

eficiência dos projetos de incubação. Os mesmos autores relatam que a noção de 

“performance” refere-se, usualmente, à capacidade de uma determinada atividade ou 

processo em conseguir chegar a um certo objetivo, assim torna-se decisivo avaliar os 

resultados alcançados e relacionar esses resultados com as expectativas e com os objetivos 

previamente estabelecidos. Em consonância com este pensamento, Bergek e Norman 

(2008, pp. 20-28) definem a “performance das incubadoras de empresas” como “a medida 

em que os resultados obtidos correspondem aos objetivos da incubadora”. Logo, de forma a 

apelidar as boas práticas de incubação, os autores mostram que a performance das 

distintas incubadoras deve-se relacionar com os seus modelos de incubação. Para que seja 

possível reconhecer as melhores práticas de incubação, é imprescindível narrar e 

individualizar os distintos modelos de incubadoras e avaliar os seus resultados com base 

nos seus objetivos. Na Figura 6, apresenta-se um modelo de avaliação de incubadora 
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proposto por Bergek e Norman (2008) que procura realçar a conexão entre os resultados 

obtidos e os objetivos definidos pela incubadora. 

Figura 6. – Modelo de avaliação de incubadora 

 
Fonte: Bergek e Norman (2008, p.22) 

 

De acordo com Bergek e Norrman (2008), apesar das inúmeras listas de indicadores 

mencionados na literatura, são poucos os estudos que dão relevo à conexão entre os 

resultados obtidos e os objetivos estabelecidos. O inverso, as incubadoras são, usualmente, 

estudadas como se possuíssem iguais expectativas e iguais objetivos, independentemente 

de “não existirem duas incubadoras iguais” (Lalkaka, 2001). 

O estudo do CSES (2002) apresenta-se como uma exceção, tal como Bergek e Norrman 

(2008) propõem a devida atenção aos objetivos antecipadamente definidos. De acordo com 

o CSES (2002), são cinco pontos essenciais de boas práticas da incubação de empresas: I) 
Eficiência: I) a relação entre os inputs financeiros e os resultados obtidos; II) Eficácia: a 

medida em que os resultados obtidos correspondem aos objetivos estabelecidos; III) 

Relevância: a medida em que os objetivos/resultados promovem objetivos políticos mais 

abrangentes; IV) Utilidade: a medida em que os serviços prestados às empresas incubadas 

respondem às suas necessidades específicas; V) Sustentabilidade: a sustentabilidade das 

operações e a durabilidade dos resultados alcançados. 

A importância de disponibilizar apoios ao desenvolvimento dos negócios das empresas 
(business support), além dos mais genéricos serviços administrativos, tem sido destacada 

na recente literatura sobre incubadoras, como referem Bergek e Norrman (2008). Diversos 

investigadores têm feito uma descrição dos tipos de serviços e apoios providenciados pelas 

incubadoras às empresas incubadas.  

Hackett e Dilts (2004a) observam que as abordagens de ajuda às empresas (business 

assistance) podem diferir no que se refere à intensidade de tempo (percentagem de horas 

trabalhadas dedicadas à monitorização e assistência às empresas incubadas), globalidade 

(grau em que este apoio às empresas inclui assistência operacional e estratégica assim 

como serviços relacionados com área administrativa) e grau de qualidade (valor relativo da 

assistência às empresas).  
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Contudo, como estudado por Cornelius e Bhabra-Remedios (2003), o sucesso de uma 

incubadora não depende unicamente da natureza dos serviços prestados, mas, também do 

modo como estes são oferecidos. Hackett e Dilts (2004a) propõem que o apoio concedido 

pelas incubadoras pode variar conforme com a extensão de tempo (número de horas de 

trabalho dedicadas à monitorização e assistência das empresas incubadas), com a alcance 

(domínios sujeitos ao apoio da incubadora) e com o grau de qualidade (o valor relativo do 

apoio prestado pela incubadora).  

Rice (2002), em alternativa, sugere uma abordagem mais geral, diferenciando três tipos de 

apoio conforme o iniciador do processo e a intensidade e continuidade do apoio: I) reativo e 

ocasional: o empreendedor solicita a ajuda para lidar com uma determinada crise ou 

problema, sendo o apoio prestado pela incubadora de duração limitada e focado 

exclusivamente no problema identificado; II) proactivo e ocasional: o gestor da incubadora 

envolve os empreendedores numa assistência empresarial informal e focada nas suas 

necessidades; III) contínuo e proactivo: iniciado pela incubadora e traduz-se num apoio 

sistemático e intensivo por parte da equipa de gestão da incubadora.  

Para Bergek e Norrman (2008), o apoio prestado pelas incubadoras depende 

fundamentalmente do seu posicionamento e de como a incubadora vê o seu papel no 

processo de incubação. Os autores sugerem que as estratégias de apoio às empresas 

variam consoante o grau de intervenção da equipa de gestão, assim como os resultados só 

por si são tem valor limitado quando se pretende reconhecer boas práticas. 

Segundo Hackett e Dilts (2004b), as incubadoras devem atuar como intermediárias entre as 

empresas incubadas e outras entidades externas à incubadora capaz de acrescentar valor à 

sua oferta. Assim, com o objetivo de fornecer os recursos e as competências das empresas 

incubadas, as incubadoras assumem-se com uma “ponte” entre os empreendedores e o 

ambiente externo (Bergek e Norrman, 2008). 

Contudo, tal como Buys e Mbewana (2007) afirma que, apesar das incubadoras desejarem 

ter um efeito positivo no desenvolvimento económico nos territórios onde estão inseridos, 

nem todas as incubadoras são bem-sucedidas, tornando-se, por isso, essencial pesquisar 

os fatores que cooperam para o sucesso dos diferentes programas de incubação. 

Importa, assim, compreender os fatores que determinam o sucesso das incubadoras. De 

forma a apoiar as equipas de gestão das incubadoras, a literatura oferece um leque 

considerável de estudos e orientações bastante abrangentes. 

Como referem Maletz e Siedenberg (2007), os fatores críticos de sucesso definem as 

direções que a equipa de gestão deve seguir na implementação e administração de uma 

organização, delimitando um número escasso de áreas que são fundamentais para a 
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organização conseguir o sucesso. Sun, et al. (2007), com o propósito de reconhecer os 

diversos fatores críticos de sucesso das incubadoras de empresas, sugerem um modelo de 

análise apoiado em três categorias distintas: ambiente, incubadora e empresas incubadas. 

A forma do programa de incubação e a operacionalização são fatores de sucesso 

relacionados com as incubadoras, particularmente a organização das infraestruturas de 

suporte, serviços de apoio disponíveis, cooperação com universidades e outros centros de 
investigação, aquisição de vantagens do trabalho em rede (networking), modelo de gestão 

da própria incubadora.  

Também Lee e Osteryoung (2004) sugerem uma divisão dos fatores críticos de sucesso em 

quatro grupos, com base em fatores que levam ao sucesso das incubadoras de empresas. 

O primeiro grupo refere-se à estratégia de operacionalização da incubadora, abrangendo os 

seguintes aspetos: I) a criação de metas e II) a aptidão para cumprir a estratégia de 

operacionalização criadas. O segundo grupo é constituído pelos meios físicos e humanos à 

disposição da incubadora e inclui os seguintes aspetos: III) conseguir acesso a 

equipamentos, IV) aceder a serviços e espaços comuns, V) aceder a uma rede de apoio ao 

empreendedor e VI) conseguir um apoio especializado. O terceiro grupo é direcionado aos 

serviços prestados pela incubadora, tais como: VII) a transferência tecnológica e I&D, VIII) 

consultoria na área da gestão e aconselhamento jurídico, (IX) suporte financeiro e 

aconselhamento no acesso a financiamento e X) promoção de programas de formação e de 

educação para o empreendedorismo. O último grupo diz respeito às redes empresariais 

estabelecidas e geridas pela incubadora e abarca os seguintes elementos: XI) redes 

institucionais, XII) redes de empresas incubadas, XIII) redes de entidades voltadas para o 

financiamento e XIV) redes governamentais e da comunidade local. 

Hackett e Dilts (2004b), salientam a existência uma sequência de fatores através dos quais 

as incubadoras são guiadas ao sucesso das empresas incubadas, particularmente: I) 

conceder feedback de forma dinâmica e proactiva às empresas incubadas; II) apoiar as 

empresas incubadas no planeamento do negócio; III) despertar as empresas incubadas a 

um controlo durante a fase inicial do seu desenvolvimento. 

Pode-se, deste modo, aferir que quanto maior o número de fatores incluídos no ambiente de 

atuação da incubadora, maiores serão as suas probabilidades de sucesso. Dornelas (2002) 

menciona que, por vezes, estes fatores e princípios não são considerados aquando da 

constituição das incubadoras. Para Dornelas (2002), muitas incubadoras de empresas são 

criadas sem o cumprimento de alguns critérios. Em alguns casos, está presente a 

possibilidade de fatores políticos dominarem, com uma forte pressão para a criação de 

postos de trabalho, o que pode levar as empresas, num curto espaço de tempo, ao fracasso. 
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Como já referido anteriormente, a criação de emprego deve ser encarada como uma 

consequência do processo de incubação e não como a sua missão.  
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Capítulo II – Metodologia de investigação 

 

1. O Problema de Investigação  

 
A problemática do desenvolvimento de territórios de baixa densidade entronca na 

necessidade de se encontrar respostas a um conjunto de questões, são elas: Será que o NE 

pode ser uma ferramenta de incentivo e apoio ao empreendedorismo e desenvolvimento 

local num território de baixa densidade? O NE é gerador de desenvolvimento local? Quais 

são as motivações que levam o potencial empreendedor a procurar as Incubadoras de 

Empresas? Quais as vantagens e os riscos de estar incluído numa Incubadora de 

Empresas?   

A presente dissertação centrou-se nesta problemática, a qual conduziu à seguinte pergunta 

de partida: Em que medida o processo de incubação de empresas constitui uma ferramenta 

de incentivo e apoio ao empreendedorismo e desenvolvimento de territórios de baixa 

densidade? 

No sentido de responder a esta pergunta de investigação, foram definidos três objetivos 

gerais: 

1) Realizar um diagnóstico da situação do concelho de Ferreira do Alentejo, 

nomeadamente no que diz respeito ao processo de criação e implementação da 

incubadora de empresas no território; 

2) Conhecer e analisar a perceção dos atores locais (designadamente, os empresários 

locais, responsáveis e empreendedores do NE) face ao processo de incubação de 

empresas no concelho de Ferreira do Alentejo.  

3) Definir um plano de ação que forneça um conjunto de linhas e ações estratégicas, 

com vista a estimular e capacitar os territórios de baixa densidade ao 
desenvolvimento do empreendedorismo. 

No sentido de alcançar estes objetivos, formularam-se os seguintes objetivos específicos: 

1) Caracterizar o concelho de Ferreira do Alentejo, nomeadamente ao nível emprego, 

formação e qualificação, atividade económica e tecnológica, perfil e inserção dos 

atores locais, entre outros elementos relacionados com as dinâmicas 

empreendedoras no concelho; 

2) Conhecer e analisar as fases do processo de incubação, os pontos fortes e fracos, 

as oportunidades e as ameaças no espaço de intervenção do NE; 
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3) Caracterizar os atores locais, designadamente os empresários locais, responsáveis e 

empreendedores do NE; 

4) Conhecer e analisar os fatores que conduziram à criação do NE; 

5) Identificar o perfil do empreendedor; 

6) Conhecer e analisar as motivações e as expectativas do empreendedor; 

7) Identificar os obstáculos e as estratégias de superação ao empreendedorismo no 

concelho de Ferreira do Alentejo;  

8) Conhecer e analisar a importância do tecido empresarial e dos incentivos na 

dinamização dos territórios de baixa densidade  

9) Identificar as boas práticas da Incubadora de Ferreira do Alentejo. 
 

2. Desenho da investigação  

Trata-se, portanto, de um estudo de caso de natureza exploratória e descritiva, na medida 

em que se procurou efetuar uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de construir o quadro 

base de análise (exploratório), a fim de alcançar informação para descrever o estado atual 

do fenómeno de análise - o NE enquanto ferramenta de incentivo ao desenvolvimento do 

território de Ferreira de Alentejo.  

Para Yin (2005) um estudo de caso é uma estratégia de investigação que procura investigar 

um fenómeno contemporâneo dentro do seu contexto de vida real. O estudo de caso como 

estratégia de investigação é entendido por outros autores, como Stake (1999) e Rodríguez 
et al. (1999), como um caso que pode ser algo bem definido ou concreto, como um 

indivíduo, um grupo ou uma organização, mas também pode ser algo menos definido ou 

definido num plano mais abstrato como, decisões, programas, processos de implementação 

ou mudanças organizacionais.   

A vantagem do estudo de caso é a sua aplicabilidade a situações humanas, a contextos 

contemporâneos de vida real (Dooley, 2002). 

Dooley (2002, pp. 343-344) refere ainda que:  
[...] Investigadores de várias disciplinas usam o método de investigação do estudo de caso 

para desenvolver teoria, para produzir nova teoria, para contestar ou desafiar teoria, para 
explicar uma situação, para estabelecer uma base de aplicação de soluções para situações, 

para explorar, ou para descrever um objeto ou fenómeno.  

 

No sentido de alcançar os objetivos definidos, considerou-se como abordagem metodológica 

mais adequada a combinação de métodos e técnicas de natureza qualitativa e quantitativa. 

No caso específico deste estudo procurou-se estudar intensivamente um contexto 
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específico, o NE, recorrendo, para o efeito, à triangulação de dados recolhidos através da 

observação direta, a pesquisa documental, os inquéritos por questionários e as entrevistas. 

 

3. Fases da Investigação  

 

O presente trabalho passou por processo de investigação que percorreu cinco fases: I) 

Construção do Quadro Concetual; II) Elaboração do Quadro metodológico; III) Trabalho de 

Campo; IV) Análise e Discussão dos Dados; V) Conclusões e Revisão Final da Dissertação. 

Na primeira fase, procedeu-se à formulação do problema de investigação e dos objetivos do 

estudo, tendo por base a revisão da literatura em torno da problemática do 

Empreendedorismo e do Desenvolvimento Territorial. A esta revisão acresce a pesquisa e 

recolha documental realizada em fontes de dados oficiais (estatísticas do INE e Pordata) 

sobre os territórios de baixa densidade e os Ninhos de Empresa. A Revisão de literatura 

permitiu enquadrar o problema no estado do conhecimento atual e fundamentar 

teoricamente o problema de investigação e sustentar os objetivos do estudo. 

A segunda fase, que incidiu na elaboração da Metodologia da investigação, consistiu na 

definição do desenho da investigação e dos procedimentos metodológicos adotados no 

decurso do trabalho. Nesta fase, procedeu-se à construção das técnicas de recolha dos 

dados (a elaboração do inquérito por questionário e do guião de entrevista) e à respetiva 

validação dos instrumentos.  

 

O trabalho de campo permitiu a aplicação dos instrumentos e a sua respetiva monitorização. 

Após a recolha dos dados, procedeu-se à quarta fase da investigação, a análise e discussão 

dos dados. A última fase foi dedicada à redação das conclusões e à revisão final da 

dissertação, conforme se pode verificar na figura 7. 
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Figura 7 – Fases da Investigação 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
4. População-Alvo, Amostragem e Dimensão da Amostra  

 

Considerou-se como processo de amostragem mais adequado às características deste 

estudo, a não probabilística. Segundo Mattar (2001, p.161), este tipo de amostragem aplica-

se ao caso de investigações de natureza exploratória, “em que o objetivo principal é ganhar 

conhecimento sobre um assunto e não que as informações obtidas sejam ou não 

representativas da população.” 

Por outro lado, quando utilizamos este tipo de amostragem realizamos uma seleção não 

aleatória, ou seja, existem determinadas porções da população-alvo que têm menos 

probabilidade de serem escolhidas do que outras, dependendo se cumprem os critérios 

estabelecidos pela investigação. Assim, regra geral, as amostras não probabilísticas devem 

satisfazer dois requisitos, sendo eles, a representação simbólica e a diversidade (Bryman, 

2012, p.187).  

De salientar que, quanto à diversidade, o estudo garantiu a multiplicidade de perspetivas ao 

incluir incubados, representantes do NE e empresários locais. No entanto, por razões de 

inacessibilidade ao campo, não foi possível garantir a diversidade de perspetivas dos 

empresários locais, pelo que se optou por restringir o tamanho da amostra. 

Dentro da amostragem não probabilística, selecionámos a amostra intencional, pois, 

segundo Almeida e Pinto (1975), consiste na seleção de componentes essenciais para a 

constituição da amostra, partindo de determinados parâmetros, que são relevantes para a 

nossa investigação. Selecionamos, ainda, a amostra por conveniência, que segundo 



  
  

52 
 

Bryman (2012, p. 201) é a população que se encontra disponível ao investigador, consoante 

a acessibilidade da mesma no momento de aplicar a entrevista. 

Posto isto, a população-alvo deste estudo é constituída pelos responsáveis das empresas 

incubadas, os responsáveis pelo NE e pela entidade promotora e os empresários locais.  

Conforme se pode observar no Quadro 6, na construção da amostra foram considerados 

alguns procedimentos de inclusão e exclusão dos participantes no estudo, em particular no 

que se refere à população-alvo constituída pelos empresários locais, onde foram definidos 

como critérios de inclusão as empresas de maior expressão, quer a nível de sobrevivência, 

quer a nível de empregabilidade e dimensão, ficando excluídos da amostra os restantes 

empresários. Ou seja, para a construção da amostra procurou-se abranger os empresários 

locais/empresas com um nível de sobrevivência acima do ano (100%), empresas com um 

maior número de pessoas ao serviço e nível de empregabilidade (740), tendo sido 

abrangidos os seguintes setores de atividade: agricultura, indústria, construção e serviços. 

Deste modo, com um universo de 1085 empresas, com sede empresarial no concelho de 

Ferreira do Alentejo, a amostra foi de 65 empresários locais. 

A distribuição da amostra das empresas locais por setor de atividade encontra-se, desta 

forma, expressa no quadro 6.  

Quadro 6 – Amostra das empresas locais 
 Setor de atividade 

Indicador 

 

Agricultura 

 

Indústria 

 

Comércio 

 

Serviços 

 

Total 

N.º de Empresas 2 7 26 30 65 

N.º de Trabalhadores 9 38 165 528 740 

Média 4,5 5,4 6,3 17,6 7,2 

Nível de sobrevivência 
(superior a 1 ano) 

100% 100% 100% 100% 100% 

Volume de negócios 
(por sector, em €) * 

99737838 17370094 3713826 74502778 195714046 

*não tendo sido perguntado o volume de negócios às empresas inquiridas e não sendo possível voltar 
a contactar todos os empresários locais, apresentam-se os valores por sector no concelho de Ferreira 
do Alentejo.  

Fonte: INE, http://www.ine.pt, Empresas, 2019 

Fonte: Elaboração própria 

Por outro lado, e tomando como universo do estudo as 5 empresas inseridas no NE de 

Ferreira do Alentejo, a dimensão da amostra contou com a participação de 5 Incubados. 
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Resultante da necessidade de analisar a importância do empreendedorismo no 

desenvolvimento de territórios de baixa densidade – o caso de Ferreira do Alentejo, foram 

igualmente envolvidos no estudo os responsáveis do NE da entidade promotora (Município 

de Ferreira do Alentejo).  

No quadro 7 está representada a população-alvo do presente estudo, assim como os 

procedimentos usados na construção da amostra. 

Quadro 7 - População–alvo e dimensão da amostra 
População-

alvo Universo Dimensão 
da Amostra Procedimento Objetivo 

Incubados 
NE 

 

5 5 

Realização de Entrevistas com 
recurso a um guião de entrevista. 

Tomando como universo de 
estudo as 5 empresas incubadas 
no NE de Ferreira do Alentejo, 

foram entrevistados os 5 
incubados. 

Elaboração de uma base de 
dados através do programa 

Excel e tratamento estatístico 
com recurso ao programa IBM 

S.P.S.S. Statistics 26 

Caraterizar o tecido 
empresarial dos 

incubados e avaliar o 
seu impacte no 

quadro de 
desenvolvimento 

regional. 

Avaliar a importância 
do tecido empresarial 
na dinamização dos 
territórios de baixa 

densidade e conhecer 
os apoios atribuídos. 

Empresários 
Locais 

(Empresas 
não 

financeiras- 
Total da 
atividade 

económica) 

 

 

 

 

 

 

 

1085 65 

Aplicação de inquéritos por 
questionário. 

Tomando como amostra 65 
empresas locais  

Para a construção da amostra, 
foram definidos como principais 
critérios de inclusão/exclusão, a 
dimensão da empresa, o grau de 
sobrevivência (mais de um ano) 
e o nível de empregabilidade. 

Em consideração um nível de 
confiança de 95% e uma 

margem de erro máxima de 12%. 

Elaboração de uma base de 
dados através do programa 

Excel e tratamento estatístico 
com recurso ao programa IBM 

S.P.S.S. Statistics 26 

Caraterizar o tecido 
empresarial dos 

empresários e avaliar 
o seu impacte no 

quadro de 
desenvolvimento 

regional. 

