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RESUMO 

No contexto internacional, diversos países têm procurado integrar o tema do empreendedorismo 

nos currículos escolares. Neste contexto, pretende-se responder a uma lacuna empírica em termos 

de investigação, analisando o papel da educação para o empreendedorismo nas intenções de 

autoemprego dos cidadãos. Para este propósito, recorreu-se a uma ampla amostra e de geografia 

variada, formada por quarenta países com diferentes níveis de desenvolvimento, no intuito de 

identificar eventuais diferenças de perceção entre os cidadãos desses países e de apurar 

determinantes dessas mesmas perceções, tomando em consideração variáveis potencialmente 

promotoras e outras potencialmente mediadoras.  

Tendo em consideração os resultados obtidos, foi possível concluir, por um lado, a verificação de 

uma clara heterogeneidade nas perceções dos cidadãos dos países estudados, razão para se acreditar 

que estas sejam influenciadas pelo efeito país de origem. Por outro lado, foi igualmente possível 

concluir que as dimensões relacionadas com o interesse, as habilidades, os conhecimentos e as 

atitudes, no âmbito da educação para o empreendedorismo, podem contribuir positivamente para a 

explicação da intenção empreendedora, ajudando assim à criação de futuros negócios.  
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PALAVRAS-CHAVE: autoemprego, educação, empreendedorismo, barreiras 

percecionadas. 

 
ABSTRACT 

In the international context, several countries have tried to integrate the theme of entrepreneurship 

in school curricula. In this context, the aim of this paper is to respond to an empirical research gap 

by analyzing the role of education for entrepreneurship in citizens' self-employment intentions. For 

this purpose, a wide sample from different geographies, made up of forty countries with different 

levels of development, was used in order to identify possible differences of perception between the 

citizens of these countries and to identify determinants of these same perceptions, taking into 

account potentially promoter and potentially mediator variables. 

Considering the obtained results, it was possible to conclude, on the one hand, for the existence of a 

clear heterogeneity in the perceptions of the citizens of the countries studied, wich might suggest 

that these are influenced by the country of origin effect. On the other hand, it was also possible to 

conclude that dimensions related to interest, skills, knowledge and attitudes, in the context of 

entrepreneurship education, can contribute positively to the explanation of the entrepreneurial 

intention, thus helping to create future business.  

KEYWORDS: self-employment, education, entrepreneurship, perceived barriers. 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

No contexto global, é inegável, na atualidade, a existência de um movimento que promove e reforça a 

educação para o empreendedorismo (Mitra, 2008; Manimala e Mitra, 2008; Zahra e Welter, 2008; Jones e 

Iredale, 2010; Rae, 2010; Amabile e Kramer, 2011; Lakéus, 2015; Lackéus e Midleton, 2015; Kruger, 2015).  

 

Em termos mundiais, parece existir um processo de liderança, no que concerne à educação para o 

empreendedorismo, por parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), 

mas também da União Europeia (UE), cujo objetivo global visa a promoção do bem-estar das populações.  

 

O conceito de integração deste ramo da educação nos sistemas formais de ensino teve uma importante 

alavancagem com a iniciativa “European Round Table of Industrialist”, em 1994, na qual foi identificada a 

importância do investimento em sistemas educativos e na formação em contexto de trabalho dos cidadãos 

europeus, como forma de aumentar o seu impacto potencial na indústria e na economia europeias. Assim, 

gradualmente, a educação e a formação para o empreendedorismo foram integradas nas estratégias da 

Comissão Europeia, assumindo um papel determinante para o desenvolvimento económico e cultural da 

Europa.  

 

O papel da educação para o empreendedorismo foi formalmente evidenciado na Cimeira de Lisboa, em 2000, 

com a definição de orientações estratégicas para o desenvolvimento, consubstanciadas no documento 

“Estratégia de Lisboa”. Este documento definia como objetivo essencial, a alcançar até 2010, o 

desenvolvimento de uma economia mais dinâmica e competitiva, baseada no conhecimento. Para conseguir a 

concretização deste objetivo, várias políticas foram definidas. Entre estas, destaca se o programa “Educação e 

Formação 2010”, que assumia como fundamentais as áreas de tecnologias da informação e comunicação, as 

competências sociais, as línguas estrangeiras e o empreendedorismo.  

 

Assim, no contexto da UE em particular, diversos países têm procurado integrar, em diversos níveis de 

ensino, a temática do empreendedorismo. No caso específico desta região, embora sejam considerados todos 

os outros aspetos que a educação para o empreendedorismo permite potenciar, tais como a cidadania ativa e o 

empreendedorismo social, são os aspetos da criação de empresas e da empregabilidade que assumem maior 

relevância, no contexto dos objetivos gerais da UE, nomeadamente os relacionados com a superação da crise 

económica (Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2016). 

 

Já no caso da OCDE, o ensino do empreendedorismo aparece relacionado fundamentalmente com as 

capacidades de gerar, gerir e conduzir ao sucesso de pequenas empresas (Mitra, 2008). Neste sentido, a 

questão da criação e manutenção em funcionamento de novas empresas é também essencial. O mesmo autor 

refere como inegável o papel desempenhado pela educação para o empreendedorismo nos países da OCDE, 

em particular ao nível do ensino superior (Mitra, 2008; Manimala e Mitra, 2008; Zahra e Welter, 2008). 



 

O conceito de empreendedorismo envolve a referência a atitudes e à capacidade de resposta ao meio 

envolvente, no sentido de se procurar a construção de soluções que acrescentem valor à sociedade. Para a 

União Europeia (EC, 2012), o empreendedorismo diz respeito à capacidade de transformar ideias em ações, 

através de uma combinação de criatividade, inovação, assunção de riscos, capacidade de planear e de gerir 

projetos, de modo a atingir determinados objetivos.  

 

O empreendedorismo é encarado como um fator fundamental para o dinamismo de uma economia de 

mercado e para a obtenção de uma maior taxa de criação de novos negócios, que seja capaz de promover 

crescimento económico, emprego e bem-estar (Klapper, Laeven e Rajan, 2006; Minniti e Levesque, 2008; 

Raposo e do Paço, 2011; Sánchez, 2011; Amorós e Bosma, 2013). 

