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Resumo 

 

Qualquer teoria justificativa do progresso económico é sempre um produto das 

concepções sócio-culturais que o homem detém num dado período da história. Cabe ao 

mesmo homem, orientado sob diferentes conjuntos de valores, atitudes e 

comportamentos, reflectir a sua conduta para os valores económicos, pelo que existe 

uma relação, quase indispensável, entre um determinado conjunto de valores e o nível 

de criação de riqueza por parte dos agentes económicos (promotores de iniciativas 

económicas). 

Valores éticos como a valorização do trabalho metódico e racional, acolhimento e 

participação da comunidade social da empresa na produtividade da mesma, renúncia 

pelo esbanjamento de capital, criação de confiança no relacionamento inter-pessoal, são 

apenas alguns dos princípios norteadores da conduta humana e que têm sido 

considerados preponderantes para o lançamento de eficientes economias.  

O presente estudo pretende recolher informação relevante que possibilite uma melhor 

compreensão dos factores sociais e culturais que norteiam as estratégias de 

desenvolvimento de pequenas iniciativas empresariais. Primeiramente, abordou-se o 

percurso das principais correntes do pensamento económico aplicadas ao 

desenvolvimento socio-económico, bem como algumas matrizes culturais que compõem 

a personalidade do Ser Português e que muito contribui para a compreensão das opções 

assumidas pelos promotores de iniciativas empresariais. Foi igualmente objecto de 

estudo alguns dos principais modelos de referência organizativa e gestão empresarial, 

tidos como relevantes no empreendedorismo empresarial e na prossecução de uma 

eficiente gestão. Por último, levou-se a cabo uma investigação através da aplicação de 

um inquérito aos promotores de iniciativas empresariais no Concelho de Chaves. Os 

resultados do referido estudo permitem sustentar a influência do clima sócio-cultural em 

que o empresário se insere, sobre os seus comportamentos, em especial sobre as opções 

de investimento e formação. A este respeito, cerca de metade dos empresários opta por 

canalizar os lucros da actividade no consumo próprio e familiar e apenas 25% dos 

empresários inquiridos realizou alguma acção de formação nos últimos quatro anos. 
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Abstract 

 

 

Each justifying theory of the economic progress is always a product of the social and 

cultural conceptions that Man has in a certain period of history. It concerns the same 

Man, guided himself by the conjuncts of values, attitudes and behaviours, reflect on the 

conduct of economic values, in relation, nearly indispensable, among a certain conjunct 

of values and the level of richness creation, by the economic agents (promoting of 

economic initiatives). 

Ethic values, as methological and rational of the highlighting of work, shelter and the 

participation of the social community of the enterprise in the productivity of the same; 

renunciation made by the waste of the capital, the creation of confidence in the inter-

personal relationship, are only some of the guided principles of the human conduct, and 

so they have been considered very important for the dropping of efficient economies. 

The present study aims to gather important information that enables a better 

comprehension of cultural and social factors which lead the strategies of development of 

small enterprising initiatives. At first it was boarded the course of the main currents of 

the economic thought adapted to the economic-social development, and some cultural 

matrixes that compose the personality of the “Being Portuguese” what contributes a lot 

for the comprehension of the options assumed by the promoting enterprising initiatives. 

It was, as well, purpose of study some of the most important models of organizing 

reference enterprising management, seen as relevant in the pushing enterprising, and in 

the sequence of an efficient management. At last, it was made an investigation through 

the application of an inquiry to the promoters of enterprising initiatives in the Council 

of Chaves. The results of the referred study are able to sustain the influence of the social 

and cultural field in which the enterpriser is in, about his behaviors, specially about 

investment and formation what concerns this, about half of the enterprisers chooses to 

canalize the profits of the activity in his own and familiar use and only 25% on the 

inquired enterprisers has made some formation action in the last four years. 

 