Avaliar a importância 
do tecido empresarial 
na dinamização dos 
territórios de baixa 

densidade e conhecer 
os apoios atribuídos. 
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Responsável 
Executor do 

NE 

 

1 1 

Realização de Entrevistas com 
recurso a um guião de entrevista, 

cujas respostas foram obtidas 
através de correio eletrónico. 

Avaliar a importância 
do tecido empresarial 
na dinamização dos 
territórios de baixa 

densidade e conhecer 
os apoios atribuídos 

Responsável 
da Entidade 
Promotora 

(Vereador 
do Município 
de Ferreira 
do Alentejo) 

1 1 

Avaliar a importância 
do tecido empresarial 
na dinamização dos 
territórios de baixa 

densidade e conhecer 
os apoios atribuídos. 

Fonte: Elaboração própria   

 

5. As Técnicas e os Instrumentos de Recolha e Tratamento dos Dados 

 

A seleção das técnicas e dos instrumentos não só dependem das questões de investigação, 

mas também da situação de investigação concreta e do contexto, pois só a visão global 

permite determinar o que será mais adequado e o que será capaz de fornecer os dados 

pretendidos. Segundo Turato (2003, p.143), para que um método de pesquisa seja 

considerado adequado, é preciso sabermos se ele responderá aos objetivos da investigação 

que queremos levar a cabo.  

Deste modo, e de forma a dar resposta aos objetivos propostos, considerou-se como 

técnicas de recolha de informação mais adequadas, a recolha documental, a observação 

direta, os inquéritos por questionário e as entrevistas (conforme quadro VI em apêndice). 

Procedeu-se, assim, à utilização da técnica de observação direta, que segundo Marconi e 

Lakatos (2003, p.190), consiste numa “técnica de coleta de dados para conseguir 

informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspetos da realidade. Não 

consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se 

desejam estudar”. 

Segundo Gil (1999, p. 111), Marconi e Lakatos (2003, p. 191-192), a observação apresenta 

vantagens e limitações. No que se refere às vantagens, possibilita meios diretos para 

estudar uma ampla variedade de fenómenos, propicia a coleta de dados sobre um conjunto 

de atitudes comportamentais e permite obter dados não contemplados em questionários e 

entrevistas. Quanto às limitações, a presença do pesquisador pode provocar alterações no 

comportamento dos observados, os acontecimentos podem ocorrer simultaneamente, 
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dificultando a coleta dos dados, sendo que os fatores imprevistos podem interferir na tarefa 

do pesquisado.  

No que respeita ao inquérito por questionário, este incidiu num conjunto de questões sobre a 

problemática em estudo, previamente elaboradas, dirigidas a determinado grupo de sujeitos. 

Como refere Ghiglione e Matalon (1992, p.119), “A construção do questionário e a 

formulação das questões constituem, portanto, uma fase crucial do desenvolvimento de um 

inquérito. [...] Qualquer erro, qualquer inépcia, qualquer ambiguidade, repercutir-se-á na 

totalidade das operações ulteriores, até às conclusões finais”. 

O inquérito por questionário detém vantagens relativamente a outras técnicas, mas também 

algumas limitações. No que diz respeito às vantagens, no momento da recolha de dados o 

investigador não influencia o inquirido, mantém-se o anonimato, possibilita grandes 

amostras. Como limitações temos a rígida ordenação das perguntas, sendo as respostas de 

conteúdo e profundidade da informação relativamente limitados, serem dadas respostas 

com intenção de agradar ao inquiridor, por vezes de forma inconsciente, a credibilidade do 

questionário é fraca e dificilmente as relações causais são demonstradas. 

O questionário foi estruturado em 6 grupos de questões, com um total de 28 questões 

subdivididas em sub-itens, envolvendo na sua maioria questões fechadas e questões 

abertas, tendo sido aplicado aos empresários locais.   

O primeiro grupo de questões direcionou-se para a caraterização sociodemográfica do 

empresário, integrando questões sobre as habilitações literárias, idade e localização da 

empresa. O segundo grupo de questões foi direcionada para a empresa, envolvendo 

questões sobre a área de atividade, a forma jurídica, o ano de constituição da empresa, o 

número de trabalhadores, os fatores que influenciam o desenvolvimento da empresa em 

cinco anos e, por fim, questões sobre potenciais obstáculos à criação de empresas em 

territórios de baixa densidade. No terceiro grupo do questionário foram realizadas questões 

sobre o desenvolvimento da atividade empresarial, com vista a obter informação sobre os 

obstáculos ao desenvolvimento da atividade empresarial. Em relação ao quarto grupo, este 

foi dirigido à criação e fixação da empresa, onde se procurou recolher informação sobre os 

fatores decisivos para fixar a sede da empresa no concelho de Ferreira do Alentejo. No 

grupo cinco, as questões incidiram nas medidas de apoios e Incentivos ao desenvolvimento 

da atividade empresarial/atividade económica pelo Município de Ferreira do Alentejo, 

nomeadamente se pediram apoios à Câmara Municipal, se conhecem os apoios oferecidos 

pelo município, os apoios que o município deveria oferecer aos empresários do concelho, se 

as medidas desenvolvidas pela Câmara Municipal tiveram influência na decisão em 

constituir uma empresa e o posicionamento do concelho de Ferreira do Alentejo ao nível 

empresarial. O grupo seis incluiu questões direcionadas à importância do NE no 
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fortalecimento do tecido empresarial e no desenvolvimento do território, nomeadamente o 

grau de importância atribuído à criação de uma Incubadora de Empresas e ao trabalho 

desenvolvido pelo NE. Outras questões como o interesse do empresário em mudar a sua 

empresa para o NE, o tipo de apoio por parte do município, a importância do 

empreendedor/empresário no desenvolvimento de um território de baixa densidade, as 

estratégias a implementar no território em estudo, foram também consideradas na 

elaboração do questionário aos empresários locais. Por fim, foram retirados alguns dados 

sociodemográficos dos inquiridos. 

De salientar que foi utilizada uma escala de Likert de cinco níveis (em que 1 representa 

“Sem Importância” e 5 “Muito importante”) para apreender as perceções dos empresários 

locais em relação à importância que atribuem à criação de uma Incubadora de Empresas e 

aos fatores decisivos para fixar a sede da empresa no Concelho de Ferreira do Alentejo.  

Para além do inquérito por questionário, optou-se pela entrevista semiestruturada por se 

tratar de um instrumento flexível para coleta de dados e que pode ser definida como 

[...]um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito 

de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional. É um 

procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no 

diagnóstico ou no tratamento de um problema social. (Marconi & Lakatos, 1996, p.84).  

As entrevistas foram, deste modo, dirigidas às empresas incubadas e aos responsáveis do 

NE e da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo.  

Recorreu-se a um guião de entrevista, uma vez que se acredita que colocar perguntas 

abertas permite uma maior profundidade nos elementos de análise recolhidos (Bardin, 

2016), o qual foi construído segundo três eixos temáticos. No primeiro eixo procurou-se 

caraterizar a dinâmica empresarial municipal e, no segundo eixo, apreender as perceções 

dos entrevistados sobre o contributo das empresas no desenvolvimento do território. O 

terceiro eixo incidiu sobre questões específicas que permitissem avaliar a importância das 

políticas públicas e das medidas estratégicas adotadas pelo município ao nível do 

empreendedorismo local.  

Sommer e Sommer (1986, p. 109) enfatizam que a preferência por perguntas abertas – 

preferência justificada pela liberdade de expressão proporcionada ao respondente - termina 

quando "o pesquisador tenta comparar a resposta de um respondente com a de outro, as 

respostas de um grupo com as de um outro grupo". Afirmam, ainda, que "muitas vezes 

demonstra-se mais respeito para com a opinião das pessoas, deixando-as classificar suas 
próprias respostas como positivas, negativas, ou neutras, em vez do pesquisador fazê-lo" (p. 

109). 
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Quer na elaboração do guião da entrevista e do questionário foram utilizadas questões 

fechadas, pois como afirmam Sudman e Braudburn (1982, p. 148) as "perguntas fechadas 

são mais difíceis para construir, mas mais fáceis para analisar e correm menos risco de 

variação por conta do entrevistador e do codificador". 

A recolha de dados a partir dos questionários e das entrevistas permitiu, deste modo, 

identificar as principais potencialidades e fragilidades em matéria de fomentação da cultura 

empreendedora em territórios de baixa densidade, no sentido de definir procedimentos 

estratégicos para o desenvolvimento territorial. 

No que se refere aos procedimentos de tratamento dos dados extraídos através das 

entrevistas foram analisados com recurso à técnica de análise conteúdo, cujo processo 

assentou na categorização da informação, permitindo a descoberta de outros elementos de 
resposta aos objetivos do estudo (Bardin, 2016).  

Para o efeito, a análise seguiu três fases: a pré-análise; a exploração do material; e o 

tratamento dos resultados. Na fase da pré-análise, organizou-se o material a ser analisado 

com o objetivo de torná-lo operacional e sistematizar as ideias iniciais, a formulação das 

hipóteses e dos objetivos, a preparação do material. Na fase seguinte, a exploração do 

material consiste “nas operações de codificação, desconto ou enumeração, em função de 
regras previamente formuladas” (Bardin, 2016, p.125-130). 

O tratamento estatístico dos resultados obtidos através dos inquéritos por questionário, 

permitiram a elaboração de tabelas e gráficos que condensaram e destacaram as 
informações fornecidas, tem como suporte o uso de softwares que auxiliam na organização 

dos dados recolhidos. Procedeu-se, deste modo, à análise descritiva dos dados com recurso 
ao programa IBM S.P.S.S. Statistics 26.  

A base de dados elaborada revelou-se uma ferramenta bastante complexa, pelo facto de 

algumas questões terem mais do que uma opção de resposta e outras com resposta aberta, 

tornando a criação da base de dados demorada, bem como a inserção dos dados. Cada 
questionário demorou cerca de 20/25 minutos a ser inserido na base de dados. 
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6. Validação dos Instrumentos  

Para a identificação e a correção das limitações existentes no guião, com o enfoque 

quantitativo, realizou-se um pré-teste junto de 3 responsáveis pelas empresas incubadas. 

O pré-teste decorreu entre 3 de abril e 11 de maio de 2020, conseguindo-se estimar a 

duração que estaria subjacente à realização da entrevista (média de 30 minutos). 

Para a identificação e a correção das limitações existentes no guião, realizou-se um pré-

teste junto do responsável do Gabinete de Apoio ao Empresário local e responsável pelo 

NE. Este decorreu entre 5 de maio e 31 de maio, conseguindo-se estimar a duração que 

estaria subjacente à realização da entrevista (média de 35 minutos). 

Contudo, não foi possível realizar as entrevistas aos incubados presencialmente, devido ao 

contexto da Pandemia Covid-19, tendo sido enviado por correio eletrónico o guião de 

entrevista aos participantes.  

No que se refere à recolha de respostas aos inquéritos por questionários, esta foi 

desenvolvida em dois momentos. Num primeiro momento, no mês de maio de 2020, 

estabeleceu-se o contacto com as empresas telefonicamente, apelando à importância da 

sua participação para o referido estudo.  

Perante a reduzida participação, foi necessário, num segundo momento, a aplicação dos 

questionários via presencial aos dirigentes das empresas, no mês de junho de 2020, 

resultando numa participação de 65 das 1085 empresas não financeiras existentes no 

concelho de Ferreira do Alentejo.  
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7. Procedimentos éticos na investigação 

 
A ética de uma investigação abrange todas as etapas do processo de investigação, 

enquanto preocupação com a qualidade dos procedimentos científicos. Durante o decorrer 

do estudo, desde a definição da questão de investigação e do problema de investigação à 

metodologia e análise e discussão dos resultados, foram considerados alguns aspetos 

éticos, nomeadamente no que se refere à adequação dos instrumentos, assim com aos 

processos de recolha de dados e divulgação dos resultados.  

Entre os requisitos básicos a considerar na avaliação ética de um projeto de investigação, 

incluem-se a relevância do estudo, a validade científica, a seleção da população em estudo, 

a relação risco-benefício, a revisão ética independente, a garantia de respeito dos direitos 

dos participantes (especificamente, consentimento informado, esclarecido e livre bem como 

a confidencialidade e proteção dos dados) em todas as fases do estudo. 

Assim sendo, o estudo teve em conta os requisitos acima expostos, procurando durante o 

processo de acesso ao campo e aos dados disponibilizar aos participantes o acesso aos 

instrumentos, assegurando a confidencialidade e o anonimato da informação recolhida, 

sendo esta utilizada apenas para efeitos de investigação académica. A possibilidade de 

participação voluntária no estudo foi também considerada, dando a liberdade do 

participante poder a qualquer momento desistir do preenchimento do questionário, 

mesmo tendo concordado com o termo de aceitação da realização do inquérito. 
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Capítulo III  - Apresentação do Estudo de Caso: Análise e Discussão dos Resultados 

 

1. Caracterização e Localização geográfica do Território  

 
O concelho de Ferreira do Alentejo conta com uma superfície de 648,2 km2 e encontra-se 

localizado na Região do Alentejo, mais precisamente na sub-região do Baixo Alentejo (NUT 

III), numa posição de fronteira com a sub-região do Alentejo Litoral. Faz fronteira com os 

concelhos de Alcácer do Sal e Alvito (a norte), Cuba e Beja (a este), Aljustrel (a sul), 

Grândola e Santiago do Cacém (a oeste), conforme mostra a figura 8. 

Figura 8. – Freguesias do concelho de Ferreira do Alentejo 

 
Fonte: SPI, 2019 

 

O concelho é constituído por quatro freguesias: Odivelas, União das Freguesias de Alfundão 

e Peroguarda, União das Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros, e Figueira dos 

Cavaleiros. A União das Freguesias de Ferreira do Alentejo é onde se localiza a vila de 

Ferreira do Alentejo, sede de concelho, é a freguesia mais populosa, onde reside cerca de 

62% da população do concelho, disponível no Plano Estratégico de Ferreira do Alentejo, 

2019.  

Com uma localização privilegiada, encontra-se a 23 km de Beja, a 100 km de Sines, a 86 

Km de Espanha, a 150 km de Faro, e a 157 km de Lisboa, Capital de Portugal. No litoral, 

Sines, o seu Porto e a Zona Industrial e Logística associada situam-se a cerca de 70 km, 
enquanto a fronteira espanhola mais próxima, em Rosal de la Frontera encontra-se a 85 km. 

Já Lisboa e Faro apresentam uma distância equivalente – cerca de 150 km, que se pode ver 

na Figura 9. 
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Figura 9. – Enquadramento regional do concelho de Ferreira do Alentejo 

 
Fonte: SPI, 2019 

 

Este território possui boas acessibilidades, destaca-se a Estrada Regional (ER)2 e a Estrada 

Nacional (EN)259, sendo de referir que existe a perspetiva de construção do Itinerário 

Principal (IP)6/Autoestrada) A26 - Sines-Beja com passagem no concelho, que deverá 

potenciar em termos estratégicos o concelho, devido ao desenvolvimento da Plataforma 

Logística de Sines, disponível no Plano Estratégico de Ferreira do Alentejo, 2020.  

Destaca-se, ainda, a proximidade ao aeroporto de Beja e o potencial benefício da sua 

abertura a voos comerciais, assumindo-se como plataforma de conectividade, a qual poderá 

abrir caminhos a novos processos de internacionalização e à captação de fluxos turísticos 

relacionados com o Alqueva, podendo contribuir para o desenvolvimento do território (CCDR 

Alentejo, 2010).  

De um modo geral, os equipamentos e os serviços públicos de apoio à população de 

Ferreira do Alentejo no que respeito à saúde, educação, justiça, segurança, cultura e lazer, 

concentram-se na sede do Concelho. Assim, em Ferreira do Alentejo evidenciam-se como 

principais estruturas de apoio, a Câmara Municipal, a sede da Junta de Freguesia, o posto 

da GNR, os serviços de notário, as finanças, o registo civil e predial, o Departamento de 

Investigação e Ação Penal e o Mercado Municipal e os serviços de saúde (centro de saúde). 

No Modelo Territorial do PROTA, Ferreira do Alentejo é apresentado como um Centro 

Urbano Complementar (CUC), integrado no corredor nacional estruturante correspondente 
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ao Corredor Internacional Sul, sendo neste ponto de valorizar a proximidade geográfica 

(cerca de 25 km) entre Ferreira do Alentejo e Beja, um centro urbano regional, conforme a 

figura IX (CCDR Alentejo, 2010).  

Os CUC são definidos, no PROTA, como sedes de concelho essenciais para a manutenção 

e apoio dos territórios de baixa densidade e ainda para a confirmação das relações urbano-

rurais, tendo que expor um conjunto mínimo de serviços urbanos, de forma a aperfeiçoar a 

qualidade dos serviços no meio rural e assegurar o acesso generalizado aos serviços 

básicos, fatores imprescindíveis para a coesão territorial, conforme a figura 10. (CCDR 

Alentejo, 2010) 

Figura 10 – Excerto do Modelo Territorial do PROT Alentejo 

 
Fonte: CCDR Alentejo, 2010  

 

De acordo com a CCDR Alentejo (2018), pretende-se que o concelho de Ferreira do 

Alentejo cumpre com os seguintes objetivos: Se afirme enquanto nó de estruturação local e 

de articulação com o sistema urbano regional; Seja um vínculo fundamental de apoio socio-

rural enquanto território de baixa densidade; Se afirme enquanto espaço de cidadania, de 

valorização de recursos e de quadros de vida significativos para o desenvolvimento local.  

Classificado como território do interior, o concelho de Ferreira do Alentejo está, como já foi 

mencionado, abrangido pelas medidas do Programa Nacional de Coesão Territorial (PNCT), 

e atual Programa de Valorização do Interior (PVI), cuja finalidade é tornar estes territórios 

em áreas mais diversificadas, mais próximas e mais qualificadas, promovendo a fixação de 

população e a dinamização económica através do aproveitamento e valorização dos 

recursos.  
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2. Diagnóstico do concelho de Ferreira do Alentejo   

2.1 População  

Sendo um fator elementar para o futuro de Ferreira do Alentejo e ponto de partida para 

algumas estratégias de desenvolvimento do território, é indispensável conhecer a descrição 

demográfica do concelho e as características da população residente.  

Perante uma conjuntura nacional com propensão para a diminuição da população, 

decorrente de décadas de crescimento natural negativo, aliado ao período pós-crise, 

caracterizado por um saldo migratório igualmente negativo, o concelho de Ferreira do 

Alentejo divide com o Alentejo e com os territórios do interior e de baixa densidade um 

panorama demográfico particularmente desfavorável, conforme se pode observar no gráfico 

1 (INE, 2011).  

Gráfico 1 – Evolução Demográfica no Concelho de Ferreira do Alentejo, de 1900 a 2011 

 
Fonte: INE, Cenos 2011 

Segundo dados do INE (2019), o concelho de Ferreira do Alentejo, como se pode ver no 

Tabela 1, contava, segundo as estimativas populacionais para o ano de 2018, com 7848 

habitantes, podendo-se constatar, que, entre 1998 e 2018, sofreu uma diminuição da 

população de -14,7% (superior ao que ocorreu nas NUTII Alentejo e NUTIII Baixo Alentejo, 

com diminuições de -9% e -14,4%).  

Tabela 1 – Principais Indicadores Demográficos,1998-2018 
Indicador  Ferreira do Alentejo Baixo Alentejo Alentejo 

Ano  1998 2018 1998 2018 1998 2018 

População residente  9 196 7 848 136 206 116 557 774 914 705 478 

Variação da população - 14,7% -14,4% -9,0% 

Densidade Popul. (hab./Km²) 14,2 12,1 16,0 13,6 24,6 22,3 

Taxa Bruta de Natalidade  9,1%₀ 7,6%₀ 9,2%₀ 8%₀ 8,9%₀ 7,6%₀ 

Taxa Bruta de Mortalidade 16,9%₀ 18,3%₀ 16,5%₀ 17,2%₀ 14,1%₀ 14,8%₀ 

Variação do Índice de 
Envelhecimento 

13% 17,1% 33,2% 

Fonte: INE, 2019 
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A presença de população estrangeira no território é uma oportunidade ao nível do 

repovoamento do território e renovação geracional, no entanto coloca novos desafios como 

se pode observar na figura 11, especificamente a diferença de população dos anos 2001 e 

2011 (SPI, 2019).  
 

Figura 11 – População residente em 2001 e em 2011, por freguesia 

 
Legenda:  

Censos de 2001      Censos de 2011 
 

Fonte: Sociedade Portuguesa de Inovação, 2019. 
 

Conforme podemos analisar no gráfico 2, o concelho de Ferreira do Alentejo passou de uma 

estrutura etária de transição, em 1998, para uma estrutura etária envelhecida, em 2018.  

 
Gráfico 2 – Pirâmide etária do Concelho de Ferreira do Alentejo, 1998 e 2018 

 
Fonte: INE, 2019 

 

No que se refere à densidade populacional, em 2011, somente duas freguesias (Ferreira do 

Alentejo e Alfundão) exibem valores superiores à média do concelho. As restantes 

(Peroguarda, Figueira de Cavaleiros, Canhestros Odivelas) expõem valores inferiores, com 
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realce para a Freguesia de Odivelas, com um valor de 4,9 habitantes por Km2, conforme 

gráfico 3 (Plano Estratégico de Ferreira do Alentejo, 2019). 
 