 

Diversos autores têm documentado a importância do empreendedorismo na educação, em aspetos como a 

criação de emprego (Jones e Iredale, 2010; Volkmann et al., 2009; Kuratko, 2005), assim como o sucesso 

económico (Kuratko, 2005; O'Connor, 2008; Volkmann et al., 2009). Outros autores apontam outros fatores 

menos referidos, mas igualmente importantes, como são: a resolução de desafios das sociedades (Volkmann 

et al., 2009; Kuratko, 2005; Seelos e Mair, 2005; Austin et al., 2006; Rae, 2010), a felicidade, o sentimento 

de pertença e a criatividade (Moberg, 2014; Amabile e Khaire, 2008; Amabile e Kramer, 2011; Goss, 2005; 

Diener e Suh, 2003).  

 

A investigação sobre a temática do ensino do empreendedorismo pode assumir uma definição mais restrita do 

conceito, virada para a possibilidade de criação de emprego, ou pode assumir uma definição mais ampla, 

relacionada com aspetos menos referidos, como os apontados anteriormente. 

 

No âmbito do presente trabalho, optou-se por uma interpretação mais restrita do fenómeno do efeito do 

ensino do empreendedorismo, até porque a geração de resultados associados à interpretação mais abrangente 

implicaria a disponibilidade de dados, para avaliar as vertentes mais subjetivas da noção, o que no caso em 

apreço não se verifica.  

 

Assim, com o presente trabalho, pretende-se analisar o papel da educação para o empreendedorismo nas 

expetativas dos cidadãos, designadamente nas possibilidades destes criarem iniciativas de autoemprego. Em 

concreto, pretende-se compreender se, a nível internacional, os cidadãos reportam níveis idênticos de 

expetativas e, acima de tudo, pretende-se procurar os determinantes das perspetivas empreendedoras futuras, 

tendo em conta duas importantes premissas teóricas, designadamente as de Ajzen (1991) e de Soria et al. 

(2016), de acordo com as quais as intenções dos cidadãos aproximam os seus comportamentos futuros, e as 

de Hatala (2005), que sublinham o papel positivo desempenhado pela educação para o empreendedorismo 

nas taxas de autoemprego e na atenuação das barreiras percecionadas pelo empreendedor.  

 

Com vista à concretização dos objetivos de investigação, em termos metodológicos, recorremos ao inquérito 

Flash Eurobarómetro, nº 354, colocando o enfoque na informação relativa às perceções, às atitudes e aos 

comportamentos dos cidadãos, a partir da qual são aplicados testes de diferenças entre médias, para 

identificar situações de homogeneidade entre países, assim como se estima o modelo Fully Modified OLS 

(FMOLS), no sentido de procurar evidências acerca dos determinantes do autoemprego.  

 

Para além da presente secção, a estrutura deste trabalho envolve mais quatro secções principais: revisão de 

literatura, procedimentos metodológicos, resultados e conclusões. Na secção de revisão de literatura, 

estabelecemos o suporte teórico das relações empíricas estabelecidas. Por sua vez, na secção dedicada à 

metodologia é descrito o desenho de investigação, enquanto na secção seguinte são apresentados e analisados 

os resultados estatísticos. Na quarta secção, são descritos e analisados os resultados obtidos. Por último, o 

trabalho termina com a secção dedicada às conclusões e considerações finais. 

 

 

2. REVISÃO DE BIBLIOGRAFIA 

 

De acordo com a abordagem comportamentalista (Watson, 1913), a educação pode contribuir para aumentar 

a capacidade empreendedora (Ajzen, 1991; Dutta et al., 2011). A pretendida alteração de comportamentos, 

no sentido de tornar conjuntos da população mais permeáveis à iniciativa empreendedora, leva a que esta 

corrente da educação para o empreendedorismo seja colocada em prática através de processos educativos 

formais e informais.  

 



As primeiras experiências na área do ensino para o empreendedorismo datam da década de 1940. No entanto, 

foi na década de 1990 que este movimento se tornou global, entre os países mais desenvolvidos, sobretudo ao 

nível do ensino universitário (Kyrö, 2006). 

 

Entretanto, na UE, foi iniciado e desenvolvido um movimento pelas entidades oficiais, no sentido de 

promover o ensino do empreendedorismo 

 

Grande parte da investigação sobre a temática da educação para o empreendedorismo pressupõe que os 

empreendedores assumem esse papel recorrendo a uma tomada de decisão planeada de modo consciente, 

sendo as atitudes relativas à atividade empreendedora positivamente influenciadas pela educação. Assim, 

uma das formas de aferir o sucesso do ensino do empreendedorismo corresponderá ao efeito que esse ensino 

produz nas intenções de empreender, por parte dos indivíduos que frequentaram esse sistema de ensino. Na 

literatura da área da psicologia, as intenções parecem ser um bom indicador do comportamento futuro, pelo 

que este fator é frequentemente associado à capacidade de autoemprego (Ajzen,1991).  

 

De acordo com diversos autores, este tipo de educação parece ser um meio relevante para estimular a atitude 

empreendedora, de diversas formas (Sánchez, 2011): cria um sentimento de independência, autonomia e 

autoconfiança; promove o conhecimento das carreiras profissionais e das respetivas alterativas de escolha; 

permite a perceção mais efetiva das oportunidades existentes; finalmente, proporciona conhecimento sobre o 

processo de desenvolvimento de novos negócios.   

 

Atendendo à questão da finalidade e do efeito da educação na atividade empreendedora, Béchard e Grégoire 

(2005) defendem que este não está claramente demonstrado. Aliás, a esse respeito, os resultados obtidos em 

diversos trabalhos científicos são parcialmente contraditórios entre si, tal como se pode concluir da análise 

dos diversos trabalhos identificados dedicados a este tópico de estudo, cuja síntese se apresenta no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Resumo dos resultados obtidos com processos de educação para o empreendedorismo na 

literatura identificada 

 
Autores e ano de 

publicação: 

Fatores afetados pela 

educação 

Meios de atuação Resultados Influência: 

Audretsch et al. 

(2007) 

Empreendedorismo. Estímulos nas políticas 

públicas. 

Influenciado por decisores 

políticos, a nível nacional e 

regional. 

Positiva  

Souitaris et al. (2007) Atitudes e intenções 

empreendedoras de 

estudantes de ciências e 

engenharia. 

Formação de dois grupos: 

um para integrar os 

estudantes que 

frequentaram um 
programa de 

empreendedorismo e 

outro designado por 
grupo de controlo. 

Primeiro grupo manifestou 

intenções mais vincadas no 

âmbito do empreendedorismo, as 

intenções no grupo de controlo 
permaneceram inalteradas. 

Positiva 

Levie e Autio (2008) Capacidade para 

reconhecer e aproveitar 
oportunidades 

empresariais e para gerir 

os negócios na fase de 
arranque. 

