
Resumo 
 
A investigação desenvolvida tem como objectivo principal estudar os determinantes do 

empreendedorismo, dando um ênfase particular ao caso das empresas criadas no 

âmbito da actividade dos Business and Innovation Centres (BIC) em Portugal. Partindo 

da análise do conceito de empreendedorismo e dos seus determinantes, prosseguiu-se 

com o estudo da importância das políticas de empreendedorismo para o 

desenvolvimento dos países e regiões. Em seguida, e tendo em consideração o 

objectivo deste trabalho, realizou-se um inquérito por questionário junto das empresas 

criadas no âmbito dos BIC, pretendendo-se conhecer qual o papel destas entidades na 

criação de empresas. Os resultados evidenciaram que as empresas inquiridas 

apresentam características distintivas em relação à generalidade das empresas em 

Portugal, nomeadamente o sector de actividade de base tecnológica e o nível de 

qualificação dos empresários mais elevado. Contudo, apresentam algumas 

semelhanças com o tecido empresarial português, como a endogeneidade da função 

empresarial. Da análise estatística dos resultados quanto aos serviços prestados pelos 

BIC, foi possível concluir que as empresas avaliadas valorizam fundamentalmente o 

apoio à criação da empresa e o acompanhamento personalizado do empreendedor. 

Constatou-se ainda que a maioria dos inquiridos continua a usufruir dos serviços 

prestados pelos BIC no desenvolvimento da sua actividade, classificando os seus 

serviços como estando de acordo ou acima das suas expectativas. 
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Abstract 
 

This research aims at studying the determinants of entrepreneurship, focusing on the 

special case of firms created within Business and Innovation Centres (BIC) in Portugal. 



We start by looking carefully to the concept of entrepreneurship and its main 

determinants and then to the relevance of entrepreneurship policies for the development 

of regions and countries. Next, and for our purposes, we proceed with a survey to the 

firms created within Portuguese BICs in order to evaluate the role of those entities on 

supporting starting firms. Our results show that the respondent firms were quite different 

from the Portuguese typical firms, as they have a technological based industrial sector 

and a higher education level of the entrepreneur. However, there is some parallel with 

most Portuguese firms, as both evidence an endogenous entrepreneurship. From our 

results, we were able to conclude that entrepreneurs valorize BICs’ support on firms’ 

birth but also during its growth. Additionally, most entrepreneurs classified BICs’ 

services as being above their expectations, which is mainly due to the supporting 

services on firms’ starting. 
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