Gráfico 3 – Densidade Populacional das Freguesias do Concelho de Ferreira do Alentejo 
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Fonte: INE – Censos de 2011 (Hab/Km2) 

 

Além da disponibilidade de população ativa, a contração e o envelhecimento populacional 

estabelecem uma conexão com a reestruturação das estruturas familiares, através de um 

crescimento de situações de dependência e de isolamento, alojando obstáculos ao acesso a 

serviços e equipamentos, de forma a atestar padrões adequados de qualidade de vida à 

população, conforme se constata na Tabela 2. 

Tabela 2 – Índice de envelhecimento, em 2011 e 2018  
 Índice de Envelhecimento  

2011 2018 2019 

Concelho de Ferreira do Alentejo 206.8 200.6 201,0 

Baixo Alentejo 179.8 189.2 191,6 

Portugal  127.6 155.4 161,3 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do INE e Pordata. 
 

O significativo envelhecimento no concelho aponta para valores aproximados do Baixo 

Alentejo e superiores aos valores nacionais. O índice de renovação da população em idade 

ativa, que resulta da dificuldade de substituição da população ativa, apresenta um menor 

volume de jovens, enquanto força de trabalho potencial, face à população que num futuro 

próximo atingirá a idade da reforma, conforme a Tabela 3. 
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Tabela 3 – Dinâmicas de Demográficas, 2019 
                      Ferreira do 

                      Alentejo 
Baixo 

Alentejo 
Portugal 

Índice de dependência total 61,1 61,2 55,3 

Índice de dependência de Jovens 20.3 21. 21.2 

Índice de dependência de idosos 40.8 40.2 34,2 

Índice de renovação da população em idade ativa  71.5 72.6 78.7 

Fonte: Elaboração Própria com recurso aos dados do INE e Pordata (estimativas da População, 2019) 

O concelho de Ferreira do Alentejo caracteriza-se por ser um território rural de baixa 

densidade, com um elevado número de pessoas idosas, provocando desigualdades sócio 

espaciais no território. O concelho de Ferreira do Alentejo é, deste modo, afetado pelas 

dinâmicas e tendências associadas ao interior, possuindo traços sociodemográficos comuns 

a outros territórios de baixa densidade.  

 

2.2 Emprego, Formação e Qualificação  

No concelho de Ferreira do Alentejo predomina o emprego na área do setor primário, a 

agricultura, o que tem sido bastante difícil de quantificar. O volume de trabalho sazonal está 

relacionado com as campanhas de colheita, envolvendo principalmente mão-de-obra 

estrangeira, recrutada através de empresas de trabalho temporário. Esta realidade tem um 

enorme impacto na economia e comunidade local (Plano Estratégico de Ferreira do 

Alentejo, 2019). 

Para uma interpretação mais completa do panorama do emprego e atividades económicas é 

determinante que se considere na análise o nível de escolaridade da população residente no 

concelho, como fator indispensável para a empregabilidade. Como se pode verificar através 

da Tabela 4, em 2018, mais 90,2 % da população do concelho de Ferreira do Alentejo 

possuía apenas o ensino básico, 70% dispunha do ensino secundário. 

Tabela 4 – Indicadores de Educação, 2018    

  
Município NUTS III NUTS II Portugal 

Taxa bruta de pré-escolarização (%) 93,0 97,6 101,3 93,8 

Taxa bruta de escolarização no ensino básico (%) 90,2 115,4 113,4 108,7 

Taxa bruta de escolarização no ensino secundário (%) 32,4 130,2 120,6 121,0 

Taxa de retenção e desistência no ensino regular (%)  10,2 8,6 6,7 5,1 

Taxa de transição/conclusão no ensino secundário regular (%)  70,0 87,4 86,5 86,1 

Fonte: Elaboração própria com recurso aos dados da Direção Geral da Estatística da Educação e Ciência  

 



  
  

67 
 

Neste contexto, e analisando o Gráfico 4, verifica-se que o município de Ferreira do Alentejo 

tem vindo a perder população residente, em 2011, empregando 76,18% da sua população 

residente (INE, 2019). 

Gráfico 4 – População Residente (%) que trabalha ou estuda fora do Concelho de Ferreira do 
Alentejo – 1991, 2001 e 2011 
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Fonte: elaboração própria, tendo por base dados do INE, 2019 

 

Considerando a população inscrita no Instituto de Emprego e Formação Profissional por 

nível de instrução, averigua-se que a maior percentagem (22,1%) tem o ensino secundário, 

seguindo-se a população com instrução inferior ao 1º ciclo do ensino básico (20,5%). A 

população com ensino superior representa 15,3% do total dos desempregados, conforme se 

pode verificar no gráfico 5 (IEFP, 2019). 

Gráfico 5 - Taxa de desemprego no Concelho de Ferreira do Alentejo – Por Nível de Instrução 
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Fonte: Elaboração própria com recurso aos dados disponibilizados pelo IEFP, 2019 

 

Relativamente ao desemprego efetivo em Ferreira do Alentejo, este chegou aos 0,1%, o que 

correspondia a 235 indivíduos desempregados (conforme a Tabela 5), percentagem um 

pouco superior ao registado para o Baixo Alentejo (1,4%) (INE, 2019). 

Tabela 5 – Taxa de desemprego registada no Baixo Alentejo e Ferreira do Alentejo em 2019 
 Ferreira do Alentejo Baixo Alentejo 

População Desempregada 235 4 131 

Taxa de Desemprego 0,1% 1,4% 

Fonte: Elaboração Própria com recurso aos dados do INE (INE, 2019)  

 

Adicionando a esta análise, o número anual de desempregados inscritos nos Centros de 

Empregos do IEFP em 2011 e 2018, apurou-se que o número de inscritos diminuiu. Assim, 
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em 2018, cerca de 6% da população em idade ativa encontrava-se inscrita no centro de 

emprego. Este valor é ligeiramente inferior à média do Baixo Alentejo, conforme se pode 

verificar na Tabela 6 (PORDATA, 2019). 

Tabela 6 – Evolução do número de desempregados inscritos no Centro de Emprego – 2011, 
2018 e 2019 

 
Ferreira do Alentejo Baixo Alentejo 

2011 2018 2019 2011 2018 2019 

Inscritos no Centro de Emprego 500 232 232,6 6 365 5 792 4.361,8 

Desempregados Inscritos nos centros 
de Emprego em idade ativa (%) 

8,8% 5,9% - 8,1% -  7,9% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados no Pordata, 2019 

 

2.3  Atividade Económica e Tecnológica  

 

A atividade económica e tecnológica é indispensável para a vitalidade e desenvolvimento 

social e económico de um território de baixa densidade, pela criação de valor, riqueza e 

emprego, que só é possível associada à permanência de estruturas económicas. 

O Baixo Alentejo estabeleceu como prioridade estratégica a valorização dos recursos e 

potencialidades locais para o aumento da atividade económica existente e a atração de 

novas atividades económicas. A estratégia local é sustentada pela dinamização e 

desenvolvimento de negócio, como o turismo e a agricultura. 

Sobre o tecido empresarial, conforme se pode verificar na Tabela 7, verificou-se que o 

concelho de Ferreira do Alentejo apresentava, em 2018, cerca de 1055 empresas. Registou-

se um decréscimo do número de empresas individuais no concelho, na ordem dos -10,67%, 

observando as empresas com menos de 10 pessoas, houve um decréscimo de -1,02%, em 

comparação ao ano de 2008. 

Tabela 7 - Principais indicadores do dinamismo das empresas, concelho de Ferreira do 
Alentejo e Baixo Alentejo, 2008 e 2018 

 Ferreira do Alentejo 

 2008 2018 Tx. Var. 08/18 

N.º de Empresas 1 101 1 055 -4,18 

Empresas Individuais (%) 75,9 67,8 -10,67 

Empresas com menos de 10 Pessoas (%) 97,9 96,9 -1,02 

Elaboração Própria – Fonte: INE, 2018 
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Interessa salientar que o Baixo Alentejo tem se vindo a afirmar cada vez mais como uma 

região de produção agrícola, com a exploração potencial do regadio, conforme se vê no 

gráfico 6 (Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, 2019). 

 
Gráfico 6 – Distribuição do N.º de empresas por setor de atividade no Baixo Alentejo e 
Ferreira do Alentejo 

 
Fonte: INE – Sistema de contas integradas das empresas, 2019 

 

No âmbito da competitividade e atratividade do território, Ferreira do Alentejo tem investido 

no desenvolvimento de infraestruturas de apoio às atividades económicas e de acolhimento 

de empresas. O Município de Ferreira do Alentejo possui diferentes infraestruturas que 

servem e acolhem as empresas, designadamente: NE, Parque de Empresas e Parque 

Agroindustrial de Penique. 

Instalado no NE encontra-se o Centro de Transferência de Tecnologia. O centro foi criado 

em parceria entre a Câmara Municipal e uma entidade privada – o Centro de Biotecnologia 

Agrícola e Agroalimentar do Alentejo (CEBAL), e tem como missão o reforço da 

transferência de tecnologia e do conhecimento científico para o meio empresarial, 

melhorando o nível de intensidade tecnológica regional de forma a promover a dinamização 

da área de inovação e o desenvolvimento na economia local.  

Este Centro tem como principal objetivo a aproximação entre empresas e unidades de 

investigação e conhecimento, oferecendo serviços em áreas como a transferência de 

tecnologia, consultoria e incubação tecnológica e dinamização de atividades de 

investigação. 

O Centro de Transferência e Tecnologia (CTT) do CEBAL estrutura a sua ação em torno de 

quatro temáticas fundamentais: Transferência de Tecnologia; Consultoria Tecnológica; 

Incubação Tecnológica; Dinamização de atividades de investigação. 

O NE possui, ainda, um Gabinete de Apoio ao Empreendedor e às Empresas (GAEE), o 

qual estabelece protocolos de parceria com diversas entidades, tais como: instituições 

universitárias e de conhecimento; Instituto do Emprego e Formação Profissional; 

associações de desenvolvimento local e associações empresariais.  
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Para reforçar as competências empreendedoras, o município desenvolve uma diversidade 

de ações, consideradas boas práticas na área do empreendedorismo, entre elas: 
I. Realização de feiras de atividades económicas; 

II. Existência de gabinetes técnicos de apoio ao empreendedorismo; 

III. Encontros empresariais municipais; 

IV. Existência ou não de programas municipais de apoio ao empreendedorismo e ao 

investimento (benefícios fiscais, via verde nos serviços municipais, redução no 

pagamento de taxas e licenças e outras); 

V. Existência ou não de parcerias estratégicas de apoio ao empreendedorismo e ao 

investimento (com universidade, politécnicos, associações de desenvolvimento local 

e regional e outras).  

 

2.4  Inserção dos Atores Locais  

 

O Município de Ferreira do Alentejo procura desenvolver uma política de responsabilidade 

social no território, através da criação de oportunidades para as empresas para que estas 

ofereçam o seu contributo efetivo para a comunidade local, com o apoio de instituições e 

entidades locais que atuam em diferentes áreas sociais, económicas, culturais, desportivas, 

ambientais e científicas.  

A importância crescente da cooperação intermunicipal, através da tomada de posição 

conjunta de interesses comuns e do reforço da capacidade institucional territorial, tem 

apresentado um forte relevo na região. Ferreira do Alentejo integra a Comunidade 

Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL), com o objetivo de promover o desenvolvimento 

regional através da cooperação intermunicipal (como por exemplo, ao nível do planeamento, 

programação e elaboração de projetos, financiamento, execução, gestão e manutenção de 

atividades de carácter intermunicipal).  

As associações de desenvolvimento local (Associação Desenvolvimento das Terras do 

Regadio (ADTR, ESDIME e a ANIMAR) desempenham, igualmente, um importante papel no 

acesso a fundos da União Europeia, na promoção, coordenação, execução e dinamização 

de projetos e estratégias de desenvolvimento territorial de âmbito local/regional, contribuindo 

para a dinamização das áreas rurais na preservação da identidade cultural e na melhoria 

das condições de vida das populações, através da dinamização de parcerias locais que 

envolvam diferentes agentes no território. 
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O envolvimento dos diferentes atores locais tem permitido a conceção de estratégias para a 

promoção do desenvolvimento local, que será mais efetiva se resultar de um processo 

amplamente participado.  

O desenvolvimento local implica a articulação entre os diversos atores locais caracterizados 

pelos grupos, cooperativas, instituições, cooperativas, hotéis, juntas de freguesias, 

município, associações de desenvolvimento local, unidades de saúde, agrupamentos de 

escolas, associações industriais, culturais e comerciais, entidades empresariais e 

intermunicipais, governo e os próprios indivíduos. 

Neste contexto, os principais intervenientes locais identificados no território no Concelho de 

Ferreira do Alentejo são, conforme se pode observar no quadro 8. 

Quadro 8 – Principais Atores Locais do concelho de Ferreira do Alentejo 
           Área                                                      Atores Locais  

Administraçã
o Pública 

Local 

Município de 

Ferreira do 

Alentejo 

União das 

Freguesias de 

Ferreira do 

Alentejo e 

Canhestros 

Junta de 

Freguesia de 

Odivelas 

   

 
Agrícola 

Vale da Rosa AZPO - Azeites 

de Portugal 

Casa Alta - 

Sociedade 

Transformador

a de Bagaços 

Agrobeja 

Produção 

Agrícola, Lda 

Valenciagro  

Hotelaria Hotel O Gato Monte Chalaça 

– Hotel 

Retrato da 

Memória – 

Hotel   

   

Associações 
de 

Desenvolvim
ento Local e 

IPSS  

Santa Casa da 

Misericórdia de 

Ferreira do 

Alentejo. 

 

Casa do Povo de 

Ferreira do 

Alentejo 

Associação de 

Beneficiários 

da Obra do 

Regadio de 

Odivelas 

(ABORO) 

Associação 

Desenvolvimen

to Terras do 

Regadio 

(ADTR) 

Associação de 

Bem-Estar 

Social dos 

Reformados e 

Idosos de 

Canhestros 

Associação 

Ambiental de 

Amigos das 

Fortes 

Associação 

Baú dos 

Talentos – 

Associação 

Cultural 

das Artes e 

Artesanato 

de Ferreira 

do Alentejo 

Tecnológico CEBAL - Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo 

Saúde Unidade Local de Saúde de Ferreira do Alentejo  

Ensino Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo 

Agroindústria Bogaris – Lagar Social fundão – 

Lagar 

Oliveira da 

Serra – Lagar 

Herdade do 

Sobrado – 

Lagar 

  

Fonte: Elaboração Própria com recurso à informação disponibilizada no site do Município.  
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3. O Ninho de Empresas: Caracterização  

O concelho de Ferreira do Alentejo encontra-se dotado de diversas infraestruturas de 

acolhimento e apoio às empresas e ao empreendedorismo, nomeadamente o Parque de 

Empresas de Ferreira do Alentejo, o NE, o Centro de Transferência de Tecnologia e o 

Parque Agroindustrial do Penique. No Parque Empresarial de Ferreira do Alentejo localiza-

se a o NE (conforme Figura 12). O NE de Ferreira do Alentejo é uma infraestrutura de 

acolhimento e incubação de empresas, que surgiu em novembro de 2012, tendo o município 

recorrido a candidatura a fundos comunitários.  
 

Figura 12 – Parque Industrial de Ferreira do Alentejo 

 
                                                          Fonte: Google Maps 

Este espaço funciona como uma incubadora de negócios em fase inicial, apoiando 

pequenas empresas a desenvolver o seu modelo de negócio.  

Este espaço é constituído por 10 gabinetes, 4 ateliers/armazéns, 1 sala de reuniões, 1 sala 

de formação, sala de co-working serviço de aconselhamento e apoio técnico, zona de 

cafetaria e espaço virtual.  

O NE apoia empresas virtuais e empresas residentes, que ocupam fisicamente um gabinete 

ou um atelier, por um período que não deve ultrapassar os 3 anos. A hospitalidade das 

empresas no Ninho, bem como o usufruto dos serviços providenciados, implica custos 

simbólicos por parte das empresas instaladas, para breve as empresas incubadas terão 

uma renda no valor de 50€.  
 
Esta infraestrutura oferece serviços específicos aos incubados de forma a responder às 

necessidades mais comuns dos empreendedores, através da apresentação de soluções e 

modelos pré-estabelecidos. Assim, o NE de Ferreira do Alentejo facilita o acesso a recursos 

que simplifiquem a execução de planos de desenvolvimento de negócios por parte dos 

empresários.  
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Os serviços prestados pelo Ninho incluem: - Utilização de morada de instalações do Ninho 

para efeitos de sede social; - Apoio de secretaria e de trabalho administrativo; -Atendimento 

telefónico de chamadas da empresa; - Receção de correio; - Serviço de limpeza do gabinete 

e áreas comuns; - Utilização da sala de reuniões; - Utilização da sala de formação; - 

Utilização dos equipamentos comuns, (Regulamento do funcionamento e acesso ao NE de 

Ferreira do Alentejo). 

No NE existe uma equipa técnica para acompanhamento e apoio nas áreas relacionadas 

com o acolhimento e incubação de empresas, constituindo o Gabinete de Apoio aos 

Empresários. Esta equipa assegura ainda os serviços providenciados pelo Ninho, bem como 

a sua funcionalidade corrente. 

O NE apresenta a seguinte tipologia:  

 Tradicional - ocupação física de um gabinete e a criação de, pelo menos, um novo 

posto de trabalho. Em regra, não podem permanecer naquele espaço por mais de 3 

anos, findos os quais deixarão a estrutura ou se converterão em empresas virtuais; 

 Co-working – contribuem para o desenvolvimento de um clima empresarial positivo 

do Ninho, podendo beneficiar de um conjunto de serviços de apoio, sem que estejam 

fisicamente presentes. 

 

4.  O Processo de Incubação de empresas no território 

 
Para Kumar e Kumar (1997), o processo de incubação refere-se a um conjunto de 

atividades concebidas para facilitar a formação de novas empresas, por intermédio do 

empreendedorismo e transferência de tecnologia. Muitos investigadores explicam o 

desenvolvimento das empresas, através de um conjunto de etapas que vão sendo 

percorridas passo a passo, de uma forma gradual e progressiva, até se tornarem 

independentes e estáveis.  

O NE visa a promoção e fomento do espírito empreendedor e do empreendedorismo 

empresarial. Neste contexto, pretende apoiar o lançamento de novas ideias e negócios e 

ajudar os seus promotores, sobretudo na fase inicial dos projetos, particularmente crítica, 

devido à elevada taxa de mortalidade que se regista. Os empreendedores que pretendam 

iniciar e desenvolver uma atividade no NE deverão formalizar a sua candidatura em 

formulário próprio e entregar, posteriormente, uma memória descritiva, ou plano de negócio 

do projeto, onde conste um estudo de viabilidade económico-financeira e de mercado. O 

apoio será dado pelos responsáveis do NE. 
 



  
  

74 
 

De acordo com as entrevistas realizadas aos responsáveis do NE, a instalação no NE, por 

um lado, tenta reduzir o risco, e por outro, facilitar a sua sobrevivência e crescimento através 

da interação com outras empresas sediadas no mesmo espaço e que constituem muitas 

vezes os primeiros clientes das novas empresas [Responsáveis A e B].  

 

Atualmente, o Ninho conta com 5 empresas incubadas e gera aproximadamente 6 

empregos diretos. O processo de pré-incubação ocorre por meio da elaboração de um plano 

de negócios e de um plano de viabilidade económica orientado, quando há necessidade, 

pela equipa técnica do gabinete de apoio ao empresário. Ao apoiar a elaboração de um 

plano de negócios, o NE oferece um apoio para a elaboração do planeamento estratégico. 

 

O processo de pós-incubação não é acompanhado pelo NE. No entanto e tendo em conta o 

território de baixa densidade, o município permite que as empresas já graduadas 

permanecem nas instalações do NE, apesar dos objetivos do Ninho o período máximo de 

incubação ser de 3 a 4 anos (Diário da República, 2019, p.186-188).  
 
Segundo os responsáveis do NE, os 3 primeiros anos de vida de uma empresa ou negócio 

são os mais críticos e difíceis, sendo a taxa de mortalidade muito elevada. Assim, os 

objetivos do NE para o processo de incubação das empresas no concelho são de enorme 

importância, tentando reduzir a taxa de mortalidade das empresas na sua fase inicial, 

assumindo-se como locais de acolhimento físico, através de um pagamento simbólico ou 

mesmo gratuito [Responsáveis A e B].  

 

Para este processo de incubação de empresas no concelho, os responsáveis do NE 

salientam as atividades desenvolvidas pelo NE, passam por: 

I. Pequenos seminários/Workshops sobre questões de fiscalidade, programas de 

incentivos, entre outras; 

II. Realizações de ações de formação; 

III. Apoio administrativo às empresas residentes (telefone, computador, impressora, luz, 

água, água, serviço de limpeza, mobiliário de escritório); 

IV. Disponibilização de sala de reuniões, sala de formação, outras; 

V. Dia aberto, convite a potenciais empreendedores a visitar e conhecer as instalações.  

 

A partir das entrevistas realizadas aos responsáveis do NE, foi ainda possível apurar que já 

passaram pelo Ninho 12 empresas, sendo que dois terços correspondem a novas empresas 

e um terço corresponde a empresas já existentes. Revelam os responsáveis que o 

acolhimento a empresas já existentes se deve ao facto de serem empresas recentes que se 
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queriam instalar em Ferreira e que a disponibilidade de um local de acolhimento facilitou 

essa instalação [Responsáveis A e B].  