Aquisição de aptidões e 

de competências técnicas. 

Influenciam e favorecem a 

capacidade empreendedora. 

Positiva  

Oosterbeek et al. 

(2010) 

Analisar as intenções 

empreendedoras e traços 
empresariais de um 

grupo de 250 estudantes 

de uma escola 
vocacional holandesa. 

Programa mini-empresa 

para estudantes.  

Dois grupos: um 

participou, outro não, 

No grupo participante, ocorreu 

uma influência negativa nas 
intenções empreendedoras e não 

houve alteração estatisticamente 

significativa nos traços 
empreendedores, em particular 

na autoeficácia e na propensão 

para assumir riscos. 

Negativa 

Von Graevenitz et al. 
(2010) 

Intenções 
empreendedoras. 

Integração da disciplina 
de plano de negócios no 

currículo de uma 

determinada licenciatura, 
com carater obrigatório, 

envolvendo um grupo de 

196 estudantes de uma 
Universidade alemã. 

Identificada uma influência 
negativa nas intenções 

empreendedoras. 

Negativa  



Sánchez (2011) Mudanças nas intenções 

empreendedoras de 864 

estudantes 

universitários. 

Curso de Formação para 

o empreendedorismo. 

Participantes no programa 

demonstraram maior intenção 

empreendedora, pontuação mais 

elevada em pro-atividade, risco e 

autoeficácia; estudantes não 
envolvidos no programa não 

reportaram qualquer evolução. 

Positiva  

Gibcus et al. (2012) Manifestação de 
intenção 

empreendedora. 

Frequência de ações no 
âmbito do 

empreendedorismo por 

2.582 estudantes, 
referente a 9 IES, 

localizadas em nove 

países europeus. 

Manifestação de maior número 
de intenções positivas em se 

tornarem empreendedores face 

aos que não frequentaram ações; 
obtiveram pontuação superior na 

propensão para o risco e na 

necessidade de realização. 

Positiva 

Rosendahl et al. 
(2012) 

Desenvolvimento de 
competências e de 

intenções 

empreendedoras. 

Determinar o impacto de 
um programa de cinco 

dias, que envolveu 85 

escolas, 118 turmas e 
2413 alunos do ensino 

básico. 

Programa teve um impacto 
negativo ou nulo nas intenções 

empreendedoras dos alunos. 

Negativa 

 
Assim, podemos concluir que, em alguns trabalhos, como são os de Audretsch et al. (2007), Souitaris et al. 

(2007), Levie e Autio (2008), Sánchez (2011) e Gibcus et al. (2012), é identificado um efeito positivo dos 

processos da educação para o empreendedorismo na atividade empreendedora. Em sentido parcialmente 

contrário ao das conclusões reportadas nos estudos referenciados anteriormente, apresentam-se os trabalhos 

de Oosterbeek et al. (2010), Von Graevenitz et al. (2010) e Rosendahl et al. (2012). 

 

Na análise do tema do empreendedorismo, do seu ensino e dos respetivos resultados, a grande maioria dos 

trabalhos de investigação tem seguido de perto a proposta de Heinonen e Poikkijoki (2006), que também 

viria a ser utilizada pela agência europeia para a educação, audiovisual e cultura (Education, Audiovisual and 

Culture Executive Agency – EACEA). Esta proposta considera que uma atividade empreendedora deve supor 

várias dimensões: atitudes, conhecimento e capacidade de atuação. Será também esta a proposta adotada 

neste trabalho. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 DADOS 

 

A informação de base considerada no presente trabalho foi extraída do inquérito Flash Eurobarómetro, nº 

354, que versa sobre a temática do empreendedorismo. Este inquérito foi desenvolvido em 2012, entre 15 de 

junho e 8 de agosto, sob a chancela da Comissão Europeia, envolvendo um conjunto de 40 países à escala 

global, maioritariamente europeus, entre os quais se incluem os diversos países membros da União Europeia, 

assim como o Brasil, China, Coreia do Sul, Croácia, Estados Unidos, Índia, Islândia, Israel, Japão, Noruega, 

Rússia, Suíça, Turquia. A concretização deste inquérito envolveu a realização de 42 mil entrevistas, cobrindo 

diferentes grupos sociais e demográficos. 

 

 

3.2 DEFINIÇÃO DE VARIÁVEIS 

 

Com vista à satisfação dos objetivos de investigação, considerou se como variável explicada a expetativa dos 

inquiridos em se tornarem autoempregados (EAE), num horizonte temporal de cinco anos. Relativamente às 

variáveis explicativas, optou se por selecionar dois grupos de variáveis, definidos tendo em conta a promoção 

ou a obstaculização do empreendedorismo. No que respeita ao primeiro grupo de variáveis explicativas, 

foram acomodadas várias dimensões de estudo, acerca do potencial efeito da educação na atividade 

empreendedora, traduzidas nas seguintes questões: i) Na Escola ou na Universidade participou numa 

atividade ou num curso relacionado com o tema do empreendedorismo?; ii) A educação escolar ajudou ao 

desenvolvimento do sentido de iniciativa e de uma atitude empreendedora?; iii) A educação escolar ajudou à 

compreensão do papel do empreendedor na sociedade?; iv) A educação escolar ajudou à tomada de decisão 

relativamente ao inicio de um negócio?; v) A educação escolar proporcionou as habilidades e o know-how 

relativos ao lançamento de um negócio? Partindo destas cinco questões, definimos outras tantas variáveis, 

designadamente “formação em empreendedorismo” (FE), “interesse educacional” (IE), “habilidades 



educacionais” (HE), “conhecimento educacional” (CE) e “atitudes educacionais” (AE), as quais, sob o ponto 

de vista teórico, poderão funcionar como promotoras da atividade empreendedora. 

 

No que respeita ao segundo grupo de variáveis explicativas, foram acomodadas várias dimensões de estudo, 

relacionadas com os obstáculos percecionados pelo potencial empreendedor, traduzidos nas seguintes 

questões: i) É difícil iniciar um negócio por falta de apoio financeiro?; ii) É difícil iniciar um negócio devido 

aos complexos procedimentos administrativos?; iii) É difícil obter informações acerca da iniciação de um 

negócio?; iv) Havendo o risco de falhar, não devo iniciar um negócio? Seguindo o procedimento adotado 

para o primeiro grupo de variáveis, fizemos corresponder a estas questões igual número de variáveis 

mediadoras, em concreto: perceção financeira (PF), perceção administrativa (PA), perceção informativa (PI) 

e medo de falhar (MF), respetivamente. 