Salienta-se o facto de que os processos de instalação de uma empresa no NE têm sempre 

associado a criação de algum posto de trabalho e a obrigatoriedade de estarem 

efetivamente em atividade. Os responsáveis pelo NE realçam que todas as empresas que 

se instalarem no NE têm que ter a porta aberta, isto é, têm que ter alguém a trabalhar 

[Responsáveis A e B].  

Segundo os entrevistados, foram criadas 8 empresas físicas e destas, 5 estão em 

funcionamento, tendo sido criadas 5 empresas Virtuais (conforme a figura 13). Das 

empresas incubadas, uma adquiriu um espaço no Parque de Empresas e vai construir o seu 

próprio espaço. As outras duas empresas já mudaram de instalação por ter chegado o fim 

do seu período de incubação, os 3 anos [Responsáveis A e B].  

 
Figura. 13 – Empresas Incubadas 

 
Fonte: Fotografia tirada pela investigadora - Observação direta  

 

Segundo os responsáveis, a ideia de concretização e criação da infraestrutura física do NE 

começou no ano de 2001. Ferreira do Alentejo não tinha um NE, nem um parque de 

empresas, ou outro tipo de infraestrutura que permitisse a instalação de empresas no 

concelho. Foi nessa altura (2001) que começou a ser evidente a importância de fixar 

pessoas no território. Uma sugestão feita pelo atual responsável do NE, ao executivo 

municipal, foi a criação do NE em articulação com a ADRA, com o objetivo de ajudar a criar 

uma atmosfera favorável à criação de empresas e negócios e contribuir para uma cultura de 

empreendedorismo em territórios de baixa densidade [Responsável B] 

Quando questionados sobre a inovação enquanto promoção do desenvolvimento 

sustentável de um território de baixa densidade, os entrevistados realçam a sua importância 

fulcral para o desenvolvimento de qualquer território. Na opinião destes, é substancial inovar 

produtos, processos que permitam as empresas reforçarem o seu posicionamento 

competitivo no mercado [Responsáveis A e B].  
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Segundo os responsáveis do NE,  
“em territórios de baixa densidade, com o tecido empresarial débil, constituído 

esmagadoramente por microempresas, com reduzida capacidade financeira e dirigentes com 

baixas qualificações, não é fácil surgirem casos de inovação competitiva relevante. Neste tipo 

de territórios as empresas podem ter um papel importante se se ligarem aos centros de 

conhecimento e investigação”. [Responsáveis B e A].  

 

A propósito do processo de criação e implementação do NE no concelho, os entrevistados 

expõem os fatores que consideram mais relevantes nesse processo, são eles:  

I. Decisores políticos que compreendam que é crucial a economia para estes territórios 

e que é fundamental apostar no desenvolvimento económico.  

II. Existência de estratégias (construção de infraestruturas físicas + promoção + 

formação de recursos humanos + ações de reconhecimento público de quem arrisca)  

III. A estratégia deve ser coerente, ou seja, os vários instrumentos de apoio devem 

convergir para os objetivos estratégicos e deve haver estabilidade. Não se pode 

sempre mudar medidas, ações e objetivos.  

IV. Existência de técnicos qualificados, preparados e sensíveis para o problema das 

empresas e do empreendedorismo em territórios de baixa densidade. 

Importa referir, segundo os entrevistados, que a divulgação do NE é feita através de 

folhetos, encontros com jovens recém-licenciados, realização de dias abertos, entre outros. 

De acordo com os responsáveis, foram realizadas duas edições do programa “empreender” 

em colaboração com a ESDIME, em que o NE acolheu 4 jovens de cada edição. Este 

programa funciona com um estágio remunerado com a duração de 9 meses e que permite 

aos jovens construir o seu projeto de negócio e, no final do estágio, o mesmo já esteja em 

funcionamento [Responsáveis A e B].  

No que se refere ao público-alvo do NE, os entrevistados referem  
“que são todos os cidadãos que queriam criar uma empresa/negócio e que precisem de um espaço 

físico para se instalarem e desenvolverem em condições a sua atividade, com o apoio e disponibilização 

de serviços oferecidos pelo NE, desde mobiliário, apoio administrativo, possibilidade de parcerias, 
serviço de limpeza e internet”. [Responsáveis A e B].  

 

Quanto à questão relativa aos obstáculos que surgem no decorrer do processo de 

constituição de uma empresa num território de baixa densidade, como o caso de Ferreira do 

Alentejo, na ótica dos entrevistados, esse facto por si só não constitui um obstáculo, pelo 

que o capital humano representa para este o maior obstáculo, nomeadamente a fraca 

qualificação ao nível da educação e formação, assim como a fraca sensibilidade, 

perspicácia e visão para o empreendedorismo local [Responsáveis A e B]. 
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Uma empresa estar isolada num território de baixa densidade é um fator negativo, segundo 

os entrevistados, contudo é necessário trabalhar para mercados de nicho. Nas palavras dos 

Responsáveis do NE, “romper o isolamento pode ser uma tarefa complicada, pois em 

algumas áreas as novas tecnologias não podem ser utilizadas”, pois na opinião destes, o 

problema resolve-se com o trabalho em rede, com o estabelecimento de parcerias e 

colaboração entre empresas [Responsáveis A e B].  

 

Entre as estratégias para a sustentabilidade do NE em territórios com estas características, 

são enunciadas pelos entrevistados, a continuação de ações de formação e promoção do 

NE junto de empreendedores, a dinamização do parque de empresas, a criação de 

mercadinhos locais, a divulgação e promoção da Estrada Nacional 2. O NE e todos os 

apoios prestados servem para atrair empreendedores, contribuir para um tecido empresarial 

mais forte e dinâmico [Responsáveis A e B].  

 

Por último, os entrevistados relatam que o futuro dos empreendedores no concelho tem 

vindo a crescer mais na área agrícola, sendo este o lado positivo. No entanto, realçam que, 

entre os aspetos negativos,  
“o investimento é feito com capital externo por grupos sem ligação ao território que tem como 

único objetivo explorar os recursos disponíveis. As lideranças locais importam-se demasiado 

com a dimensão de algumas grandes empresas no concelho e não “olham” e apostam na 

criação de condições de empresas locais de menor dimensão, ou seja, não vêm o território 

como uma fonte de recursos. Neste tipo de territórios a ausência de massa crítica é o 

principal problema”. [Responsáveis A e B] 
 

O futuro depende, para os entrevistados, das lideranças locais, da sua visão, da sua 

estratégia e da sua capacidade de desenhar estratégias que aproveitem os recursos locais e 

mobilizem a energia adormecida nas comunidades locais [Responsáveis A e B]. 

 

 

4.1 Perfil Sociodemográfico dos Incubados e dos Empresários Locais 

 

Um dos objetivos deste estudo passou por conhecer e analisar o perfil sociodemográfico dos 

reesposáveis das empresas incubadas e dos empresários locais, no sentido de descrever as 

suas principais características. 
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Tabela 8 – Caracterização sociodemográfica dos incubados presentes no NE 
 

Variável 
 

Descrição 
Total de 

Resposta/ 
Frequência 

 
% 

Sexo F 3 60% 
 M 2 40% 
 Total 5 100% 
    
Estrutura etária  20-34 anos 1 20% 
 35-49 anos 2 40% 
 50-64 anos 2 40% 
 >65 anos 0 0% 
 Total 5 100% 
    
Nível de Instrução  

1.º Ciclo 
 
0 

 
0% 

 2.º Ciclo 0 0% 
 3.º Ciclo 0 0% 
 Secundário 2 40% 
 Bacharelato 0 0% 
 Licenciatura 3 60% 
 Total 5 100% 

Fonte: Elaboração Própria, tendo por base os resultados das entrevistas aos incubados do NE de Ferreira do 
Alentejo 

Conforme se pode observar na Tabela 8, dos 5 empresários incubados 3 são do sexo 

feminino e 2 do sexo masculino. Relativamente à distribuição por grupo etário, 4 dos 5 

incubados pertencem ao grupo etário entre os 35 e os 64 anos. Com uma nula 

representação de indivíduos com mais de 65. No que diz respeito ao nível de instrução, 3 

incubados detinham a Licenciatura e 2 incubados detinham o secundário.  

Em relação ao setor de atividade, pode-se observar na tabela 9 que as empresas incubadas 

pertencem a diferentes áreas de atividade. 
Tabela 9 – Setor de atividade - Incubados  

Setor de atividade Total % 

Produtos veterinários 1 20 

Consultoria na área do investimento agrícola 1 20 

Recursos Humano 1 20 

Comércio e serviços - Energia (eletricidade, AC e sistemas de segurança) 1 20 

Comunicação e design  1 20 

Total 5  100 
Fonte: Elaboração Própria, com base na informação extraída das entrevistas aos incubados no NE de Ferreira 

do Alentejo 

 

No que diz respeito à distribuição dos incubados por sector de atividade, o número de 

atividades pertence na sua maioria do sector terciário (4 incubados), observando-se apenas 
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uma empresa representativa do setor secundário. Pode-se, portanto, constatar que todos os 

incubados desenvolvem negócios em áreas de atividade diferentes.  

 

Importa, ainda, salientar as atividades que os incubados desenvolvem na sua empresa, 

conforme se pode observar na tabela 10.  
 

Tabela 10 - Atividades que desenvolvem os incubados do NE na sua empresa 
Atividade que desenvolve na sua empresa Total % 

Venda de produtos veterinários 1 20 

Apoio ao investidor estrangeiro, apresentação de oportunidades de 
investimento, planeamento, implementação e apoio na estadia em Portugal 
e em organismos Portugueses e apoio no processo de decisão. 

1 20 

Empresa de Recursos Humanos – Trabalho Temporário 

Tem como objetivo a cedência temporária de trabalhadores para ocupação 
por utilizadores, podendo, ainda, desenvolver atividades de seleção, 
orientação e formação profissional, consultadoria e gestão de recursos 
humanos. Ajudam os clientes a desenvolver as suas estratégias de negócio 
a longo prazo e garantimos mão-de-obra necessária para garantir os seus 
objetivos. 

1 20 

Gerente e técnico de AC e eletricidade  

Elaboração de projetos de sistemas de refrigeração e climatização, realiza 
instalação e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e aplica 
testes e regulagens para melhorar o seu funcionamento. 

Execução de projetos de geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica, entre outros equipamentos elétricos e eletrônicos. Auxilia no 
desenvolvimento de equipamentos e suas aplicações, prepara 
especificações, desenhos, técnicas de execução, recursos necessários e 
outros requisitos, construção, montagem, funcionamento e manutenção. 

1 20 

Criação de logotipos, catálogos, brochuras, spots publicitários, publicidade, 
execução de branding. 

1 20 

Total  5 100 

Fonte: Elaboração Própria, com base na informação extraída das entrevistas realizadas aos incubados no NE de 

Ferreira do Alentejo  

 

Relativamente à distribuição por atividades que desenvolvem os atores locais na sua 

empresa, podemos afirmar que todos eles representam a sua empresa e tem uma posição 

de destaque na mesma.  

Analisando os anos de experiência dos incubados, é possível observar na tabela 11 abaixo 

que estes possuem até 25 anos de experiência no setor.  
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Tabela 11 - Anos de experiência no sector – Incubados  
Anos de experiência no sector Total % 

5 a 10  1 25 

11 a 25 anos 3 75 

26 a 35 anos  0 0% 

>35 anos  0 0% 

Total  4 100% 

Fonte: Elaboração própria, com base na informação extraída das entrevistas realizadas aos incubados do NE de 
Ferreira do Alentejo 

 

No que diz respeito à distribuição dos incubados por anos de experiência, o número de 

respostas mais significativas está entre os 11 e 25 anos, com 3 dos incubados, apenas 1 

incubado com 5 a 10 de experiência na área de atividade. Salienta-se que um entrevistado 

não respondeu à questão.  
 
A partir da análise dos dados recolhidos através dos inquéritos por questionário aplicados 

aos empresários, podemos verificar que, do ponto de vista sociodemográfico, 61,5% dos 

empresários locais pertencem ao sexo masculino, e os restantes 38,5% dos empresários 

locais são do sexo feminino, conforme tabela 12. 
Tabela 12 – Sexo dos empresários locais 

Sexo dos empresários locais Frequência % 
M 40 61,5 

F 25 38,5 

Total 65 100,0 

Fonte: Elaboração Própria, tendo por base a informação extraída através dos questionários aos empresários 
locais 

Após a análise dos questionários relativamente ao nível de escolaridade dos empresários 

locais, a maior incidência observa-se nos empresários com licenciatura (30,8%). Seguindo-

se 26,2% de empresários com o ensino secundário. Contudo, salienta-se que 20% dos 

inquiridos empresários possui o 2.º ciclo (Conforme Tabela 13). 

Tabela 13 - Nível de Escolaridade 

Nível de escolaridade dos empresários locais Frequência % 

1.º Ciclo 2 3,1 

2.º Ciclo 13 20,0 

3.º Ciclo 12 18,5 

Secundário 17 26,2 

Bacharelato 1 1,5 

Licenciatura 20 30,8 

Total 65 100,0 
Fonte: Elaboração Própria, tendo por base a informação extraída dos questionários aplicados aos empresários locais 
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Ao analisar as atividades económicas vigentes nas empresas do concelho de Ferreira de 

Alentejo, os resultados obtidos traduzem uma predominância de atividades económicas 

tradicionais ligadas sobretudo aos setores de comércio por grosso, cerca de 32,3% e à 

agricultura, com 18,5%, conforme o Gráfico 7. 

Gráfico 7 - Classificação das atividades económicas das empresas locais  

A; 18,5
B; 1,5

C; 4,6

G; 32,3

H; 1,5

I; 15,4

J; 1,5

K; 3,1
L; 1,5

N; 4,6

Q; 4,6 S; 10,8

 
Fonte: Elaboração Própria com base na informação extraída dos questionários aplicados aos empresários locais 

entre os meses de junho e outubro de 2020.   

Do ponto de vista da caracterização da atividade empresarial desenvolvida pelos 

empresários locais, pode-se afirmar que a maioria dos empresários inquiridos criou o seu 

próprio posto de trabalho, verificando-se que as Sociedades Unipessoais registam 55,4 % 

dos empresários inquiridos. Seguem-se as Sociedades por Quotas, com cerca de 20%, e o 

Empresário em Nome Individual 13,8%, conforme se pode observar na Tabela 14.    

Tabela 14 – Tipo de Sociedade 
Tipo de sociedade 

 Frequência % 

Sociedade por Quotas 13 20,0 

Sociedade Unipessoal 36 55,4 

Sociedade Anónima 5 7,7 

Empresário em Nome Individual 9 13,8 

Associação 2 3,1 

Total 65 100,0 
Fonte: Elaboração Própria, a partir dos resultados dos questionários aos empresários locais 

 
Em relação às empresas e ao número de trabalhadores, constata-se que, do total dos 

inquiridos, cerca de 80% dos inquiridos têm entre 1-10 trabalhadores, entre 11 a 20 

trabalhadores correspondem a cerca de 9,2%, sendo que empresas com mais trabalhadores 

surgem em menor frequência (Conforme Tabela 15).  
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Tabela 15 - Número de Trabalhadores 
Número de Trabalhadores 

 Frequência % 

Entre 1 a 10 52 80,0 

Entre 11 a 20 6 9,2 

Entre 21 a 30 3 4,6 

Entre 31 a 50 2 3,1 

> de 51 2 3,1 

Total 65 100,0 
Fonte: Elaboração Própria, tendo por base o resultado dos questionários aplicados aos empresários locais 

 
Em relação à estrutura produtiva, constatou-se que no concelho de Ferreira do Alentejo 

prevalece o sector terciário (64,6%), tratando-se, ainda assim, de um concelho com 

características maioritariamente rurais e agrícolas, conforme se vê na Tabela 16. 

 

Tabela 16 - Setor de Atividade dos Empresários Locais  

Setor de Atividade 

 Frequência % 

Primário 2 3,1 

Secundário 21 32,3 

Terciário 42 64,6 

Total 65 100,0 
 

Fonte: Elaboração Própria, tendo por base o resultado dos questionários aplicados aos empresários locais 

 

Apurou-se que o setor terciário é o setor de atividade que se desenvolveu mais no concelho 

de Ferreira do Alentejo, pois apresentou um aumento de cerca de 53,3% no total de 

empresas. O setor terciário adota um papel maioritário no número de empresas existentes, 

tratando-se de um concelho com características marcadamente rurais e agrícolas. Em 

sentido inverso, o setor secundário apresenta um total de 7,96%. O setor primário tem, no 

total de empresas, 38,77%.  

 

 

 

 

 



  
  

83 
 

4.2. O Empreendedor do Ninho de Empresas  

 

As definições de incubadoras apresentadas pela Anprotec (2012) e pelo Sebrae (2012) vão 

ao encontro com o que foi observado neste estudo. A incubadora é importante para o 

desenvolvimento empresarial e criação da cultura empreendedora, oferecendo suporte dos 

mais variados tipos para que a empresa cresça e, posteriormente, esteja no mercado de 

negócios. 

 

O presente estudo tinha ainda como objetivo conhecer e analisar as motivações inerentes 

ao desenvolvimento do espírito empreendedor, mais concretamente na criação da 

empresa/negócio, bem como à gestão do próprio tempo.  

Assim, de acordo com os resultados obtidos através dos questionários aplicados aos 

responsáveis pelas empresas incubadas, 2 apontaram a oportunidade e necessidade de 

criação do seu próprio negócio, 1 entrevistado o que a/o motivou foi a vontade em ser 

empreendedor/a, sendo que 2 dos entrevistados não responderam. 

Em relação às razões que levaram à escolha da atividade/sector dos incubados foram 

diversas, dos 5 inquiridos, dois não responderam, um respondeu que foi o gosto pela 
comunicação, pelo design e pessoas, outro respondeu que a escolha da atividade resulta de 

um processo de evolução, tendo início com a prestação de serviços na área de projetos 

agrícolas, mas que rapidamente evoluiu para o apoio ao investidor. Por fim, o último 

entrevistado salienta que a escolha de atividade baseou-se apenas na muita experiência na 
área de atividade. 

 

4.3. Fases do Processo de Incubação 

A candidatura efetua-se a qualquer momento por simples manifestação de interesse, o que 

poderá ser feito por via do preenchimento de uma ficha própria. A análise da candidatura, e 

a aceitação da mesma, se a tal vier a haver lugar, estará dependente de uma grelha de 

critérios de pontuação do seu mérito. Sobre o mérito da candidatura pronuncia-se ainda o 

Conselho Municipal para o Empreendedorismo (Albert & Gaynor, 2001). 

Na posse da análise de mérito, efetuada pelos serviços de apoio técnico do NE do concelho 

de Ferreira do Alentejo, assim como do parecer mencionado no ponto anterior, decide a 

Câmara Municipal relativamente à aceitação, ou não, da candidatura. Qualquer proponente 

e qualquer empresa poderão concorrer ao Ninho. A análise da candidatura ao NE terá por 

base o Plano de Negócios. 
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Apenas a análise de mérito e o parecer do Conselho Municipal para o Empreendedorismo, 

bem como as formalidades legais e processuais, pesarão na decisão da Câmara Municipal 

relativamente à sua aceitação, ou não, no Ninho, de acordo com o regulamento de 

funcionamento e acesso ao NE de Ferreira do Alentejo.  

A análise de mérito da candidatura tem em consideração os seguintes aspetos: Natureza do 

proponente e do projeto; Curriculum Académico e/ou Profissional; Grau de Inovação 

associados ao projeto; Inserção do projeto nas prioridades empresariais do Ninho; 

Contribuição para o desenvolvimento económico e social do concelho. 

Segundo as respostas obtidas, para aferir o papel do NE no processo de incubação das 

empresas no concelho de Ferreira do Alentejo (apoio aos empreendedores), todos os 

inquiridos demonstraram atribuir importância máxima ao facto de ter sido um processo 

burocrático.  

Em relação aos passos (procedimentos) que os incubados tiveram que seguir, podemos 

concluir que foi um processo igual para todos, conforme Figura 14. 

 
Figura 14 - Processo de Instalação no NE  

 

 
Fonte: Elaboração Própria, tendo por base a informação extraída das entrevistas realizadas aos incubados do 

NE de Ferreira do Alentejo 

No sentido de aferir a importância do empreendedorismo no processo de incubação, 

procedeu-se à realização de uma entrevista ao vereador da Câmara Municipal de Ferreira 
do Alentejo e ao responsável executor pelo NE. 

O responsável B pelo NE refere que os Municípios já construíram infraestruturas e 

equipamentos coletivos em excesso, pelo que confirma ser fundamental os municípios de 

territórios de baixa densidade encontrarem uma estratégia, nomeadamente a construção de 

infraestruturas, a promoção e formação de recursos humanos e a concretização de ações 

de reconhecimento público. Alertam, ainda, para o facto de que mudar frequentemente as 

medidas, as ações e os objetivos não é uma estratégia coerente e com pouco impacto no 
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sucesso de empresas, dos futuros empreendedores e na sustentabilidade das empresas 
neste tipo de territórios.  

O responsável A pelo NE refere que, sendo o concelho de Ferreira do Alentejo um concelho 

maioritariamente agrícola, foi essencial para o desenvolvimento do mesmo apostar e dotar o 

território de um equipamento / serviço vocacionado, também, para outras áreas, de forma a 
criar uma maior robustez económica no concelho.  

 

4.4. Fatores e Condicionantes do Processo de Incubação 

 

No que diz respeito às empresas incubadas, são vários os autores que analisaram os 

fatores críticos de sucesso das empresas incubadas. Neste estudo, procurou-se captar as 

perceções dos incubados em relação ao processo de incubação, no sentido de se identificar 

os fatores que podem condicionar positiva ou negativamente este processo.  

 

Assim sendo, a partir da análise das entrevistas aos incubados quando interpelados sobre 

os constrangimentos no desenvolvimento da sua atividade, 1 expõem a “demora no 

pagamento” por parte dos clientes, 1 incubado menciona como constrangimento o 

“acompanhamento na constituição da empresa”. Contudo, 2 incubados referiram “nenhum 

tipo de constrangimentos”. 

Relativamente aos fatores favoráveis ao processo, entre as respostas dos incubados 

surgem, “nada a melhorar”, o “espaço físico” e os “serviços disponibilizados no início” da 
atividade empresarial.  

No entanto, os incubados sugerem algumas alterações estratégicas aos responsáveis do 

NE. 3 dos inquiridos sugerem “melhor acesso à rede de internet”, os mesmos 3 sugerem um 

“melhor acesso à informação municipal e empresarial”, 2 dos incubados sugere a “formação” 

e um “investimento em recursos humanos qualificados” para o NE de forma a poder ajudar 

os empresários e os futuros empreendedores nos territórios de baixa densidade; 1 apelam à 
“dinamização” do NE.  

Na perspetiva do Responsável B pelo NE, este considera que devem existir “mais ações de 

divulgação e promoção” do NE junto de potenciais empreendedores, “mais formação”, mais 

“ações de informação aos empresários e futuros empresários”. De igual modo, o 

Responsável A, faz referência ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico de 

Ferreira do Alentejo, o qual se baseou no contacto com as empresas do concelho, e que 
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procura dar resposta às reais necessidades dos empresários, independentemente do tipo e 
dimensão da empresa.  

Alguns dos fatores supracitados também aparecem numa pesquisa realizada por Dornelas 

(2002). Esse autor afirma que nem todas as incubadoras são capazes de incorporar tais 

características ao seu negócio, pois cada uma está inserida em um contexto de mercado 

específico. Padrão (2011) quando realizou um levantamento dos estudos que analisaram os 

fatores críticos de sucesso do processo de incubação, destacou, entre outras, a 

infraestrutura da incubadora; o suporte na definição da estratégia de marketing das 

empresas; a rede de contatos proporcionada pela incubadora; a habilidade empreendedora 

do fundador da empresa; o financiamento; a qualidade dos recursos humanos da empresa 

incubada; o nível de pesquisa e desenvolvimento; o tamanho da empresa; a localização da 

incubadora; o suporte da incubadora no desenvolvimento técnico de produtos; a experiência 

do empreendedor no setor; o suporte da incubadora aos empreendedores quanto à atitude 

perante o risco; setor da empresa incubada; idade da empresa incubada. Tais fatores foram 
igualmente enunciados pelos participantes do presente estudo. 

 

4.5. Empreendedorismo e desenvolvimento da atividade empresarial: fatores 
determinantes, obstáculos e estratégias de superação 

 
Para avaliar a perceção dos empresários locais relativamente ao desenvolvimento, criação e 

fortalecimento do tecido empresarial num território de baixa densidade, foi questionado 

quais os fatores decisivos para fixar a sua atividade no concelho de Ferreira.  

 

Após a análise das respostas, concluiu-se que 44,6% dos empresários consideram que a 

proximidade com os clientes é muito importante, destacando-se que 52,3% dos inquiridos 

consideram que o apoio por parte do município NE é importante para o concelho. Importa 

mencionar que 49,5% dos empresários consideram existir no Concelho de Ferreira do 

Alentejo suficientes condições socioeconómicas para a constituição de empresas, conforme 

se pode constatar na tabela 17.  

 
Tabela 17 - Fatores decisivos para a constituição de uma empresa no Concelho de Ferreira 
do Alentejo. 

Fatores  Sem 
Importância 

Pouco 
Importante 

Importante 
Consideravelmente 

Importante 
Muito 

Importante 

Bons acessos viários 6,2 9,2 36,9 26,2 21,5 

Benefícios Fiscais 12,3 30,8 41,5 13,8 1,5 



  
  

87 
 

Proximidade com os clientes - 4,6 10,8 40,0 44,6 

Existência de NE 7,7 29,2 52,3 9,2 1,5 

Qualificação dos Recursos 

Humanos 6,2 15,4 52,3 20,0 6,2 

Existência de estruturas de 

apoio e suporte à atividade 

empresarial 
12,3 21,5 46,2 12,3 7,7 

Existência do Mercado 

potencial - 1,5 7,7 41,5 49,5 

Fonte: Elaboração Própria, tendo por base o resultado dos questionários aos empresários locais 

 

Considerando os fatores que condicionam a constituição de uma empresa num território de 

baixa densidade, os empresários locais apontam como fator decisivo a existência de bons 

acessos viários 96,2% e a localização geográfica, 93,8%. Destaca-se que que apenas 9,2% 

dos inquiridos considera a existência de um NE como fator condicionante à constituição de 

uma empresa, conforme a tabela 18. 

 

Tabela 18 - Fatores condicionantes à constituição de uma empresa 

Fatores  Sim Não 

Localização Geográfica 93,8 6,2 

Bons Acessos Viários 96,2 13,8 

Benefícios Fiscais 70,8 29,2 

Existências de Estruturas de apoio à atividade empresarial 18,5 81,5 

Existência de um NE/Incubadora de empresas 9,2 90,8 
Fonte: Elaboração Própria, tendo por base o resultado dos questionários aos empresários locais 

 

Averiguado o desenvolvimento da atividade empresarial e os fatores que os empresários 

consideram obstáculos à implementação de uma empresa num concelho de baixa 
densidade, podemos concluir que dos 65 empresários inquiridos, 78,5% não vê nenhum 

obstáculo. Contudo, e conforme se pode analisar na Tabela 19, os inquiridos percecionam 
como obstáculos ao desenvolvimento da atividade económica a escassez de pessoal 

qualificado e com formação adequada à região (50,8%), a falta de acessibilidades (44,6%) e 

o peso da burocracia (30,8%). 
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Tabela 19 – Obstáculos ao desenvolvimento de atividade empresarial num território de baixa 
densidade 

 
Obstáculos à atividade económica 

 
Sim 

 
Não 

Nenhum Obstáculo 21,5 78,5 

Falta de Apoio da Família 12,3 87,7 

Peso da Burocracia 30,8 69,2 

Ineficácia no seu uso das tecnologias da informação 20,0 80,0 

Escassez de pessoal qualificado e com formação adequada á região 50,8 49,2 

Falta de Acessibilidades 44,6 55,4 

Problemas de liquidez 20,0 80,0 

Encargos com Financiamento 15,4 84,6 

Custos com o Pessoal 20,0 80,0 

Custos com os Impostos 16,9 83,1 

Falta de apoio do Município 6,2 93,8 

Indisponibilidade de instalações adequadas 10,8 89,2 

Fonte: Elaboração Própria, tendo por base o resultado dos questionários aos empresários locais 

 

As respostas a esta questão traduzem uma perceção clara das dificuldades sentidas pelos 

empreendedores na implementação dos seus negócios, sendo que as maiores dificuldades 

se revelaram na entrada da empresa no mercado, nas dificuldades de comunicação com os 

clientes, na necessidade de certificar os serviços, na falta de respostas dos clientes, no peso 

da burocracia na constituição da empresa e no tempo de espera por respostas dos clientes.  

 

Outra questão para aferir os obstáculos ao empreendedorismo prende-se com os 

constrangimentos no desenvolvimento da atividade. Dos 5 inquiridos, 2 não responderam, 

pelo que se constatou que a maioria revelou a inexistência de obstáculos ao 

empreendedorismo, ainda que manifestassem dificuldades ao nível dos recebimentos dos 

serviços faturados, do processo de constituição da empresa e do acompanhamento da 

mesma.  

 

Em relação às estratégias de superação aos constrangimentos que importa implementar e 

desenvolver no território, os incubados entrevistados sugerem, entre outras, a promoção do 

espírito empresarial, o apoio ao lançamento de novos projetos, a formação, as 

acessibilidades, a promoção do território, a captação de investidores e as parcerias 
(Conforme o Quadro 9). 
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Quadro 9 – Estratégias de Superação sugeridas pelos incubados  
Es

tr
at

ég
ia

s 
de

 S
up

er
aç

ão
 

- Assegurar equipamentos e serviços 
- Promoção do espírito empresarial 

- Apoio ao lançamento de novos projetos 

- Responder às reais necessidades dos clientes 

- Diversificação de serviços 

- Informação e divulgação aos empresários 

- Acessibilidades 

- Formação 

- Criação de condições especiais para empresas se fixarem no concelho e criarem emprego na região 

- Promoção do território 

- Captação de investidores 

- Parcerias 

Fonte: Elaboração Própria, tendo por base o resultado das entrevistas aos incubados do NE de Ferreira do 

Alentejo 

Em resposta a este tema, o responsável pelo NE menciona que o facto de o território ser de 

baixa densidade não constitui nenhum obstáculo, pois considera que o problema reside nas 
pessoas. Na sua perspetiva,  

“Existe uma baixa densidade de pessoas e de pessoas qualificadas, o que origina uma baixa 

densidade de empreendedores. Aponta, também, que os apoios anunciados e divulgados 

ficam muito aquém daquilo que um empreendedor realmente precisa, considerando que são 
apoiados aqueles que menos precisam de ajuda do que aqueles que realmente precisam de 

ajuda, sendo fulcral que exista mais exigência e rigor nos projetos e na viabilidade dos 

mesmos”. [Responsável B].  

Por outro lado, aponta o Responsável pelo NE que  

“Os critérios de viabilidade de projetos, da qualidade e do seu alinhamento com a estratégia 

municipal devem ser assegurados, ou seja, tendo isto garantido, os obstáculos ao 

empreendedorismo serão removidos. Assim, os investidores locais são os que estão 

comprometidos com o território e desejam desenvolvê-lo. Então, podemos constatar que são 

as pessoas que viabilizam e promovem o desenvolvimento de um território, mas também são 

as pessoas quem o obstaculizam”. [Responsável B]. 

Acrescenta que “outro obstáculo é a falta de preparação e formação das pessoas. Falta o 

saber-fazer, não só formação académica. Também o isolamento é obstáculo, não saber 
trabalhar em rede, a falta de parcerias e colaboração entre empresas” [Responsável B].  

As estratégias apontadas pelo Responsáveis A e B são várias, conforme se pode verificar 
no quadro 10. 
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Quadro 10 – Estratégias de superação sugeridas pelos responsáveis do NE 
Es

tr
at

ég
ia

s 
de

 S
up

er
aç

ão
 

- Colaboração e parcerias entre empresas e empreendedores  

- Apoio ao empreendedorismo, mas que exista uma verdadeira convicção de que a fixação das pessoas 

e a melhoria da sua qualidade de vida passa pela economia e pelo emprego, isto é que determina a sua 

fixação num território. 

- A necessidade de continuar com as ações de divulgação e promoção do NE junto de empreendedores 

- Ações de formação na área do empreendedorismo, criação e gestão empresarial  

- Dinamizar o parque de empresas e acolher novos projetos  

- Dinamizar a criação de mercadinhos locais de forma a apoiar os produtores locais 

- Divulgação da informação junto das empresas (sistemas de incentivos, apoio á contratação, etc…) 

- Potenciar o turismo. 

- Apoio técnico às iniciativas empresariais 

- Apoio às novas tecnologias 

- A localização geográfica 

- Acessibilidades que estão a ser melhoradas, de forma a facilitar o desenvolvimento do território. 

- Em relação aos financiamentos, Ferreira do Alentejo está numa zona de convergência, logo as 

empresas que se queriam instalar em Ferreira têm apoio financeiros maiores do que em zonas de maior 
densidade populacional 

- É fundamental que as novas tecnologias intervenham e sejam utilizadas em maior escala para divulgar 

e promover o concelho e as empresas 

- É indiscutível a necessidade de desenvolvimento de parcerias e colaboração entre empresas, formação 
e informação aos empreendedores e incubados.   

Fonte: Elaboração Própria – Tendo por base o resultado das entrevistas ao Vereador do Município e 

Responsável executor do NE 

Pode-se constatar que algumas estratégias de superação são comuns aos empresários 

incubados e aos responsáveis pelo NE, designadamente: a formação; as acessibilidades; a 
promoção de território; e a informação aos empresários.  

A principal limitação e restrição de ser uma empresa incubada é a questão do espaço físico 

oferecido, que, após um tempo, se torna inviável para o crescimento da empresa. Outras 

limitações apontadas predem-se com a falta de apoio e serviços técnicos e a falta de 
orientação para financiamentos de projetos. 

 
4.6. A Incubadora de Ferreira do Alentejo: Pontos Fortes e Fracos, Oportunidades e 
Ameaças  

A análise SWOT descrita anteriormente, incidindo sobre o NE de Ferreira do Alentejo, 

pretende constituir-se enquanto instrumento de análise e suporte à identificação de ações 

estratégicas ao desenvolvimento do empreendedorismo e num território de baixa densidade. 
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A sistematização de informação, traduzida ao nível dos pontos fortes e fracos, 

oportunidades e ameaças, constitui o ponto de partida a partir do qual são definidas ações a 

desenvolver pelo NE de Ferreira do Alentejo, de forma a potenciar o desenvolvimento local. 

 

Com base nas perceções dos incubados e dos empresários, elaborou-se uma análise 

SWOT, conforme apresentado no Quadro 11, tendo esta incidido sobre o NE de Ferreira do 

Alentejo.  
Quadro 11 - Análise SWOT do NE de Ferreira do Alentejo 

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças 

Disponibilização de 
um espaço físico e 
serviços, 
facilitadores do 
arranque da 
atividade 
empresarial; 

Carência de metodologias 
integradas de apoio aos 
incubados, falta de 
coordenação;  

Receção das empresas; Localização num território de baixa 
densidade demográfica, institucional e 
relacional; 

Custos simbólicos 
por parte das 
empresas instaladas; 

Falta de dinamismo do NE 
e promoção do NE junto da 
comunidade; 

Posição geográfica 
privilegiada quer pela 
proximidade das capitais 
de distrito, quer pela 
acessibilidade existente e 
futuras; 

Falta de investidores no concelho 

Localização; Reduzido número de 
parcerias estratégicas 
envolvidas na atividade da 
incubadora; 

Apoio administrativo; Pouca interação entre empresários 
locais, incubados e responsáveis pela 
incubadora, 
nomeadamente no que respeita ao 
acesso a informação atualizada no 
domínio empresarial; 

Instalações 
modernas e em boas 
condições; 

Inexistência de um site de 
internet específico do NE, 
plataforma informática de 
proximidade e intercâmbio 
entre as diversas partes 
interessadas afetas a esta 
incubadora; 

Cedência do NE a título 
gratuito; 

Fraco espírito empreendedor; 

Facilitar aos 
incubados serviços 
prestados pelo Ninho 
que incluem, a 
utilização de morada 
de instalações do 
Ninho para efeitos 
de sede; serviço de 
correio. 

Falta de Informação de 
apoio aos empresários,  

Criação de uma 
plataforma informática de 
proximidade e de 
intercâmbio; 

 

 
 

Fraca dinâmica do 
Gabinete de apoio ao 
empreendedorismo e 
empresários e empresas; 

Possibilidade de mais 
parcerias, promoção do 
NE e informação 
empresarial.   

 

 Falta de técnicos 
especializados e 
qualificados para a gestão e 
dinamização do território;  

  

 Internet.   

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados das entrevistas e dos questionários. 
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Relativamente aos pontos fortes, a maioria dos inquiridos reconhece as instalações do NE 

como ótimas para iniciar a sua empresa, reconhecendo como pontos fortes os serviços 

disponibilizados (apoio administrativo) e a cedência do espaço a título gratuito na fase inicial 

da empresa e, por último, a localização do NE. 

No entanto, foram apontados alguns pontos fracos: a falta de informação; a falta de 

coordenação; a falta de técnicos especializados na área empresarial; a falta de divulgação e 

dinamismo do NE; a falta de parcerias; e acesso à internet.   

Analisando as oportunidades, foram identificadas pelos inquiridos a receção das empresas, 

a divulgação, o apoio administrativo e a cedência do NE a título gratuito.  

Em relação às ameaças, os incubados realçam a falta de investidores no concelho.  

Atualmente, devido à atual situação pandémica, os empresários e incubados revelaram que 

estão a atravessar um momento difícil, no entanto os incubados manifestaram um 

sentimento de otimismo em relação ao futuro, esperando não chegar uma situação de 

recessão económica.  

Futuramente, e no sentido de superar os pontos fracos, consideram importante a criação de 

uma plataforma informática de proximidade e de intercâmbio com possibilidade de mais 

parcerias de promoção do NE e partilha de informação entre as empresas.   

 

 

5. A Incubadora de Empresas como ferramenta de incentivo e apoio ao empreendedorismo 

e desenvolvimento do território de Ferreira do Alentejo 

 

5.1 A importância da Incubadora e do Empreendedor no desenvolvimento do território 

 

Foi possível verificar que 47,7% dos empresários inquiridos consideram razoavelmente 

importante a existência de um NE em Ferreira do Alentejo, com 43.1% a considerarem 

importante. Denota-se que poucos são os empresários locais que consideram pouco 

importante 7,7% a existência do NE no concelho. Sem importância, apenas 1,5% dos 

inquiridos, conforme se pode observar na Tabela 20. 
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Tabela 20 - Grau de importância atribuído pelos empresários locais à criação de uma 
Incubadora de Empresas no Território de Ferreira Alentejo 

Grau de Importância atribuído à criação de uma Incubadora de 
Empresas no concelho 

Frequência % 

Sem Importância 1 1,5 

Pouco Importante 5 7,7 

Razoavelmente Importante 31 47,7 

Importante 28 43,1 

Total 65 100,0 
Fonte: Elaboração Própria, tendo por base o resultado dos questionários aos empresários locais 

 

Neste estudo importou conhecer se os empresários locais têm conhecimento do trabalho 

desenvolvido pelo NE e se têm interesse em mudar a sua empresa para o NE. Dos 

resultados obtidos, sobressaiu o fato de 60% dos empresários locais não terem 

conhecimento do trabalho desenvolvido no NE, destaca-se que 100% dos inquiridos não 

pretende mudar a sua empresa para o NE (conforme Tabela 21). 
Tabela 21 - Conhecimento do trabalho desenvolvido no NE e interesse em mudar a empresa 
para o NE 

 Tem conhecimento do trabalho desenvolvido pelo 
NE 

Tem interesse em mudar a sua empresa 
para o NE 

 Frequência % Frequência % 

Sim 26 40,0 0 0.0 

Não 39 60,0 65 100,0 

Total 65 100,0 65 100,0 
Fonte: Elaboração Própria, tendo por base o resultado dos questionários aos empresários locais 

 
Quando questionados sobre se o NE é um equipamento municipal que contribui para o 

desenvolvimento do território, 33% dos empresários consideram que sim; em contrapartida, 

apenas 7,7% consideram que não é uma infraestrutura que contribua para o 

desenvolvimento de um território. Desta análise, salienta-se o facto de que 41,5% dos 

empresários não têm uma opinião concreta sobre se este apoio contribui para o 

desenvolvimento de um território (Conforme Tabela 22).  

Tabela 22 – O NE enquanto ferramenta de apoio e incentivo ao desenvolvimento do território 
Contribuição do NE para o desenvolvimento do 

território 
Frequência % 

Sim 33 50,8 

Não 5 7,7 

Talvez 27 41,5 

Total 65 100,0 
Fonte: Elaboração Própria, tendo por base o resultado dos questionários aos empresários locais 
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Tabela 23 – Ser empreendedor/empresário como fator para desenvolver um território 
Ser empreendedor/empresário é um fator para desenvolver um 

território 
Frequência % 

Sim 46 70,8 

Não 2 3,1 

Talvez 17 26,2 

Total 65 100,0 
Fonte: Elaboração Própria, tendo por base o resultado dos questionários aos empresários locais 

Outra questão importante para este estudo foi apurar se o facto de serem empresários, só 

por si, é um fator de desenvolvimento de um território. Da análise das respostas, apurou-se 

que 70,8% considera que ser empresário é um agente que leva ao desenvolvimento de um 

território, sendo que cerca de 26,2% tem dúvidas se o facto de ser empresário é um fator 

que permite o desenvolvimento de um território (Conforme Tabela 23). 
 