 

Para além dos referidos grupos de variáveis, de modo a evitar que a influência estimada das variáveis 

educacionais possa ser, parcial ou totalmente, atribuída à preferência inerente dos indivíduos em se tornarem 

trabalhadores por conta própria, seguimos de perto a sugestão de Gohmann (2012), optando-se por incluir na 

nossa análise a variável “empreendedorismo latente” (EL). Esta variável decorre da pergunta “Suponha que 

pode escolher entre diferentes tipos de situações de emprego; qual deles você preferiria: ser empregado de 

outrem, ou ser empregado por conta própria? 

 

 

3.3 PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS 

 

Para analisar os resultados do inquérito Flash Eurobarómetro, nº 354, recorreu-se ao software Eviews, versão 

9.0. Com vista à concretização dos objetivos de investigação, começámos por analisar a intensidade da 

associação entre todas as variáveis estudadas, recorrendo ao conhecido coeficiente de correlação linear de 

Spearman. De modo a perceber se existem diferenças estatísticas nas perceções acerca das dimensões 

estudadas, por parte dos cidadãos dos diversos países, foi aplicado o teste t à diferença de médias.  

 

Para aprofundar o tema da identificação dos determinantes da expetativa empreendedora, a escolha recaiu no 

modelo FMOLS, desenvolvido por Phillips e Hansen (1990), o qual apresenta vantagens face a outras 

propostas metodológicas. Para corrigir os problemas gerados pela correlação de longo prazo entre a equação 

de cointegração e as inovações dos regressores estocásticos, este modelo recorre a uma correção semi-

paramétrica.  

 

Em termos genéricos, o modelo estatístico acomoda a variável explicada e as diversas variáveis explicativas, 

tal como se apresenta a seguir: 

 

  ELBEAE ii 3º2,º1,0   

 

Em que EAE  corresponde à expetativa de autoemprego (variável explicada); 0  é a constante do modelo; 

º1,i  corresponde aos coeficientes das variáveis explicativas do primeiro grupo, º2,i  corresponde aos 

coeficientes das variáveis explicativas do segundo grupo; 3  é a variável de controlo, enquanto   é o 

resíduo do modelo. 

 

 

4. RESULTADOS EMPÍRICOS 

 

Com o intuito de analisar a intensidade das ligações entre as onze variáveis estudadas, no conjunto dos 

quarenta países, começamos por estudar o grau de associação entre as variáveis, recorrendo aos coeficientes 

de correlação contemporânea, que são apresentados na Tabela 1.  

 

Do conjunto formado pelos 55 pares de correlação, 31 evidenciaram significância estatística, para o nível de 

significância de 5%, embora diversos pares o tenham feito para o nível de significância mais exigente de 1%, 

destacando-se, de forma evidente, os pares formados pelas variáveis HE, IE, CE e AE, tendo em conta os 

níveis de intensidade das respetivas correlações, em todos os casos superiores a 70%. Relativamente aos 

pares de correlação gerados com a variável EAE, apenas as variáveis explicativas do primeiro grupo 

mostraram significância estatística (n.s. de 5%), transmitindo uma primeira indicação de uma certa 

proximidade entre a primeira e as restantes variáveis e, simultaneamente, de algum tipo de efeito estatístico 

no comportamento da atividade empreendedora. Por outro lado, algumas das variáveis explicativas do 



segundo grupo (PF, PI e MF) registaram correlação negativa com a variável EAE, embora em qualquer dos 

casos sem significância estatística, dando uma primeira indicação de que, porventura, estas variáveis sigam 

percursos opostos.  

 

Com o objetivo de aprofundar a análise, foi aplicado o teste t à diferença entre médias. Em concreto foram 

comparados os resultados obtidos por cada país face à média dos restantes, tendo em conta as diversas 

variáveis objeto de estudo neste trabalho. Por outro lado, quisemos igualmente perceber se existem diferenças 

estatísticas entre a realidade europeia e a realidade não europeia. Em ambos os casos, pretendeu se perceber 

se é possível supor a hipótese de homogeneidade nas perceções dos empreendedores. 

 

Na Tabela 2 são apresentados os resultados do teste t à diferença entre médias de cada país face à média dos 

restantes e dos países europeus face aos não europeus. Das 451 situações bivariadas analisadas, 351 

revelaram se estatisticamente diferentes, para o nível de significância de 5%, questionando seriamente a 

hipótese de homogeneidade entre os países objeto de análise.  

 

 

Tabela 1: Correlações contemporâneas 

 

EAE FE IE HE CE AE PF PA PI MF EL 

EAE 1,000                    

FE 
0,378 1,000                  

(0,016)*                    

IE 
0,410 0,262 1,000                

(0,009)** (0,102)                  

HE 
0,449 0,319 0,902 1,000              

(0,004)** (0,045)* (0,000)**                

CE 
0,446 0,058 0,772 0,864 1,000            

(0,004)** (0,724) (0,000)** (0,000)**              

AE 
0,366 0,238 0,885 0,891 0,847 1,000          

(0,020)* (0,139) (0,000)** (0,000)** (0,000)**            

PF 
-0,011 -0,229 0,046 0,149 0,367 0,263 1,000        

(0,946) (0,156) (0,778) (0,359) (0,020)* (0,101)          

PA 
0,067 -0,135 0,304 0,264 0,426 0,466 0,709 1,000      

(0,682) (0,407) (0,056) (0,100) (0,006)** (0,002)** (0,000)**        

PI 
-0,073 -0,451 0,220 0,300 0,559 0,397 0,696 0,692 1,000    

(0,654) (0,003)** (0,173) (0,060) (0,000)** (0,011)* (0,000)** (0,000)**      

MF 
-0,116 -0,129 -0,019 0,132 0,311 0,100 0,340 0,321 0,457 1,000  

(0,478) (0,426) (0,909) (0,416) (0,051) (0,539) (0,032)* (0,043)* (0,003)**    

EL 
0,280 -0,205 0,434 0,539 0,683 0,559 0,581 0,442 0,567 0,253 1,000 

(0,080) (0,203) (0,005)** (0,000)** (0,000)** (0,000)** (0,000)** (0,004)** (0,000)** (0,115)  

Notas: Esta tabela apresenta as correlações contemporâneas e os respetivos p-value entre as variáveis estudadas, designadamente 

expetativa de autoemprego (EAE), formação em empreendedorismo (FE), interesse educacional (IE), habilidades educacionais (HE), 
conhecimento educacional (CE) e atitudes educacionais (AE), perceção financeira (PF), perceção administrativa (PA), perceção 

informativa (PI), medo de falhar (MF) e empreendedorismo latente (EL). ** A correlação é estatisticamente significativa para o nível de 

significância de 1%. * A correlação é estatisticamente significativa para o nível de significância de 5%.  

 

 

Das diversas variáveis analisadas, a que reportou o maior número de diferenças médias, estatisticamente 

significativas (n.s. de 5%), foi a relativa à “perceção informativa”, com 38 casos. Em sentido oposto, a que 

apresentou um menor número de casos foi a de “formação em empreendedorismo”, com 23 casos.  

 

Tendo em conta que o objetivo nuclear do desenvolvimento e da implementação de políticas públicas passará 

por proporcionar as mais adequadas condições à dinamização do empreendedorismo, parece-nos pertinente 

aprofundar o apuramento de eventuais diferenças estatísticas, nas diversas variáveis consideradas no presente 

trabalho, retendo apenas as situações de superioridade perante a média do conjunto formado pelos países 

estudados, do ponto de vista da promoção do empreendedorismo. Assumindo esta perspetiva, a variável 

“perceção financeira” foi a que reportou o maior número de casos, com 22. Já a variável “conhecimento 

educacional” reportou o menor número, com 10 casos.  



Adotando, novamente, o ponto de vista da promoção do empreendedorismo nos países objeto de análise, 

parece-nos relevante destacar, por um lado, que países se destacam positivamente perante os seus pares, nas 

variáveis relacionadas com a educação para o empreendedorismo, e, por outro lado, perceber que variáveis 

mediadoras se destacam de forma negativa. Tendo em linha de conta este pressuposto, os EUA e a Índia 

foram os países que se evidenciaram perante os seus pares, por reportarem melhores resultados médios em 

todas as variáveis educativas (n.s. de 5%). Entre os países europeus, merecem destaque Portugal, Roménia e 

Finlândia, com quatro variáveis a mostrarem superioridade estatística. Em sentido inverso, aparecem 

Dinamarca, Alemanha, Estónia, Irlanda, Grécia, França, Itália, Malta e Reino Unido, ao não reportarem 

qualquer caso de superioridade face à média dos restantes países. Quanto aos países não europeus, 

destacaram se negativamente Israel, Rússia e Japão, igualmente por não apresentarem casos de superioridade.  

Quanto às variáveis mediadoras, merecem destaque positivo a Holanda, a Finlândia, a Islândia e a China, por 

expressarem superioridade em cada uma dessas quatro variáveis. Neste sentido, tendo em conta os resultados 

obtidos, parece afigurar se como plausível a conclusão de que os potenciais empreendedores destes quatro 

países percecionam um menor nível de obstáculos ao autoemprego, em comparação com os restantes países. 

Relativamente aos países que ficaram aquém da média geral, por reportarem mais obstáculos, aparecem a 

Bélgica, Bulgária, Grécia, Itália, Chipre, Lituânia, Hungria, Polónia, Portugal, Roménia, Turquia, Croácia, 

Rússia, Brasil, Coreia do Sul e Índia. Tendo em conta as perceções dos potenciais empreendedores, os 

agentes políticos devem desenhar e adotar medidas adequadas à atenuação dos efeitos negativos gerados 

pelas variáveis mediadoras, as quais funcionam como obstáculos à atividade empreendedora, em particular 

nestes países. 

 

Tabela 2: Resultados dos testes t 

 

EAE FE IE HE CE AE 

 

Est. Pr. Est. Pr. Est. Est. Est. Pr. Est. Pr. Est. Pr. 

Bélgica -6,620 (0,000)** 3,359 (0,001)** -1,535 (0,125) -2,271 (0,069) -3,765 (0,000)** -2,271 (0,023)* 

Bulgária 1,190 (0,234) 1,057 (0,290) 4,005 (0,000)** 5,065 (0,073) 4,636 (0,000)** 5,065 (0,000)** 

Rép. Checa -9,052 (0,000)** 1,225 (0,221) 4,836 (0,000)** -1,566 (0,002)** -5,431 (0,000)** -1,566 (0,117) 

Dinamarca -2,485 (0,013)* 0,902 (0,367) -0,862 (0,389) -2,493 (0,000)**3 -4,253 (0,000)** -2,493 (0,013)* 

Alemanha -3,900 (0,000)** 0,292 (0,770) -1,120 (0,263) -8,900 (0,055) -12,382 (0,000)** -8,900 (0,000)** 

Estónia -2,064 (0,039)* -0,686 (0,493) -4,474 (0,000)** -10,702 (0,000)** -9,273 (0,000)** -10,702 (0,000)** 

Irlanda -0,697 (0,486) 1,148 (0,251) -6,426 (0,000)** -6,694 (0,000)** -5,898 (0,000)** -6,694 (0,000)** 

Grécia -2,327 (0,020)* -4,645 (0,000)** -4,109 (0,000)** -1,310 (0,000)** -5,098 (0,000)** -1,310 (0,190) 

Espanha -8,654 (0,000)** 1,587 (0,112) 1,582 (0,114) 4,939 (0,000)** -1,389 (0,165) 4,939 (0,000)** 

França -1,890 (0,059) -0,160 (0,873) -3,378 (0,001)** -7,213 (0,000)** -7,067 (0,000)** -7,213 (0,000)** 

Itália -4,392 (0,000)** -5,986 (0,000)** -9,544 (0,000)** -8,376 (0,000)** -6,760 (0,000)** -8,376 (0,000)** 

Chipre -4,279 (0,000)** 1,246 (0,213) 3,116 (0,002)** 3,210 (0,006)** -1,502 (0,133) 3,210 (0,001)** 

Letónia 10,763 (0,000)** 7,476 (0,000)** -0,055 (0,956) -0,797 (0,259) 0,435 (0,664) -0,797 (0,426) 

Lituânia 2,062 (0,039)* 1,626 (0,104) 3,309 (0,001)** 6,474 (0,010)* 1,094 (0,274) 6,474 (0,000)** 

Luxemb. 1,025 (0,305) 6,194 (0,000)** 1,124 (0,261) -1,207 (0,800) 0,495 (0,621) -1,207 (0,228) 

Hungria -7,831 (0,000)** 3,945 (0,000)** -6,524 (0,000)** -2,086 (0,000)** -1,840 (0,066) -2,086 (0,037)* 

Malta -9,446 (0,000)** -6,138 (0,000)** -4,595 (0,000)** -4,343 (0,025)* -3,432 (0,001)** -4,343 (0,000)** 