5.2 As Boas práticas da Incubadora de Ferreira do Alentejo 

 

Tal como Bergek e Norrman (2008, pp. 20-28) referem, o termo “boas práticas”, seja qual for 
a atividade em questão, pode ser definido como um “processo que é melhor do que 

qualquer outro para realizar uma determinada tarefa e para atingir um determinado 

resultado”.  

Transpondo esta análise para as boas práticas do NE de Ferreira do Alentejo e a sua 

importância para o fortalecimento do tecido empresarial e criação de condições atrativas à 

fixação de população ativa (em especial, da população jovem) no concelho de Ferreira do 

Alentejo, 3 dos incubados referem que o NE pode ser um fator determinante. No entanto, 

para isso não basta criar um espaço físico e permitir a instalação das empresas, sendo que 

2 dos inquiridos menciona que não é atrativo, e 1 inquirido refere apenas que é um espaço 

físico. 

Importa considerar a perspetiva dos responsáveis do NE, pois ambos consideram que o NE 

só por si não pode fazer muito, pode sim, ser uma estratégia para estimular, incentivar e 

promover uma cultura empreendedora. Assim, o NE pode ser considerado uma alavanca do 
empreendedorismo no concelho.  

Conforme os resultados apresentados, 2 dos incubados sugerem que o NE, para que seja 

uma infraestrutura atrativa à fixação de jovens e desenvolvimento do concelho, deverá dar 

apoio ao nível da gestão e planeamento da empresa, a fim de proporcionar mais esforço na 

criação de “Vantagens Competitivas”, como incentivos fiscais. 
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 Da análise das respostas dos incubados, evidencia-se como fulcral que o concelho 

possibilite o acesso a um ensino de qualidade, o acesso a uma saúde de qualidade, assim 

como as boas acessibilidades para proporcionar a fixação de jovens e desenvolver um 

território.  

Na perspetiva dos Responsáveis,  

“o NE pode ter um papel importante na fixação dos jovens no concelho, na medida em que 

procura facilitar e estimular a criação de novos projetos, disponibilizando um espaço físico e 

serviços administrativos, com redução de custos de arranque das empresas. Logo, ao criar 

condições, o NE está automaticamente a contribuir para a fixação de jovens empreendedores 
no concelho”. [Responsáveis A e B].  

Para a criação de condições para que as populações se estabeleçam num território de baixa 

densidade, 2 inquiridos indicam as parcerias entre as instituições e empresas e a 

simplificação de processos. O NE poderá ser instrumento potenciador de desenvolvimento 
económico, mas para isso deverá criar condições técnicas.  

Analisando as respostas dos incubados, destaca-se a importância da coesão das empresas 

e do município para apoiar novas empresas, aliado à criação de condições atrativas para as 

famílias e jovens, como o emprego e captação de investidores. Assim, entre as respostas, 2 

inquiridos apontam a dinamização do território, 1 a formação e 1 refere mais informação 
empresarial e crescimento de atividades e dinâmicas para empresários locais e incubados.  

Na perspetiva dos incubados entrevistados, os NE são uma alavanca do empreendedorismo 

e uma ferramenta que pode potenciar o desenvolvimento de um território de baixa 

densidade. No entanto, ressalvam a falta de apoio por parte do executivo, de parcerias entre 

o NE e as empresas locais e de promoção da formação na área empresarial, alertando para 

o facto de que não basta ter boas instalações para que a iniciativa económica e o NE 
funcionem.   

Segundo o responsável B, este pode potenciar o desenvolvimento dos territórios de baixa 

densidade, a criação de novas empresas, a fixação de jovens e dinamização da economia 
local, recomendando diferentes ações: 

- Criar novas empresas e novos empregos; 

- Criar um tecido empresarial mais denso, mais forte e mais diversificado; 

- Intensificar as relações económicas entre as empresas; 

- Criar uma cultura empreendedora e espírito empresarial; 

- Dinamizando e animando a economia local; 
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- Criando uma atmosfera favorável às empresas e aos negócios.  

As políticas públicas procuram atuar estrategicamente na revitalização dos espaços dos 

territórios de baixa densidade, através da promoção do empreendedorismo, visto que o NE 

é tutelado pelo Município. Assim, é importante que haja coerência das políticas e articulação 
dos instrumentos e estabilidade e continuidade da mensagem.   

O Responsável A menciona que o NE  

“é uma infraestrutura que desenvolve um território de baixa densidade, se estiver enquadrado 

numa estratégia de desenvolvimento mais alargada e se estabelecer com o contexto 

envolvente boas relações. No entanto, só por si não o faz, na medida em que tem que ter 

associado um conjunto de serviços que potencie a ligação entre o território, aliado aos 

sistemas de incentivo”. [Responsável A].  

Sobre a inovação ser um fator promotor do desenvolvimento sustentável de um território de 

baixa densidade, todos os incubados inquiridos consideram a inovação como crucial para o 

desenvolvimento, sustentabilidade e promoção de uma empresa e de um território e uma 

boa prática dos NE. As redes sociais e a internet são uma realidade constante e sem elas a 
vida útil de uma empresa é curta.  

De igual forma, a inovação é salientada pelos Responsáveis do NE como um fator de 

desenvolvimento. Consideram que é importante inovar ao nível dos processos e produtos 

sobretudo nestes territórios de baixa densidade, o que permite que as empresas reforcem o 
seu posicionamento competitivo no mercado [Responsáveis A e B].  

Segundo os responsáveis e como já referido anteriormente, em territórios de baixa 

densidade, com um mosaico de empresas frágil e deficiente, curta disponibilidade financeira 

e decisores políticos com baixas qualificações, dificilmente surgem casos de sucesso 
relacionados com a inovação [Responsáveis A e B].  

O responsável do NE evidencia, ainda, o facto de este ter uma preocupação constante em 

colocar as empresas incubadas com as práticas mais inovadoras desenvolvidas nestes 

territórios. As empresas podem ter um papel importante se se ligarem aos centros de 

Transferência Tecnológico (CTT) do CEBAL, decorrente entre o Município de Ferreira de o 

Alentejo e o CEBAL. Este protocolo tem como objetivo estimular e incentivar a colaboração 

entre empresas e os Centros Tecnológicos e a facilitar a transferência de tecnologia para as 

empresas, com vista à resolução de problemas identificados e melhoria do seu desempenho 
e competitividade [Responsável A e B]. 

Relativamente ao conjunto de linhas e ações estratégicas, no sentido de estimular/fomentar 

e capacitar os territórios de baixa densidade, os agentes locais e a população ao 
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desenvolvimento do empreendedorismo, a maioria dos inquiridos apontam como ações 

estratégicas: a formação; as acessibilidades; a auscultação das necessidades dos 
empresários e da população (Conforme Tabela 24). 

Tabela 24 - Ações Estratégicas com vista a estimular/fomentar e capacitar os territórios de 
Baixa Densidade 
 

Estratégias sugeridas pelos responsáveis das empresas 

incubadas 

Percentagem 

% 
Frequência 

Formação 60 3 

Acessibilidades  60 3 

Ouvir as necessidades dos empresários e população 40 2 

Investir, Dinamizar e Promoção do Turismo  20 1 

Equipamentos Socias, Desportivos, na área da saúde, transportes 

e na área empresarial  
20 1 

Mais informação disponibilizada para empresários  20 1 

Aproximação dos incubados aos empresários locais  20 1 

Ensino de Qualidade e de Excelência  20 1 

Site do NE para divulgação de notícias empresariais e outras 

informações  
20 1 

Acesso à saúde de Qualidade  20 1 

Desburocratizar  20 1 

Criar um ambiente favorável ao investimento (redução de rendas e 

benefícios fiscais)  
20 1 

Criar condições para a instalação de novas empresas no território 20 1 

Fonte: Elaboração própria – tendo por base os resultados das entrevistas aos responsáveis das empresas 
incubadas no NE de Ferreira do Alentejo 

 

No que se refere às expectativas face ao futuro do NE, os Responsáveis mencionam que o 

NE é só um equipamento físico, pelo que o mais importante é como se pode dinamizar o NE 

e como este pode ajudar a potenciar uma estratégia de fomento e apoio ao 
empreendedorismo.  

Neste contexto, os mesmos responsáveis salientam cinco pilares necessários para uma 
estratégia coerente, conforme apresentadas no Quadro 12. 
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Quadro 12 - Pilares estratégicos ao empreendedorismo 

Tilares Descrição 

Infraestruturas 
Físicas 

A existência de infraestruturas físicas de apoio ao empreendedorismo e às empresas 
(NE e Parque de Empresas). Este pilar existe parcialmente. Pode ainda ser reforçado 
com a criação de um espaço de Hortas Urbanas e dinamizar as cadeias curtas 
(produtor/consumidor) nestas produções locais. A ausência de um espaço físico ou o 
seu custo elevado constituem um sério obstáculo à criação de novos negócios; 

Formação, formação 
& formação 

Ações de formação que permitam reforçar competências ao nível da criação e gestão 
de empresas, do empreendedorismo, da contabilidade e fiscalidade, do 
aproveitamento de oportunidades e criação de novos negócios, da comunicação e 
marketing. 

Apoio à 
comercialização 

Apoio à realização e dinamização de mercados de produtos locais; Apoio ao 
estabelecimento de parcerias e ao trabalho em rede. 

Reconhecimento e 
valorização social 

Promoção de iniciativas e ações de reconhecimento e valorização das empresas e 
do empreendedorismo através de encontros de empresários, jantares-debate, 
atribuição de prémios e outros que contribuam para a criação de uma atmosfera 
empresarial positiva e reforce a autoestima e o orgulho daqueles que têm a coragem 
de empreender, arriscar e ousar fazer diferente. 

Suporte técnico 
competente 

É importante a existência de uma estrutura técnica capaz e competente para ajudar 
os empreendedores ao nível da criação da empresa, da preparação de candidaturas, 
da informação de programas de apoio e incentivos, de apoio ao nível das marcas, da 
imagem, da rotulagem, da apresentação do produto, da comercialização, etc. 

Fonte: Elaboração Própria – Tendo por base a entrevista ao responsável B (NE)  

No seguimento das estratégias enunciadas, os incubados salientam outras medidas 

estratégicas, como as acessibilidades, o acesso à informação empresarial, aos 

equipamentos de saúde, divulgação e dinamização do NE. No entanto, a estratégia de 

apostar na formação e na existência acentuada de parcerias é comum entre todos 
entrevistados.  

Por seu turno, importa mostrar as estratégicas enunciadas pelos empresários locais para 
desenvolver um território de baixa densidade, conforme se pode observar na Tabela 25. 

Tabela 25 - Estratégias para desenvolver um território de baixa densidade  

Estratégias de desenvolvimento – Empresários Locais Frequência % 

Trazer mais pessoas, captar investimento, promoção e dinamização do território 12 18,5 

Mais informação, mais formação, fixar e atrair a população jovem,  11 16,9 

Qualificar a população, trazer empresas grandes, mais informação 5 7,7 

Atrair população, Dinamizar o território e melhorar acessibilidades 7 10,8 

Atrair mais turismo e empresas 2 3,1 

Mais emprego para jovens e Habitação a preços justos 2 3,1 

Mais acessibilidades, promoção do território e mais formação 12 18,5 

Captar Investimento, Formar as pessoas e mais acessibilidades 4 6,2 
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Mais Formação, atratividade do território, mais investimento e mais 

desenvolvimento do GAD 

8 12,3 

Promover a agricultura, promover o concelho, banco de terras  2 3,1 

Total 65 100,0 
Fonte: Elaboração Própria – Tendo por base o resultado dos questionários aos empresários locais 

 

Da análise das respostas dos empresários, destaca-se a estratégia “Trazer mais pessoas, 

captar investimento, promoção e dinamização do território” com cerca de 18,5%, equiparada 

à estratégia “Mais acessibilidades, promoção do território e mais formação”. Seguidamente, 

16,9% dos empresários consideram que “Mais informação, mais formação, fixar e atrair a 

população jovem” é um elemento chave no progresso de uma região. Cerca de 12,3% julga 

que “Mais Formação, atratividade do território, mais investimento e mais desenvolvimento do 

GAD” é estratégia que mais desenvolve um território. Como estratégias menos significativas, 

com 3,1% dos inquiridos, surgem “Mais emprego para jovens e Habitação a preços justos”, 

“Promover a agricultura, promover o concelho, banco de terras” e “Atrair mais turismo e 

empresas”. 

Para além das boas práticas indicadas pelos incubados, importa ter em conta a perspetiva 

dos empresários locais e os atributos percebidos no NE para o fortalecimento do tecido 

empresarial de Ferreira do Alentejo.  

Em territórios mais frágeis, como é o caso de Ferreira do Alentejo, é importante uma maior 

proximidade das populações e assegurar o acesso aos serviços que garantam uma justa 

qualidade de vida a todos os cidadãos. Curiosamente, as estratégias apontadas pelos 

empresários locais, pelos incubados e pelos responsáveis do NE entroncam quase por 

inteiro nas estratégias de coesão territorial sugeridas pelo Governo (Estratégias para a 

Coesão territorial), como é o caso da formação, acessibilidades, saber fazer, valorização de 

produtos endógenos, captar investimento, fixar pessoas e parcerias.  
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Capítulo VI – Plano de Ação  
 

A realidade atual do Baixo Alentejo revela um território bastante fragilizado em termos 

socioeconómicos, reflexo de um percurso de mais de meio século, onde predominou uma 

trajetória de progressivo e continuado definhamento da sua base demográfica e produtiva. 

A qualidade e a dinâmica dos valores e argumentos competitivos identificados moldam a 

visão estratégica de desenvolvimento para o Alentejo, particularmente o Concelho de 

Ferreira do Alentejo. Com uma identidade distintiva, num território dotado de recursos 

materiais, de conhecimento e competências, aberto para o mundo e capaz de construir uma 

base económica renovada sobre a sua mais-valia ambiental, atraindo residentes, 

investimentos e atividades geradoras de emprego e coesão social. 

Para que o NE de Ferreira do Alentejo consiga atingir todos os seus objetivos é necessário 

que tenha a visão de um concelho de todos e para todos, com a Missão de atender às 

necessidades e às expectativas dos cidadãos, trabalhando em prol de um município 
sustentável, coeso e competitivo. Para isso, são necessários valores como: 

responsabilidade, transparência, justiça, equidade, proximidade, inovação e competitividade, 

cultura organizacional de qualidade e orientada para o munícipe e partes interessadas.  

 

O NE deve incluir uma política de qualidade, de forma a assegurar um serviço público de 

excelência aos munícipes e partes interessadas, promovendo uma resposta eficaz e 

eficiente: 

I. Ter uma resposta às necessidades e expetativas dos munícipes, tendo em vista a 

sua satisfação; 

II. Ter um acompanhamento, monitorização e melhoria do desempenho do município 

em todas as áreas de atração; 

III. Conseguir garantir a motivação, dignificar a valorização dos colaboradores através 

da formação, da partilha de experiências e de trabalho em equipa;  

IV. Conseguir a melhoria contínua do sistema de gestão, através da modernização 

administrativa, da desburocratização e da simplificação de procedimentos em 

comunicação e articulação permanente.  

Com base na análise SWOT descrita anteriormente e na expetativa de um NE direcionado 

para o sucesso, tendo na sua base uma política de qualidade com contributos claros para o 

desenvolvimento do território onde está inserida, pretendeu-se neste estudo compreender o 

NE enquanto ferramenta e incentivo e apoio ao empreendedorismo e desenvolvimento de 

um território de baixa densidade como é caso de Ferreira do Alentejo. 
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De acordo com a análise SWOT (Quadro 11), identificaram-se os seguintes eixos 

estratégicos de atuação:  

I. Facultar formação e informação aos incubados e empresários locais;  

II. Promover a proximidade e interação face à transferência de conhecimento e 

inovação por parte do meio académico;  

III. Promover a divulgação do trabalho realizado no NE através de uma plataforma 

virtual e site;  

IV. Promover o reforço de competências por parte dos empresários locais tanto quanto 

possível em proximidade com os incubados;  

V. Dinamizar o Empreendedorismo e as Atividades Económicas; 

VI. Atuar preventivamente junto da comunidade, capacitando jovens do secundário e 

ativos no domínio da criação do próprio negócio. 

Transversalmente a todos estes eixos e porque o concelho de Ferreira do Alentejo é um 

território de baixa densidade demográfica, mas também institucional e relacional, as redes 

de cooperação (recurso intangível) obtidas a partir de parcerias estratégicas entre os atores 

locais, regionais e nacionais (e eventualmente internacionais), surgem como metodologia 

fundamental para a promoção do empreendedorismo potenciador do desenvolvimento local 

neste território. 

Propõem-se, assim, um conjunto de ações estratégicas para o NE de Ferreira do Alentejo, 

no sentido de potenciar o desenvolvimento local neste território, as quais são apresentadas 

e discriminados nos quadros abaixo, através de 6 eixos, agrupadas de acordo com o público 

que se propõem abranger, sendo que cada algumas delas se dirigem a mais do que um 

público, conforme evidencia a matriz estratégica apresentada. 

 

Eixo I – Facultar Formação Integrada aos Incubados  

Através do Programa “Dinamizar” 

Objetivo geral:  

 

Atenuar o deficit de formação e acompanhamento ao empreendedor incubado, 
reconhecendo simultaneamente ao projeto e ao empreendedor valor 
acrescido.  

Objetivo (s)  
Específico (s):  
 

Capacitar o empreendedor no domínio da formação inicial e no domínio da 
formação-ação centrada no empreendedorismo, fornecendo competências em 
áreas como: elaboração do plano de negócios, planas de marketing, afetação 
de recursos humanos, fontes de financiamento, considerações legais e outras;  

Atribuir prémios de reconhecimento ao empreendedor, identificando projetos 
de maior viabilidade empresarial e mais-valia para o concelho, dando 
visibilidade ao empreendedor enquanto agente do desenvolvimento local;  

Melhorar os níveis de qualificação e de desempenho organizacional da sua 
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empresa; 
Preparar a sua empresa para o reconhecimento da qualidade; 
Preparar a sua empresa para a internacionalização 

Parceiro (s)  
a envolver: 

Associação do Comércio, Serviços e Turismo do Distrito de Beja; IEFP, 
Empresas de Formação 

Entidades 
Apoiantes  

IEFP e Empresas de Formação  

Destinatários  Micro e PME`S do Comércio e Serviços 

Datas  No decorrer dos anos de 2020/2021 

 

Eixo II - Promover a proximidade e interação face à transferência de 
conhecimento e inovação por parte do meio académico 

 
Através da introdução de uma INCUBADORA VIRTUAL 

Objetivo geral:  

 

Potenciar a inovação, aproximando o NE ao meio académico e centros de 
investigação. 

Objetivo (s)  
Específico (s):  
 

Promover a integração de spin-ins no meio académico, facilitando a 
transferência de conhecimento e inovação tecnológica envolvendo recursos 
endógenos, potenciando a sua mais-valia. 

Possibilitar a integração de spin-off’s académicos na incubadora, integrando 
iniciativas empresariais inovadoras no tecido empresarial concelhio 

Criar um Banco de Ideias, destinado à sistematização, identificação e registo 
de projetos inovadores, suscetíveis de gerar interesse por parte de eventuais 
empreendedores. 

Parceiro (s)  
a envolver: 

Universidade de Évora e Instituo Politécnico de Beja 

Calendarização No imediato  

Eixo III - Promover a divulgação do trabalho realizado no NE 

Através de uma Plataforma Virtual  

Objetivo geral: Criação de um Site específico do NE e outras redes sociais 

Objetivo (s)  
Específico (s): 

Disponibilizar informação de enquadramento: área geográfica de abrangência, 
missão e objetivos. 

 Divulgar as empresas incubadas através de um portfólio, onde constem para 
além da atividade desenvolvida, contactos, clientes afetos e outras 
informações consideradas pertinentes. 

 Divulgar todos os serviços dinamizados e respetivos suportes informáticos: 
serviços regulamentados de apoio ao incubado, metodologia de 
acompanhamento integrado no âmbito do programa Dinamizar, incubadora 
virtual, gabinete de apoio ao empreendedor, promoção do empreendedorismo 
em contexto escolar e outros. 

 Dinamizar um blogue destinado à partilha de informação entre incubados, 
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empresários locais, investigadores afetos à incubadora virtual e outras partes 
interessadas consideradas relevantes neste âmbito, mediante inscrição (ou 
registo) no site. 

 Partilhar documentos com outros empreendedores do NE em área reservada 
para o efeito. 

 Integrar links afetos a entidades dinamizadoras de incubadoras de âmbito 
nacional e internacional. 

 Disponibilizar meios para reuniões online. 

Parceiro (s)  
a envolver: 

Todos os parceiros do NE 

Calendarização Durante o ano de 2021 

 

Eixo IV - Promover o reforço de competências por parte dos empresários locais tanto quanto 
possível em proximidade com os incubados 

Através de uma maior dinamização do Gabinete de apoio ao empresário  

Através da criação de Fóruns temáticos outdoor  

Objetivo geral: Apoiar os empreendedores na implementação dos seus projetos e ideias 
de negócio, assim como acompanhar as empresas instaladas ou que se 
pretendam instalar no concelho, prestando informação nas várias áreas 
de atuação. 

Dinamizar fóruns temáticos, com periodicidade semestral, contribuindo 
para o envolvimento dos empresários do concelho, incubados e não 
incubados, em dinâmicas informativas participadas. 

Objetivo (s)  
Específico (s): 

Prestar informação relevante para a atividade económica, nomeadamente 
quanto à criação de empresas, possibilidades de localização nas zonas 
industriais do concelho, divulgação e esclarecimento sobre os 
instrumentos de apoio nacionais e comunitários, promove sessões 
informativas e de capacitação junto dos potenciais empreendedores e 
empresários, assim como a sensibilização dos agentes locais para a 
prática de iniciativas inovadoras.  

Aproximar empresários locais sedeados fora da incubadora e incubados, 
promovendo a sua interação e a troca de experiências, contribuindo para 
o fortalecimento do tecido empresarial concelhio. 

Dinamizar ações de informação direcionadas para a população 
desempregada do concelho, destinadas à sensibilização para o próprio 
negócio, envolvendo o IEFP como parceiro mobilizador 

Apoio às empresas e empresários locais, promovendo um espírito 
empreendedor junto dos vários setores da comunidade, enquanto meio 
potenciador da empregabilidade, captação de investimentos e 
desenvolvimento do concelho.  
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Partilhar dificuldades e soluções encontradas face a problemas comuns 
experienciados no domínio da execução da atividade empresarial.  

Fortalecer elos relacionais entre empresários, importantes no domínio da 
confiança e da competitividade empresarial.  

Aproximar empresários (incubados, locais ou outros) em atividades de 
exterior como forma de promover o bom relacionamento e a ética 
profissional. 

Desenvolver competências empreendedoras e redes sociais entre os 
incubados e outros empresários. 

Criação de uma Bolsa de Trabalhadores  

Parceiro (s)  
a envolver: 

IEFP de Beja  

Associação Comercial de Beja 

ADTR – Associação de Desenvolvimento Terras do Regadio  

ABORO – Associação dos Beneficiários da Obra do Regadio de Odivelas  

IAPMEI  

Calendarização No imediato  

 

Eixo V – Dinamização do Empreendedorismo e das Atividades Económicas 

Através divulgação do território, Captação de Investidores e projetos com políticas de 
empregabilidade  

Através de Candidaturas aos fundos comunitários  

 

Objetivo geral: Dinamização da capacidade de empreendimento empresarial, tendo em vista a 
promoção do crescimento económico e a criação de emprego na região. 

Objetivo (s)  
Específico (s): 

Melhorar as competências empresariais dos empreendedores. 

Fixação das pessoas no território, Dinamização de atividades económicas e 
Dinamização do emprego.  

Desenvolvimento de competências nas zonas rurais e promoção do reforço da 
coesão territorial e social 

Fomentar a modernização e as condições de competitividade das diversas 
atividades.  

Apoio a ações de inovação social, cultural e ambiental em meio rural. 

Orientar os empresários para a atividade económica certa e para as novas 
tecnologias.  

Capacitação institucional das organizações da economia social e outras com 
intervenção no território.  

Atualizar junto destes destinatários informação pertinente no domínio 
empresarial, nomeadamente: legislação, oportunidades de investimento, fontes 
de financiamento.  

Potenciar a divulgação do património ambiental, histórico e arquitetónico 
concelhio.  
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 Promover prioritariamente o crescimento e o emprego, visando a redução da 
pobreza e a correção do desequilíbrio de territórios. 

 Estímulo à produção de bens e serviços transacionáveis, o aumento das 
exportações. 

 Reforço da coesão territorial, particularmente zonas de baixa densidade, como 
é o caso de Ferreira do Alentejo.  

 Animação territorial (incluindo serviços qualificados de proximidade, 
informação, sensibilização, aconselhamento, assistência técnica, 
acompanhamento e avaliação dos promotores e dos projetos). 

Parceiro (s)  
a envolver: 

Empregadores locais  

 IEFP de Beja 

 Universidade de Évora e Instituto Politécnico de Beja  

 Gabinetes de Projetos de Investimento 

Calendarização  Conforme datas dos avisos  

 

Eixo VI - Atuar preventivamente junto da comunidade, capacitando jovens do secundário e 
ativos no domínio da criação do próprio negócio. 

Através da Incorporação da metodologia Empresariais na Escola  

Através de Formação empreendedora 

Objetivo geral: Promover a formação de empreendedores juniores do 3º Ciclo e ensino 
secundário, através de um modelo de criação de uma empresa. 

Fornecer alternativas de inserção profissional a trabalhadores por conta 
d’outrem, através da realização de ações de formação modulares. 

Objetivo (s)  
Específico (s): 

Fornecer competências empreendedoras a jovens do 3º Ciclo e ensino 
secundário, no domínio dos procedimentos afetos à criação de uma empresa 
desde a seleção da ideia de negócio, passando pela análise da sua 
viabilidade, afetação de recursos financeiros e humanos e procedimentos 
legais a ter em conta.  

Capacitar os destinatários da ação no domínio da gestão do risco inerente à 
atividade empresarial. 

Dinamizar o intercâmbio com outros projetos similares, em Portugal ou em 
Espanha dada a proximidade geográfica face ao concelho de Ferreira do 
Alentejo. 

Promover a participação dos pais, através da Associação de Pais concelhia, 
na preparação da Feira de empreendedorismo juvenil, a ocorrer no final do 
ano letivo, destinada a apresentar os produtos obtidos e as dinâmicas 
empresariais atingidas. 

Divulgar o trabalho de articulação entre o NE e as escolas. 

Capacitar no domínio das competências empreendedoras, população 
concelhia a exercer atividade por conta d’outrem. 

Promover a qualificação dos recursos humanos concelhios.  

Apoio a consórcios e outras formas de cooperação entre Centros de 
Formação e empresas/instituições orientados para fornecer competências 
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profissionais adequadas às necessidades do mercado de trabalho, incluindo 
a formação ao longo da vida 

Contribuir para a redução do desemprego concelhio, tendo por base a 
dificuldade de inserção profissional acrescida a partir dos 35 anos. 

Parceiro (s)  
a envolver: 

Escola Básica e Secundária José Gomes Ferreira de Ferreira do Alentejo 

IEFP de Beja  

Entidades Formadoras certificadas  

Associação de Pais de Ferreira do Alentejo 

AEFA - Agrupamento de Escolas de Ferreira da Alentejo 

 Escolas Profissionais do Concelho 

Calendarização  No decorrer do próximo ano letivo  

Fonte: Elaboração própria, tendo como base a resultados dos inquéritos e entrevistas.  

 

Em síntese, o quadro 13 apresenta as estratégicas a propor para o NE destinadas a 

públicos distintos. Deste modo, através do Programa Dinamizar, procura-se promover a 

capacitação dos incubados enquanto atores locais, apostando na qualificação do tecido 

empresarial concelhio em proximidade com a comunidade e com o meio académico e 

promovendo a divulgação do trabalho realizado e dos serviços disponibilizados pela 

incubadora em plataforma informática própria. 

 

São, igualmente, consideradas relevantes as estratégias da incubadora virtual, do site 

específico do NE e de uma maior dinamização do gabinete de apoio ao empreendedor, com 

vista a apoiar o tecido empresarial concelhio exterior à incubadora, o qual se encontra frágil 

em termos de acesso a informação atualizada, no domínio do contacto, partilha de 

conhecimento e experiência com incubados do NE (e outros empresários),  

Tendo também por objetivo estratégico envolver a comunidade local, atuando 

especificamente junto de públicos identificados como pertinentes em termos de intervenção 

preventiva, promovendo a sua capacitação e participação na promoção do 

empreendedorismo local, propõem como ações estratégicas: o gabinete de apoio ao 

empreendedor (sensibilização para a criação do próprio negócio por parte de 

desempregados), candidaturas dos fundos comunitários, empresários na escola, e o 

empreendedorismo pró-ativo (capacitação empreendedora para ativos). 
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Quadro 13 - Matriz de ações estratégicas a propor para o NE 
Público a abranger Estratégias a propor 

Incubados 

Programa Dinamizar, IEFP e Empresas de Formação 

Incubadora virtual 

Maior Dinamização Gabinete de apoio ao empreendedor 

Site específico do Ninho  

Empresários Locais/ 
Concelho 

Informações no site do ninho 

Maior Dinamização Gabinete de apoio ao empreendedor 

Criação de Fóruns temáticos outdoor 

Criação de um Banco de Empresários 

Empreendedorismo 

Empreendedorismo na escola com diversas iniciativas empresariais 

Promover a atração de investimentos e de iniciativas empresariais 
diferenciadas 

Maior dinamização do Gabinete de apoio ao empreendedor para 
promoção do empreendedorismo  

Fonte: Elaboração Própria  

Assumem-se como objetivos estratégicos para o NE: 

I. Promover a atração de investimentos e de iniciativas empresariais diferenciadas e 

inovadoras. 

II. Promover o espírito empreendedor e o apoio às empresas do concelho. 

III. Promover os produtos e as empresas do território. 

IV. Promover a ligação das empresas às unidades de investigação, das escolas, de 

universidades. 

V. Promover a responsabilidade social nas empresas. 

Neste sentido, o futuro do concelho de Ferreira do Alentejo deverá assentar numa procura 

progressiva de harmonia e de equilíbrio nos domínios sociodemográfico, económico e 

ambiental. Para o efeito, deverá identificar os principais eixos e domínios de intervenção 

estratégica, orientando a ação do Município nos próximos anos, dos quais se destacam: 

I. Qualidade e sustentabilidade do território; 

II. Coesão social e qualidade de vida; 

III. Desenvolvimento económico, inovação e emprego; 

IV. Identidade e promoção do território; 

V. Cooperação e cidadania. 
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Pretende-se que as ações propostas aos vários níveis, para além do benefício direto para a 

população, possam contribuir para melhorar a atratividade da vila, no sentido de garantir a 

criação de novas dinâmicas de desenvolvimento, recuperando e valorizando os ativos 

regionais existentes e reforçando a vertente distinta deste aglomerado populacional com o 

objetivo principal o desenvolvimento do território.  
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Conclusão, Limitações e Recomendações para futuras investigações 

 
1.Principais Conclusões  

 

A problemática da baixa densidade territorial realça as assimetrias existentes em Portugal, 

fortificando a necessidade de despertar o potencial destes territórios, procedendo à 

delimitação de políticas e estratégias que visem derrubar os obstáculos e constrangimentos 

existentes, com vista à promoção de um quadro de desenvolvimento regional integrado e 

sustentável. 

Assim sendo, o empreendedorismo tem sido evocado como estratégia de potencialização 

das economias locais e, consequentemente, de dinamização e revitalização de territórios de 

baixa densidade. 

Ferreira do Alentejo, concelho do Baixo Alentejo, território estatisticamente comprovado 

como sendo de baixa densidade, cujos indicadores sociodemográficos e económicos 

indicam um desfavorecimento do município marcado por tendências de baixas densidades, 

delimitando a sua competitividade. 

Por isso, seria importante procurar-se inverter a problemática de baixa densidade que 

assola o município de Ferreira do Alentejo, tanto através de políticas de rejuvenescimento 

da população local, como pela implementação de políticas de fomento do espírito 

empreendedor, como é o caso da construção da infraestrutura NE. 

O NE pode, deste modo, contribuir para um processo de desenvolvimento territorial mais 

coeso, através da atenuação de assimetrias territoriais em Portugal, para estimular o 

empreendedorismo e a capacidade competitiva do setor económico.  

Considerando a metodologia utilizada, e aos resultados obtidos, estima-se ter respondido às 

questões de partida, e aos objetivos enunciados, embora seja importante frisar que a 

contagem atualmente existente sobre o total dos empresários locais no concelho de Ferreira 

do Alentejo é incompleta, pelo que é expectável que a representatividade total destas 

empresas no município abranja um maior número. 

Assim, num primeiro momento, realizou-se a caracterização dos incubados presentes no 

NE. Dos resultados obtidos a partir das entrevistas aos incubados importa destacar: 

- A predominância de atividades económicas tradicionais, embora todas diferentes, desde a 

área de design e comunicação, venda de produtos veterinários, projetos agrícolas, serviços 

de eletricidade e gás e trabalho temporário; 
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- Os motivos a lançarem-se num negócio por conta própria, foi a vontade de ter o próprio 

negócio; 

- A razões que levaram estes empresários a instalarem-se no NE foram as condições físicas 

do mesmo e, também, os serviços disponíveis e a necessidade de um local de instalação da 

empresa; 

- As estratégias que são necessárias implementar para desenvolver um território de baixa 

densidade, passam pela diversificação de serviços, parcerias, captação de investidores, 

acessibilidades, formação e mais informação empresarial disponível e acessível a todos; 

- A sua reduzida dimensão; 

- 100% dos incubados referem que a infraestrutura NE é um apoio basilar no 

desenvolvimento de um território de baixa densidade;  

- A importância do NE na criação de condições para o fortalecimento do tecido empresarial, 

só existe se o NE criar condições técnicas, como a disponibilização de outros serviços, entre 

a formação, promoção e informação.  

No entanto, os resultados obtidos através da aplicação dos inquéritos por questionário 

permitiram sobretudo validar, por um lado, a importância dos empresários no 

desenvolvimento dos territórios de baixa densidade.  

A proposta de enunciar estratégias, no sentido de estimular os territórios de baixa densidade 

é exposta pelos empresários inquiridos como fundamental. Entre as mais evidenciadas, 

surgem: facultar formação integrada aos incubados; criar acessibilidades; redução da carga 

fiscal; criação de um ensino e saúde de excelência; divulgação e promoção do NE; 

disponibilização de mais informação empresarial; dinamização do GAD; promover as 

parcerias e a proximidade entre incubados e empresários locais; recrutamento de técnicos 

qualificados; e promover a divulgação do trabalho realizado no NE através de uma 

plataforma virtual.  

Os territórios de baixa densidade possuem, contudo, desafios importantes ao nível da 

manutenção das suas infraestruturas e equipamentos de utilização coletiva e dos serviços 

associados, sendo necessário garantir a equidade do seu acesso. 

Esta proposta estratégica pretende ser facilitadora da capacitação de atores locais a médio 

e a longo prazo, promotora da criação de redes formais e informais, fundamentais num 

território rural que se caracteriza pela baixa densidade demográfica.  

Relativamente às políticas públicas de apoio ao empreendedorismo, no geral, e às 

empresas locais, em particular, no concelho de Ferreira do Alentejo, as informações 
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recolhidas através da realização da entrevista e questionários permitem concluir que, 

embora os apoios enunciados, estes são ainda considerados insuficientes. 

Contudo, as estratégias identificadas no âmbito deste projeto não esgotam de modo algum o 

leque alargado de metodologias passíveis de serem implementadas num território de baixa 

densidade, com vista à promoção do empreendedorismo orientado para o desenvolvimento 

local.  

Num segundo momento, realizou-se a caracterização dos empresários locais presentes no 

concelho de Ferreira do Alentejo. Dos resultados obtidos importa destacar: 

- A maioria dos empresários auscultados cria o seu próprio posto de trabalho, são 

microempresas, com menos de 10 trabalhadores;   

- Os empresários inquiridos, não vê nenhum obstáculo à criação de uma empresa num 

território de baixa densidade, como obstáculos referem a escassez de pessoal qualificado e 

com formação adequada, a falta de acessibilidades e o peso da burocracia; 

- A perceção dos empresários locais relativamente ao desenvolvimento, criação e 

fortalecimento do tecido empresarial num território de baixa densidade, a proximidade com 

os clientes é muito importante, o NE é importante para o concelho e consideram o Concelho 

de Ferreira do Alentejo com um mercado potência para a constituição de empresas; 

- A estratégia para desenvolver um território de baixa densidade passa por trazer mais 

pessoas, captar investimento, promoção e dinamização do território, mais acessibilidades, 

mais formação, mais informação e atrair a população jovem; 

- Os empresários inquiridos consideram razoavelmente importante a existência de um NE 

em Ferreira do Alentejo, contudo os mesmos não têm conhecimento do trabalho 

desenvolvido no NE. 

 
Assim, atendendo ao diagnóstico obtido realizado através do enfoque quantitativo e 

qualitativo, sugere-se um plano de ação de curto a médio prazo (1 a 5 anos), envolvendo 

tanto os incubados, empresários locais como os órgãos responsáveis pelo NE, a fim de 

promoção empresarial local. 

Esta ação poderia ser concretizada nomeadamente através: i) do reforço das competências 

técnicas e profissionais dos empresários; ii) da criação de plataformas digitais e site 

específico para a divulgação online tanto do NE como dos empresários locais; iii) 

empreendedorismo na escola com diversas iniciativas empresariais, iv) promover a atração 

de investimentos e de iniciativas empresariais diferenciadas; v) maior dinamização do 

Gabinete de apoio ao empreendedor para promoção do empreendedorismo.  
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2. Limitações do Estudo 

 

Ao longo do processo de investigação levado a cabo foram algumas as restrições que o 

condicionaram. A principal limitação da investigação na concretização de trabalhos 

delineados é a atual situação pandémica que o país atravessa, não permitiram equilibrar um 

entendimento mais profundo sobre a dinâmica empresarial em Ferreira do Alentejo.  

Assim, no que diz respeito às técnicas de natureza quantitativa definidas destaca-se tanto a 

renitência dos empresários locais e incubados a conceder informações sobre as respetivas 

empresas, tanto na falta de tempo, como nas respostas muito breves e com algumas 

omissões de informação no preenchimento inicial do questionário. 

Salienta-se a reduzida colaboração dos atores locais face aos sucessivos pedidos para a 

realização da entrevista (quer telefonicamente, quer por via email, quer presencial), o que se 

revelou num componente impeditivo no cumprimento das datas de trabalho propostas 

inicialmente. 

Apesar das limitações expostas, os resultados do estudo permitiram contribuir para um 

melhor entendimento da importância dos NE em territórios de baixa densidade, evocando o 

empreendedorismo como uma marcante estratégia de desenvolvimento territorial. 

 

3. Recomendações e sugestões para futuras investigações 

 

Uma das sugestões para investigações futuras passa por estudar o processo pós-

incubação, uma vez que o caminho à posteriori das empresas não é acompanhado pelo NE 

de Ferreira do Alentejo.  

Importaria e seria bastante interessante ter conhecimento do que acontece às empresas 

quando deixam do NE, no sentido de responder a questões como: Continuam a laborar? 

Tiveram crescimento? Proporcionaram mais postos de trabalho? Obtiveram lucro? As que 

encerraram, encerraram devido a quê?  

É importante salientar, tal como diz Freixo (2011), que não existem trabalhos acabados em 

ciência, se um estudo termina com a apresentação dos resultados à comunidade científica 

para certificação, a investigação vai necessariamente prosseguir porque as respostas 

obtidas nunca serão totalmente esclarecedoras.  
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Apêndice 

 

Quadro 14. – Objetivos de estudo/Técnicas usadas 
Questão de Partida  

Em que medida o processo de incubação de empresas constitui uma ferramenta de incentivo e 
apoio ao empreendedorismo e desenvolvimento de territórios de baixa densidade? 

Objetivos do estudo Técnicas Fontes de informação 

Primárias  Secundárias  

Diagnosticar a situação do 
concelho de Ferreira de 
Alentejo em relação ao 
processo de incubação de 
Empresas no território, 
procurando conhecer e 
analisar as fases do 
processo, os pontos fortes e 
fracos, as oportunidades e 
as ameaças no espaço de 
intervenção do NE. 

Observação direta  

Entrevista com 
recurso a Guião ao 
responsável pela 
entidade promotora  

Entrevista com 
recurso a Guião ao 
responsável executor 
do NE 

Entrevista aos 
responsáveis das 
empresas incubadas 
do NE  

Recolha/Análise 
documental 

 

Informação privilegiada – 
Entrevista ao Vereador do 
Município  

Entrevista ao responsável 
executor no NE 

Entrevista aos Incubados  

Site do Município 

NE (recolha de 
fotografias do espaço e 
valências) 

Regulamento apoio à 
fixação de indústria na 
zona industrial de 
Ferreira do Alentejo 

Regulamento do NE 

Plano estratégico de 
desenvolvimento de 
Ferreira do Alentejo  

Pordata 

Observação direta 

I.N.E.  

Revisão da Literatura  

 

Caracterizar os atores locais 
e fornecer informações 
sobre a situação atual do NE 
e o seu papel no 
desenvolvimento do 
empreendedorismo, 
nomeadamente ao nível 
emprego, formação e 
qualificação, atividade 
económica e tecnológica, 
perfil e inserção dos atores 
locais, entre outros 
elementos relacionados com 
as dinâmicas 
empreendedoras no 
concelho de Ferreira do 
Alentejo 

Observação direta  

Entrevista com 
recurso a Guião aos 
responsáveis das 
empresas incubadas  

Inquéritos por 
questionário aos 
empreendedores 
locais 

Recolha/Análise 
documental   

Informação privilegiada – 

Incubados do NE   

Questionários aos 
Empreendedores locais  

  

Plano estratégico de 
desenvolvimento de 
Ferreira do Alentejo 

Plano Social de 
Desenvolvimento  

Site do Município 

Pordata e I.N.E.  