Holanda 3,643 (0,000)** 9,391 (0,000)** -5,752 (0,000)** -3,511 (0,041)* -10,221 (0,000)** -3,511 (0,000)** 

Áustria 1,719 (0,086) 5,570 (0,000)** -1,406 (0,160) -1,053 (0,008)** -5,165 (0,000)** -1,053 (0,292) 

Polónia 9,359 (0,000)** 5,265 (0,000)** -6,555 (0,000)** -3,169 (0,294) -2,165 (0,030)* -3,169 (0,002)** 

Portugal -1,534 (0,125) 0,386 (0,699) 12,688 (0,000)** 14,331 (0,000)** 19,299 (0,000)** 14,331 (0,000)** 

Roménia -1,755 (0,079) -0,464 (0,643) 11,453 (0,000)** 8,773 (0,000)** 15,475 (0,000)** 8,773 (0,000)** 

Eslovénia -0,987 (0,323) 10,099 (0,000)** -4,819 (0,000)** -5,468 (0,028)* -4,941 (0,000)** -5,468 (0,000)** 

Eslováquia -0,405 (0,686) 4,579 (0,000)** -3,852 (0,000)** -1,630 (0,000)** -2,565 (0,010)* -1,630 (0,103) 

Finlândia -0,610 (0,542) 12,278 (0,000)** 5,415 (0,000)** 5,100 (0,000)** -0,499 (0,618) 5,100 (0,000)** 

Suécia 9,760 (0,000)** 7,095 (0,000)** -0,827 (0,408) 1,126 (0,069) -3,832 (0,000)** 1,126 (0,260) 

R. Unido -5,500 (0,000)** -5,910 (0,000)** -12,757 (0,000)** -13,240 (0,000)** -12,684 (0,000)** -13,240 (0,000)** 

Turquia 1,531 (0,126) -1,924 (0,054) 8,334 (0,000)** 8,762 (0,000)** 15,250 (0,000)** 8,762 (0,000)** 

Croácia -10,754 (0,000)** -2,177 (0,029)* -0,408 (0,683) 9,756 (0,752) 1,653 (0,098) 9,756 (0,000)** 

Islândia -2,440 (0,015)* 1,840 (0,066) 4,451 (0,000)** 3,852 (0,000)** 4,807 (0,000)** 3,852 (0,000)** 

Israel 3,724 (0,000)** 1,472 (0,141) -13,489 (0,000)** -12,114 (0,000)** -6,419 (0,000)** -12,114 (0,000)** 

Noruega 7,284 (0,000)** -1,556 (0,120) 13,117 (0,000)** 5,010 (0,209) -2,398 (0,016)* 5,010 (0,000)** 



China 0,808 (0,419) 5,394 (0,000)** 5,229 (0,000)** -1,611 (0,000)** -5,414 (0,000)** -1,611 (0,107) 

Rússia -0,350 (0,726) -2,866 (0,004)** -4,703 (0,000)** -3,032 (0,000)** -3,027 (0,002)** -3,032 (0,002)** 

EUA 9,889 (0,000)** 3,548 (0,000)** 3,793 (0,000)** 7,281 (0,000)** 3,602 (0,000)** 7,281 (0,000)** 

Brasil 14,057 (0,000)** 1,674 (0,094) 15,761 (0,000)** 15,638 (0,000)** 24,413 (0,000)** 15,638 (0,000)** 

Japão -9,805 (0,000)** -10,881 (0,000)** -22,830 (0,000)** -17,254 (0,000)** -13,939 (0,000)** -17,254 (0,000)** 

Canadá 10,281 (0,000)** -4,300 (0,000)** 8,484 (0,000)** 8,415 (0,000)** 17,221 (0,000)** 8,415 (0,000)** 

Coreia Sul -1,130 (0,258) -3,826 (0,000)** -0,619 (0,536) -5,036 (0,000)** 5,690 (0,000)** -5,036 (0,000)** 

Índia 5,360 (0,000)** 5,870 (0,000)** 10,393 (0,000)** 10,817 (0,000)** 22,475 (0,000)** 10,817 (0,000)** 

UE/Outros Países 7,776 (0,000)** -0,992 (0,321) 6,825 (0,000)** 8,110 (0,000)** 14,907 (0,000)** 8,110 (0,000)** 

Notas: Esta tabela apresenta os resultados do teste t à diferença entre médias, proporcionados por cada um dos países analisados, 

relativamente a cada uma das variáveis estudadas, designadamente para a variável dependente expetativa de autoemprego (EAE), tendo 

em conta as variáveis independentes formação em empreendedorismo (FE), interesse educacional (IE), habilidades educacionais (HE), 
conhecimento educacional (CE) e atitudes educacionais (AE), perceção financeira (PF), perceção administrativa (PA), perceção 

informativa (PI), medo de falhar (MF) e empreendedorismo latente (EL). ** A correlação é estatisticamente significativa para o nível de 

significância de 1%. * A correlação é estatisticamente significativa para o nível de significância de 5%. 

Tabela 2: Resultados dos testes t (continuação) 

 

PF PA PI MF EL 

 

Est. Pr. Est. Pr. Est. Pr. Est. Pr. Est. Pr. 

Bélgica 2,352 (0,019)* 5,490 (0,000)** 2,331 (0,020)* 3,631 (0,000)** -7,411 (0,000)** 

Bulgária 7,341 (0,000)** 7,120 (0,000)** 11,810 (0,000)** 4,231 (0,000)** 5,387 (0,000)** 

Rép. Checa -10,153 (0,000)** 0,158 (0,875) -6,118 (0,000)** -5,459 (0,000)** -4,679 (0,000)** 

Dinamarca -7,788 (0,000)** 0,108 (0,914) -11,713 (0,000)** -8,943 (0,000)** -8,670 (0,000)** 

Alemanha -10,913 (0,000)** -3,609 (0,000)** -7,682 (0,000)** 1,742 (0,081) -7,760 (0,000)** 

Estónia -15,718 (0,000)** -13,489 (0,000)** -18,231 (0,000)** -0,875 (0,382) -4,121 (0,000)** 

Irlanda 8,683 (0,000)** 3,526 (0,000)** -2,597 (0,009)** -12,564 (0,000)** -2,663 (0,008)** 

Grécia 13,138 (0,000)** 10,542 (0,000)** 17,822 (0,000)** -1,490 (0,136) 5,859 (0,000)** 

Espanha 8,149 (0,000)** 2,773 (0,006)** 9,656 (0,000)** -3,568 (0,000)** -4,184 (0,000)** 