Observação direta  

Revisão da Literatura  
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Caracterizar os atores locais, 
designadamente os 
empresários locais, 
responsáveis e 
empreendedores do NE 

Observação direta  

Entrevista com 
recurso a Guião aos 
empreendedores do 
NE  

Questionário aos 
empresários da região  

Entrevista com 
recurso a Guião ao 
responsável executor 
do NE 

Entrevista com 
recurso a Guião ao 
responsável pela 
entidade promotora 

Informação privilegiada – 
Sr. Vereador do Município 
e o responsável executor 
no NE 

 

Site do Município  

Empresários Locais  

Observação direta 

Conhecer e analisar os 
fatores que conduziram à 
criação do NE 

Recolha/Análise 
documental   

Entrevista com 
recurso a Guião ao 
responsável pela 
entidade promotora  

Entrevista com 
recurso a Guião ao 
responsável executor 
do NE 

Informação privilegiada – 
Sr. Vereador do Município 
e o responsável executor 
no NE 

 

Regulamento do NE 

Identificar o perfil do 
empreendedor 

Entrevista com 
recurso a Guião aos 
empreendedores do 
NE  

Questionário aos 
empresários da região 
de Ferreira 

Empreendedores do NE   

 

Empresários Locais  

Observação direta 

Conhecer e analisar as 
motivações e as 
expectativas do 
empreendedor em Ferreira 
do Alentejo 

Entrevista com 
recurso a Guião aos 
empreendedores do 
NE  

Questionário aos 
empresários da região 

Empreendedores do NE   

Empresários Locais 

 

Empresários Locais  

Observação direta 
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Identificar os obstáculos ao 
empreendedorismo no 
concelho de Ferreira do 
Alentejo 

Entrevista com 
recurso a Guião aos 
empreendedores do 
NE  

Questionário aos 
empresários da região 

Entrevista com 
recurso a Guião ao 
responsável executor 
do NE 

Informação privilegiada – 
Sr. Vereador do Município 
e o responsável executor 
no NE 

Empreendedores do NE   

Empresários Locais 

Empresários Locais 

Observação Direta  

Identificar as estratégias de 
superação aos obstáculos 

Entrevista com 
recurso a Guião aos 
empreendedores do 
NE  

Entrevista com 
recurso a Guião ao 
responsável executor 
do NE 

Informação privilegiada – 
Sr. Vereador do Município 
e o responsável executor 
no NE 

Empreendedores do NE   

 

Empresários Locais 

Observação Direta 

Identificar as boas práticas 
da Incubadora de Ferreira do 
Alentejo 

Entrevista com 
recurso a Guião aos 
empreendedores do 
NE  

Entrevista com 
recurso a Guião ao 
responsável executor 
do NE 

NE (recolha de fotografias 
do espaço e valências) 

Informação privilegiada – 
Sr. Vereador do Município 
e o responsável executor 
no NE 

Empreendedores do NE   

Empresários Locais 

Observação Direta 

Elaboração Própria 
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GUIÃO DE ENTREVISTA: Entidade Promotora do Ninho de Empresas e Responsável 

Executor pelo Ninho de Empresas - Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo  

 

Apresentação e objetivos da entrevista: 

Estamos a contactá-lo (a) no sentido de nos facultar uma entrevista sobre As Incubadoras 
de Empresas como ferramenta de incentivo e apoio ao Empreendedorismo e 
Desenvolvimento de Territórios de Baixa Densidade - o caso do concelho de Ferreira 
do Alentejo, no contexto de uma dissertação de mestrado, para a qual nos interessa 

conhecer a sua perceção sobre o processo de incubação de empresas no concelho de 

Ferreira do Alentejo, com a finalidade de, numa primeira fase, diagnosticar a situação atual 

da realidade do concelho sobre este processo, e numa segunda fase, definir um plano de 

ação que forneça um conjunto de linhas e ações estratégicas, com vista a estimular e 

capacitar os territórios de baixa densidade ao desenvolvimento do empreendedorismo.  

 

Responsável pelo projeto de investigação: Cláudia Oliveira 

   

Procedimentos e “direitos do (s) entrevistado (s): 

 Não existem respostas certas nem erradas. Todas as perspetivas e opiniões são 

importantes para este projeto. 

 Para que a conversa decorra o mais normalmente possível, pedimos-lhe autorização 

para utilizar o gravador. 

 A informação recolhida é absolutamente confidencial. 

 A duração aproximada da entrevista é de 30/40 minutos. 

 Tem o direito de não responder a qualquer uma das perguntas que sejam colocadas. 
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ENTREVISTA 

I- Caracterização Sociodemográfica do Entrevistado 

1. Idade 

2. Nacionalidade 

3. Tempo de trabalho na entidade/município. (Há quanto tempo trabalha na Câmara 

Municipal?) 

4. Cargo a que pertence. (Qual o seu cargo?) 

5. Principais funções associadas ao cargo.  

6. Criação e funcionamento do NEV. (O NEV encontra-se em funcionamento desde 

quando?) 

7. Número de empresas criadas. (Quantas empresas foram criadas?) 

8. Áreas/setores de produção. (Em que áreas de produção?) 

 

II. Processo de criação e implementação do Ninho de empresas no concelho de 
Ferreira do Alentejo  

1. Como surgiu a ideia de apostar na estrutura - Ninho de Empresas no concelho de 

Ferreira do Alentejo?  

2. De que forma a ideia tem sido concretizada? Quais as fases de criação e 

implementação?  

3. Quais os fatores que influenciaram o processo de criação/implementação?  

4. Qual e como foi feita a divulgação sobre as condições do Ninho de Empresas? 

III. O papel do Ninho de Empresas no processo de incubação das empresas no 
concelho de Ferreira do Alentejo (apoio aos empreendedores) 

5. Quais são os objetivos da estrutura Ninho de Empresas de Ferreira do Alentejo? São 

os mesmos objetivos da Incubadora de Empresas?  

6. Que tipo atividades são desenvolvidas pelo Ninho de Empresas? 

7. Que tipo de apoios são prestados pelo NE? 

8. Qual é o público-alvo do NE? 
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9. Que tipo de problemas/obstáculos são vivenciados pelo NE e pelos empreendedores?  

9.1. Considera que viver num território de baixa densidade, como é o caso do 

Concelho de Ferreira do Alentejo, é um obstáculo para quem quer criar o seu 

próprio negócio?  

9.2. Há quem alegue que o problema/obstáculo das pequenas empresas não é o de 

serem pequenas, mas o de estarem isoladas. Qual a sua opinião nesta 

matéria?  

10. Quais as estratégias que são adoptadas com vista a assegurar a sustentabilidade do 

Ninho de Empresas e do tecido empresarial? 

10.1. Que metodologias/estratégias estão a ser desenhadas no curto/médio prazo a 

fim de serem dinamizadas nesta estrutura? 

10.2. Qual o apoio a ser prestado aos empresários?  

10.3. As estratégias são aplicadas a todos os empresários do concelho ou só aos 

empresários inscritos para pertencerem à incubadora?  

10.4. Que futuro prevê para os empresários do concelho? Em que áreas? 

 

IV. A Incubadora de Empresa/Ninho de Empresas como ferramenta de incentivo e 
apoio ao empreendedorismo e desenvolvimento de territórios de baixa densidade 

 

11. Considera o Ninho de Empresas uma alavanca do empreendedorismo neste concelho? 

Se sim, em que medida?  

12. Avalie a importância do Ninho de Empresas na criação de condições para o 

fortalecimento do tecido empresarial? E na criação de condições atrativas à fixação de 

população ativa (em especial, da população jovem) nesses territórios?  

13. Considera que a criação de um Ninho de empresas pode potenciar o desenvolvimento 

de um território de baixa densidade? De que forma? 

14. Considerando que as políticas públicas procuram atuar estrategicamente na 

revitalização dos espaços rurais e dos territórios de baixa densidade, nomeadamente 

através da promoção do empreendedorismo, o Ninho de Empresas está alinhado com 

essas estratégias?  

14.1 Se sim, como e a que níveis? 
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15. A inovação tem sido apresentada por alguns autores como fator promotor do 

desenvolvimento sustentável de um território de baixa densidade. Qual a sua opinião 

neste domínio? E qual o papel das empresas nesse sentido? 

16. Quais as iniciativas (programas, projetos, actividades…) em curso e previstas pelo 

Município e o Ninho de Empresas na área do Empreendedorismo e do 

Desenvolvimento Territorial? 

17. Quais as condições que o Município tem para oferecer aos empresários que se 

queiram instalar no Ninho de empresas?  

18. Quais as suas expetativas face ao futuro do NE? Quais as suas ambições para o 

desenvolvimento do empreendedorismo no território de Ferreira do Alentejo?  

19. Para concluir, gostaria que apontasse um conjunto de linhas e ações estratégicas no 

sentido de estimular/fomentar e capacitar os territórios de baixa densidade, os agentes 

locais e a população ao desenvolvimento do empreendedorismo.  

 

 

Muito obrigado pela sua colaboração!  
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GUIÃO DE ENTREVISTA: Empreendedores abrangidos pelo Ninho de Empresas 

 

Apresentação e objetivos da entrevista: 

Estamos a contactá-lo (a) no sentido de nos facultar uma entrevista sobre As Incubadoras 
de Empresas como ferramenta de incentivo ao Empreendedorismo e 
Desenvolvimento de Territórios de Baixa Densidade - o caso do concelho de Ferreira 
do Alentejo, no contexto de uma dissertação de mestrado, para a qual nos interessa 

conhecer a sua perceção sobre o seu processo de incubação no Ninho de Empresas no 

concelho de Ferreira do Alentejo, com a finalidade de, numa primeira fase, diagnosticar a 

situação atual da realidade do concelho sobre este processo, e numa segunda fase, definir 

um plano de ação que forneça um conjunto de linhas e ações estratégicas, com vista a 

estimular e capacitar os territórios de baixa densidade ao desenvolvimento do 

empreendedorismo.  

 

Responsável pelo projeto de investigação: Cláudia Oliveira 

   

Procedimentos e “direitos do (s) entrevistado (s): 

 Não existem respostas certas nem erradas. Todas as perspetivas e opiniões são 

importantes para este projeto. 

 Para que a conversa decorra o mais normalmente possível, pedimos-lhe autorização 

para utilizar o gravador. 

 A informação recolhida é absolutamente confidencial. 

 A duração aproximada da entrevista é de 30/40 minutos. 

 Tem o direito de não responder a qualquer uma das perguntas que sejam colocadas. 
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ENTREVISTA 

I. Caracterização Sociodemográfica do Entrevistado 

9. Idade 

10. Sexo 

11. Nacionalidade 

12. Habilitações Literárias  

13. Setor/Área de atividade 

14. Atividade que desenvolve na sua empresa 

15. Anos de experiência no sector  

16. Tempo de incubação 

 

II. Motivações individuais que conduziram à criação da empresa/negócio 

1. O que a/o motivou a lançar-se num negócio por conta própria? 

2. Quais as razões que levaram à escolha da atividade/setor? 

 

III. Experiência/Atividade desenvolvida enquanto empresário do Ninho de 
empresas de Ferreira do Alentejo  

3. Como teve conhecimento do Ninho de empresas? 

4. O que o levou a instalar-se no NE? Porquê o Ninho de empresas? 

5. Desde que decidiu integrar a sua atividade no Ninho de empresas, quais foram os 

passos (procedimentos) que teve que seguir? 

6. Foi um processo rápido ou muito burocrático? 

7. Quais foram as dificuldades que sentiu desde que fez a sua opção até conseguir 

efetivamente lançar o seu negócio?  

8. Que tipo de constrangimentos tem sentido no desenvolvimento da sua atividade? 

9. Que estratégias pensa que são necessárias implementar para desenvolver um 

território de baixa densidade, como é o caso do Concelho de Ferreira do Alentejo? 
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IV. O papel do Ninho de Empresas no processo de incubação das empresas no 
concelho de Ferreira do Alentejo (apoio aos empreendedores)  

10. Identifique os pontos fortes e os pontos fracos no apoio ao empresário por parte do 

Ninho de empresas. 

11. Enquanto empresária do Ninho de empresa, o que lhe parece que correu bem e o 

que acha que pode ser melhorado? Que alterações sugere aos técnicos 

responsáveis pelo Ninho de Empresas? 

12. Que apoios espera do Ninho de empresas durante a sua permanência aqui e após a 

sua saída desta estrutura?  

13. Quando perspetiva a saída do Ninho de empresas?  

14. Quais as expetativas de crescimento que tem para a sua empresa nos próximos 

anos? 

 

V. As Incubadoras/Ninhos de Empresas enquanto ferramentas de incentivo e 
apoio ao Empreendedorismo e Desenvolvimento de Territórios de Baixa 
Densidade  

15. Qual a importância do Ninho de Empresas na criação de condições para o 

fortalecimento do tecido empresarial? E na criação de condições atrativas à fixação 

de população ativa (em especial, da população jovem) no concelho? 

16. Considera as Incubadoras/Ninhos de Empresas uma alavanca do 

empreendedorismo, potenciando, assim, o desenvolvimento de um território de baixa 

densidade? Sim, porquê?  

17. A inovação tem sido apresentada por alguns autores como fator promotor do 

desenvolvimento sustentável de um território de baixa densidade. Qual a sua opinião 

neste domínio? E qual o papel das empresas nesse sentido? 

18. Para concluir, gostaríamos que apontasse um conjunto de linhas e ações 

estratégicas no sentido de estimular/fomentar e capacitar os territórios de baixa 

densidade, os agentes locais e à população ao desenvolvimento do 

empreendedorismo.  

Muito obrigado pela colaboração! 
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Questionário - As Incubadoras de Empresas como ferramenta 

de incentivo e apoio ao Empreendedorismo e Desenvolvimento 

de Territórios de Baixa Densidade: O caso do concelho de 

Ferreira do Alentejo 

 

No âmbito de um projeto de investigação de Mestrado sobre As Incubadoras de 
Empresas como ferramenta de incentivo e apoio ao Empreendedorismo e 
Desenvolvimento de Territórios de Baixa Densidade - o caso do concelho de Ferreira 
do Alentejo, está a ser realizado um estudo empírico cujo objetivo é avaliar a perceção 

dos empresários locais relativamente ao papel do Ninho de Empresas no fortalecimento do 

tecido empresarial e no desenvolvimento do território. Solicitamos, assim, a sua opinião face 

a questões relativas ao desenvolvimento da atividade empresarial no concelho de Ferreira 

do Alentejo, nomeadamente os fatores que influenciaram a criação e constituição das 

empresas, os obstáculos e as medidas de apoio e incentivo ao desenvolvimento da 
atividade empresarial promovidas pelo município.  

Para a concretização deste estudo necessitamos da sua colaboração através do 

preenchimento do seguinte questionário, o qual não deverá requerer mais do que alguns 

minutos.  

Toda a informação recolhida é rigorosamente confidencial e anónima e será processada 

para efeitos exclusivamente estatísticos e agregados. 

A sua participação é voluntária, podendo a qualquer momento desistir do preenchimento 

do questionário, mesmo tendo concordado com o termo de aceitação da realização do 

inquérito. 

Agradecemos, desde já, a sua colaboração e informação disponibilizada. 

 

P´la responsável do projeto de investigação, 

Cláudia Oliveira  
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QUESTIONÁRIO 

1. Dados pessoais 

1.1. Idade: _______ 

1.2. Sexo: Masculino   Feminino  

1.3 - Habilitações Escolares do Empresário/a: 

1.º ciclo      

2.º ciclo     

3.º ciclo     

Secundário     

Bacharelato     

Licenciatura     

Outra     Qual?_________________________________ 

2. Caracterização da Empresa 

2.1. Indique o CAE principal da sua empresa _______________________________ 

2.2. Indique o setor de atividade da sua empresa ____________________________ 

2.3. Indique a forma jurídica da sua empresa. 

 Sociedade por quotas    

 Sociedade unipessoal   

 Sociedade anónima    

 Empresário em nome individual   

 Outra       Qual? _____________________ 

2.4. Ano de constituição da empresa? ______________________ 

2.5. N.º de trabalhadores? _______________________________ 

2.6. Quais os principais produtos/serviços da sua empresa? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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2.7  Dos fatores abaixo indicados, indique 3 que considera positivos e que poderão 

influenciar o desenvolvimento da sua empresa nos próximos 5 anos?  

- Capacitação tecnológica     

- Aumento da procura      

- Fortalecimento das ações de marketing digital   

- Inovação dos produtos e serviços     

- Diferenciações dos produtos e serviços   

- Qualidade dos produtos e serviços    

- Qualificação dos recursos humanos   

- Qualidade da gestão      

Justifique: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

2.8. Considera que o facto de viver num território de baixa densidade, como é o caso do 

Concelho de Ferreira do Alentejo, é um obstáculo para a criação de um negócio?  

Sim    Não    Talvez  

Justifique: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. Desenvolvimento da atividade empresarial 

3.1. Da lista de fatores abaixo enumerados, assinale quais os que constituíram obstáculos 

ao desenvolvimento da sua atividade empresarial: (coloque um X na(s) opção(ões) que 

considere mais adequada(s)) 

 1. Nenhum obstáculo  8. Problemas de liquidez 

 2. Falta de apoio da família  9. Encargos com financiamentos 
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 3. Peso da burocracia  10. Custos com o pessoal 

 4. Ineficácia no uso das 

Tecnologias da Informação 

 11. Custos com os Impostos 

 5. Escassez de pessoal qualificado 

e com formação adequada á região 

 11. Falta de apoio do Município  

 6. Falta de acessibilidades    12. Indisponibilidade de 

instalações adequadas 

 7.  Dificuldade de acesso a novos 

investidores 

                                                             13. Outros. Indique quais: 

____________________________

____________________________

_______ 

 

4. Criação e Fixação da empresa  

4.1 Numa escala de 1 a 5, em que 1 significa sem Importância e 5 muito importante, 

assinale com uma “X” os fatores que foram decisivos para fixar a sede da sua empresa no 

Concelho de Ferreira do Alentejo?  

           (Sem importância)     1 2 3 4 5      (Muito importante) 

Bons acessos viários         

Benefícios fiscais          

Proximidade com os clientes        

Existência de Ninho de Empresas       

Qualificação dos recursos humanos       

Existência de estruturas de apoio e suporte 

à atividade empresarial        

Existência do Mercado potencial        

Outro   Qual? ______________________________________________________ 
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4.2. Indique os 3 fatores que, na sua opinião, mais condicionam a constituição de uma 

empresa no Concelho de Ferreira do Alentejo?  

Localização Geográfica        

Bons acessos Viários        

Benefícios Fiscais         

Existências de estruturas de apoio à atividade empresarial   

Existência de um Ninho de Empresas/Incubadora de Empresas   

Outro  Qual? ______________________________________________ 

 

5.Medidas de Apoio e Incentivo ao desenvolvimento da atividade 
empresarial/atividade económica pelo Município. 

5.1 A sua empresa beneficiou de alguma(s) medida(s) de estimulo à atividade económica 

promovida pela Câmara Municipal de Ferreira?  

Sim     Não  

(Se respondeu sim)  

5.5.1. De que medidas beneficiou a sua empresa? 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

 

5.2. Conhece os meios de apoio que a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo tem ao 

dispor dos empresários?  

  Sim     Não  

(Se a sua resposta foi sim)  

5.2.1. Assinale com uma “X” os meios que conhece: 

 Ninho de Empresa/Incubadora de Empresas       

 Realização de estudos aos agentes económicos         
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 Realização de sessões de esclarecimento/seminários        

 O Gabinete de apoio aos empresários às empresas do Concelho     

Divulgação de programas nacionais de apoio aos  empresários    

 Promoção de ações para captar investidores         

 Atendimento permanente aos empresários          

Outros  Indique quais? 

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

5.3. As medidas desenvolvidas pela Câmara Municipal tiveram influência na sua decisão em 

constituir uma empresa no Concelho?  

Sim     Não  

5.4. Na sua opinião, que medidas de incentivo ao empreendedorismo e à criação de novos 

empreendedores a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo deveria desenvolver?  

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 

5.5. Como avalia a dinâmica económica do Concelho de Ferreira do Alentejo em termos 

empresariais? 

Muito má   Má   Razoável    Bom   Muito bom  

6. A importância do Ninho de Empresas no fortalecimento do tecido empresarial e no 
desenvolvimento do território 

6.1. Qual o grau de importância que atribuiu à criação de uma Incubadora de Empresas 

neste concelho?  

Sem Importância   Pouco Importante   Razoavelmente Importante    

   Importante  Muito Importante  
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Atualmente existe em Ferreira uma estrutura de apoio ao empreendedorismo, o Ninho de 

Empresas. 

6.2 – Tem conhecimento do trabalho desenvolvido pelo Ninho de Empresas? 

Sim   Não  

6.3 – Sente-se motivado/a para criar o seu próprio negócio? Que tipo de apoios gostaria de 

encontrar no Ninho de Empresas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

6.4 –Tem interesse em mudar a sua empresa para o Ninho de Empresas?  

Sim    Não     Talvez  

6.5 - Considera que este tipo de apoio por parte do Município contribui para o 

desenvolvimento do território?  

Sim    Não     Talvez  

6.6. Considera que ser empreendedor/empresário é um fator para desenvolver um território?  

Sim     Não     Talvez  

6.7 - Que estratégias são necessárias implementar para desenvolver um território de baixa 

densidade? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Muito obrigado pela sua colaboração. 

 