França 2,429 (0,015)* 2,010 (0,044)* 2,231 (0,026)* -3,943 (0,000)** -0,648 (0,517) 

Itália 7,628 (0,000)** 10,308 (0,000)** 10,159 (0,000)** 6,600 (0,000)** 1,483 (0,138) 

Chipre 10,593 (0,000)** -1,252 (0,211) 4,917 (0,000)** -1,646 (0,100) 2,912 (0,004)** 

Letónia 7,511 (0,000)** 3,455 (0,001)** -7,078 (0,000)** 1,199 (0,231) 4,753 (0,000)** 

Lituânia 7,159 (0,000)** 7,226 (0,000)** -0,707 (0,479) 10,179 (0,000)** 11,097 (0,000)** 

Luxemb. -4,938 (0,000)** 0,360 (0,719) 4,853 (0,000)** 3,787 (0,000)** -3,064 (0,002)** 

Hungria 5,682 (0,000)** 0,762 (0,446) 3,375 (0,001)** 8,048 (0,000)** -1,530 (0,126) 

Malta -1,348 (0,178) -3,213 (0,001)** -4,479 (0,000)** 10,051 (0,000)** -4,947 (0,000)** 

Holanda -8,137 (0,000)** -6,226 (0,000)** -18,860 (0,000)** -4,459 (0,000)** -6,701 (0,000)** 

Áustria -10,153 (0,000)** -9,665 (0,000)** -9,127 (0,000)** 0,175 (0,861) -4,874 (0,000)** 

Polónia 2,352 (0,019)* -0,193 (0,847) -0,165 (0,869) 0,559 (0,576) 3,647 (0,000)** 

Portugal 8,448 (0,000)** 5,701 (0,000)** 12,765 (0,000)** 10,673 (0,000)** 4,948 (0,000)** 

Roménia 8,979 (0,000)** 10,480 (0,000)** 15,194 (0,000)** 10,553 (0,000)** 4,154 (0,000)** 

Eslovénia 0,041 (0,968) -5,969 (0,000)** -7,966 (0,000)** 7,849 (0,000)** -8,822 (0,000)** 

Eslováquia 4,619 (0,000)** 3,666 (0,000)** -4,134 (0,000)** -1,106 (0,269) -5,460 (0,000)** 

Finlândia -21,017 (0,000)** -3,000 (0,003)** -9,063 (0,000)** -6,483 (0,000)** -11,119 (0,000)** 

Suécia -8,356 (0,000)** -2,930 (0,003)** -9,831 (0,000)** -0,594 (0,553) -12,550 (0,000)** 

R. Unido 0,447 (0,655) -5,245 (0,000)** -4,734 (0,000)** -7,208 (0,000)** -5,337 (0,000)** 

Turquia 0,558 (0,577) 1,065 (0,287) 9,179 (0,000)** 4,638 (0,000)** 26,701 (0,000)** 

Croácia 6,479 (0,000)** 10,031 (0,000)** 11,979 (0,000)** 3,822 (0,000)** 8,369 (0,000)** 

Islândia -8,120 (0,000)** -15,007 (0,000)** -12,014 (0,000)** -10,747 (0,000)** 1,845 (0,065) 

Israel -1,747 (0,081) -4,157 (0,000)** -2,912 (0,004)** 3,859 (0,000)** -4,939 (0,000)** 

Noruega -16,841 (0,000)** -0,921 (0,357) -6,627 (0,000)** -8,921 (0,000)** -11,596 (0,000)** 

China -6,135 (0,000)** -9,760 (0,000)** -9,980 (0,000)** -4,661 (0,000)** -1,492 (0,136) 

Rússia 6,517 (0,000)** 5,371 (0,000)** 0,651 (0,515) 3,546 (0,000)** -1,492 (0,136) 

EUA 2,309 (0,021)* -3,510 (0,000)** -10,027 (0,000)** -22,356 (0,000)** 11,311 (0,000)** 

Brasil 4,382 (0,000)** 7,245 (0,000)** 7,305 (0,000)** 6,700 (0,000)** 14,152 (0,000)** 

Japão -10,317 (0,000)** -11,110 (0,000)** 6,027 (0,000)** 8,359 (0,000)** -11,900 (0,000)** 



Canadá 4,319 (0,000)** 2,249 (0,024)* 17,761 (0,000)** -7,823 (0,000)** 9,374 (0,000)** 

Coreia Sul 6,594 (0,000)** -1,695 (0,090) 11,778 (0,000)** 9,047 (0,000)** 8,071 (0,000)** 

Índia 3,721 (0,000)** 4,737 (0,000)** 11,355 (0,000)** 11,249 (0,000)** 4,082 (0,000)** 

UE/Outros Países -1,537 (0,124) -4,113 (0,000)** 5,995 (0,000)** -4,603 (0,000)** 13,132 (0,000)** 

Notas: Esta tabela apresenta os resultados do teste t à diferença entre médias, proporcionados por cada um dos países analisados, 

relativamente a cada uma das variáveis estudadas, designadamente para a variável dependente expetativa de autoemprego (EAE), tendo 

em conta as variáveis independentes formação em empreendedorismo (FE), interesse educacional (IE), habilidades educacionais (HE), 
conhecimento educacional (CE) e atitudes educacionais (AE), perceção financeira (PF), perceção administrativa (PA), perceção 

informativa (PI), medo de falhar (MF) e empreendedorismo latente (EL). ** A correlação é estatisticamente significativa para o nível de 

significância de 1%. * A correlação é estatisticamente significativa para o nível de significância de 5%. 

 

 

Por forma a aprofundar o estudo do comportamento da expetativa de autoemprego (EAE), tomando como 

base a potencial influência das diversas variáveis explicativas, que tivemos oportunidade de apresentar na 

secção dedicada às questões metodológicas, recorreu se ao modelo FMOLS, que permite perceber se existem 

relações de longo prazo entre a variável dependente e as variáveis independentes. Os resultados gerados pelo 

referido modelo são sintetizados na Tabela 3. 

A dimensão do efeito das variáveis explicativas na variável dependente é dada pelo coeficiente de 

determinação 2R . Os valores deste coeficiente situaram se entre 0,37 e 0,48, o que nos permite concluir que 

a variabilidade total da expetativa de autoemprego encontra explicação parcial nas variáveis explicativas 

incluídas no modelo. Relativamente ao menor valor reportado por este coeficiente, é possível concluir que o 

efeito conjunto das variáveis explicativas ajuda a explicar 37% do comportamento da variável explicada. Por 

sua vez, o efeito conjugado de outras variáveis não incluídas na nossa análise terá capacidade para justificar o 

referido comportamento em 63%. 

 

Aprofundando a análise das estimativas, é possível concluir que, assumindo o nível de significância de 5%, a 

única variável estatisticamente significativa, em cada um dos cinco modelos estimados, é a relacionada com a 

educação para o empreendedorismo, nas suas várias dimensões. Em qualquer dos casos, as variáveis seguem 

o mesmo sentido de variação e corroboram as primeiras indicações geradas a partir das correlações 

contemporâneas, permitindo a conclusão de que a variável autoemprego e as várias dimensões da educação 

em empreendedorismo reportam uma relação de longo prazo, estabelecendo entre si uma tendência 

estocástica comum. Por seu lado, as variáveis mediadores não mostraram capacidade para ajudar a explicar o 

comportamento da atividade empreendedora, se considerado o mesmo nível de significância. Importa, 

igualmente, referir que estas variáveis apresentaram coeficientes de sinal negativo, pelo que não seguem o 

mesmo sentido de variação da variável explicada. 

 

Por fim, tal como se esperava, a variável empreendedorismo latente mostrou significância estatística em cada 

um dos cinco modelos, confirmando-se que esta produz um efeito positivo na atividade empreendedora.  

 

Os resultados obtidos no presente trabalho estão em linha com as conclusões produzidas noutros trabalhos de 

investigação, em concreto os de Souitaris et al. (2007), Sánchez (2011) e Gibcus et al. (2012), na medida em 

que apontam para a importância do papel desempenhado pela educação para o empreendedorismo na 

explicação da intenção de autoemprego.  

 

Tabela 3: Estimativas do modelo FMOLS 

 

 
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Variáveis Coef. Prob. Coef. Prob. Coef. Prob. Coef. Prob. Coef. Prob. 

FE 0,656 (0,016)*                 

IE     0,329 (0,035)*             

HE         0,392 (0,006)**         

CE             0,474 (0,000)**     

AE                 0,354 (0,040)* 

PF -0,208 (0,333) -0,045 (0,853) -0,010 (0,963) -0,049 (0,789) -0,016 (0,945) 

PA -0,017 (0,946) -0,061 (0,815) -0,066 (0,763) -0,104 (0,597) -0,054 (0,838) 

PI -0,040 (0,818) -0,162 (0,298) -0,186 (0,189) -0,320 (0,018) -0,172 (0,275) 

MF -0,117 (0,429) -0,007 (0,961) -0,076 (0,567) -0,130 (0,281) -0,017 (0,907) 



EL 0,452 (0,005)** 0,249 (0,016)* 0,190 (0,025)* 0,095 (0,049)* 0,247 (0,017)* 

Constante 0,181 0,229 0,142 (0,366) 0,136 (0,324) 0,243 (0,037)* 0,218 (0,138) 

 
2R  0,399 0,425 0,479 0,373 0,409 

Notas: Esta tabela apresenta as estimativas do modelo FMOLS para as variáveis estudadas, designadamente para a variável dependente 

expetativa de autoemprego (EAE), tendo em conta as variáveis independentes formação em empreendedorismo (FE), interesse 

educacional (IE), habilidades educacionais (HE), conhecimento educacional (CE) e atitudes educacionais (AE), perceção financeira 
(PF), perceção administrativa (PA), perceção informativa (PI), medo de falhar (MF) e empreendedorismo latente (EL). ** A correlação é 

estatisticamente significativa para o nível de significância de 1%. * A correlação é estatisticamente significativa para o nível de 

significância de 5%. 

 

Tomando em linha de conta aquele que tem sido contexto internacional nos mais recentes anos, em particular 

no que se refere às reduzidas taxas de crescimento económico e aos elevados níveis de desemprego 

estrutural, os resultados gerados neste trabalho colocam ênfase na necessidade dos decisores políticos 

conceberem políticas e programas públicos, que ajudem à promoção de atividades e de iniciativas no âmbito 

da formação, em parceria com as escolas e com outras entidades com responsabilidades nesta matéria, com o 

objetivo de sensibilizar e preparar os jovens para o tema do empreendedorismo, facultando lhes as adequadas 

ferramentas face aos exigentes desafios que a sociedade lhes colocará. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com este trabalho pretendeu se analisar a relação estabelecida entre a educação para o empreendedorismo e a 

intenção de iniciar uma atividade de autoemprego. Para tal, foram analisados os dados do Flash 

Eurobarómetro, nº 354, relativos a um conjunto de 40 países, e foram selecionadas diversas variáveis 

independentes, potencialmente promotoras e obstacularizadoras do empreendedorismo. 

 

Em função dos resultados obtidos, para as diversas situações bivariadas, foi possível concluir que os países 

analisados apresentam um elevado nível de heterogeneidade entre si, no que respeita às variáveis promotoras, 

mas também às variáveis obstacularizadoras. Esta heterogeneidade de resultados poderá encontrar explicação 

nas diferentes apostas feitas pelos países no âmbito do empreendedorismo, mas igualmente na existência de 

diferentes quadros culturais e educacionais. 

 

Por sua vez, os resultados gerados a partir da estimação do modelo FMOLS permitiram perceber que as 

várias dimensões da educação para o empreendedorismo ajudam a explicar o comportamento da intenção 

empreendedora. Por outro lado, foi igualmente possível concluir que os dois tipos de variáveis estabelecem 

entre si relações de equilíbrio no longo prazo. Em função disso, parece, pois, crucial que os agentes políticos 

reforcem o investimento nas áreas da educação para o empreendedorismo, como forma de melhorar o 

interesse, as habilidades, os conhecimentos e as atitudes dos seus cidadãos, com vista a potenciar a atividade 

empreendedora e, dessa forma, contribuir para o crescimento económico e para a criação de emprego. 

 

Como perspectivas de investigação para futuros trabalhos, tendo em conta os resultados da análise agora 

produzida, seria interessante verificar se no futuro estas dimensões da educação para o empreendedorismo 

continuarão a contribuir para a explicação do comportamento da intenção empreendedora, assim como se os 

países que fazem maior investimento nesta área têm o correspondente diferencial em termos de resultados. 

 

Outra pista de investigação interessante seria tentar identificar se as questões da heterogeneidade entre países 

podem ser justificadas de diferentes modos, por diferentes tipos de variáveis tais como as questões culturais 

de cada país e a forma como essas questões podem ser trabalhadas na perspectiva de um maior nível de 

criação de emprego, por recurso à implementação de políticas públicas direcionadas para esse fim. 
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