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RESUMO

Fernandes, Santos. Estudo de Viabilidade para a implementação da disciplina do
Empreendedorismo no Curso de Administração e Gestão de Empresas da
Universidade Anillcar Cabral na república da Guiné-Bissau.2007, 111 folhas.
Trabalho de Conclusão de Estagio (Graduação) - Curso de Administração, Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007.
Este trabalho tem o propósito de propor a viabilidade de implementação da
disciplina do Empreendedorismo no Curso de Administração e Gestão de Empresas da
Universidade Amilcar Cabral na república da Guiné-Bissau. Para que os objetivos
preconizados possam efetivamente ser materializados, utilizou-se como meio para a
obtenção das informações, as pesquisas bibliográ ficas relacionadas ao tema abordado,
análise de documentos da organização em estudo e a entrevista estruturada com os
alunos do Curso da Administração e Gestão de Empresas. A pesquisa bibliográfica fezse necessária considerando-se os aportes teóricos. Assim, foram estudados os
conceitos de Empreendedorismo, as Características Empreendedoras, as Micro e
Pequenas Empresas, a Escola Empreendedora e a Identificação de Oportunidade e a
sua aplicabilidade no Curso. A metodologia adotada neste trabalho foi
predominantemente qualitativa uma vez que se procurou analisar a existência de um
fenômeno. Foi sugerido um modelo da Ementa para enriquecer a grade curricular do
Curso. A análise do resultado da pesquisa com os discentes do curso de graduação em
Administração e Gestão de Empresas permite afirmar que ha viabilidade para a
implementação da disciplina de empreendedorismo neste curso, partindo do
pressuposto que 91% dos alunos entrevistados posicionaram favorável a inclusão desta
disciplina no Currículo do Curso.

Palavras-chave: Empreendedorismo. Universidade Amilcar Cabral. Guiné-Bissau.
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RESUMÉ

Fernandes, Santos.

Verifier la viabilité de l'implantation de la matière
d'entrepreneuriat au cours d'administration et gestion des entreprises de
l'université Amilcar Cabral en république de Guinée Bissau. 111 folhas. Trabalho
de Conclusào de Estágio. Cours d'administration. Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, 2007.
-

Ce travail a pour objectif de verifier la viabilité de [implantation de la matière
d'entrepreneuriat au Cours d'Administration et Gestion des Entreprises de l'Université
Amilcar Cabral en Republique de Guinée-Bissau. Afin que les objectifs préconisés
puissent être mis en pratique, les moyens utilises pour l'obtention des informations,
furent la recherche bibliographique, en relation avec le theme abordé, l'analyse de
documents mis à disposition par l'établissement et l'entretien organise avec les élèves
du Cours d'Administration et Gestion des Entreprises. Une recherche bibliographique fut
nécessaire pour élaborer les fondements théoriques. Les concepts ainsi étudiés furent
ceux de l'Entrepreneuriat et de ses caractéristiques, des Petites et Moyennes
Entreprises, de l'École de l'Entrepreneuriat, de [identification des opportunités ainsi
que de leur application au Cours d'Administration et Gestion des Entreprises de
l'Université Amilcar Cabral. La méthodologie utilisée dans ce travail fut em grande partie
qualitative; elle se définit comme [analyse de l'existence, ou pas, d'un phénomene.
Une méthode d'enseignement a été rédigée afin de proposer un complement au cours
d'Administration et Gestion des Entreprises de ladite université. L'analyse des résultats
de la recherche effectuée avec les étudiants de Licence en Administration et Gestion
des Entreprises, permet d'affirmer que la mise en application de la matière
d'entrepreneuriat au Cours c[Administration et Gestion des Entreprises est viable.
Mots-cles: Entrepreneuriat. Université Amilcar Cabral. Guinée-Bissau
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1 INTRODUÇÃO

As organizações contemporâneas têm passado por transformações, exigindo de
sua gestão características que preconizem a inovação e a flexibilidade, considerandose, sobretudo a abertura do mercado econômico em âmbito mundial. No contexto da

educação superior, entende-se a necessidade de praticas pedagógicas que objetivem
além da geração de conhecimento em disciplinas regulares, outras que sejam pautadas
sob a égide do empreendedorismo.
A inovação e o espirito empreendedor são necessários na sociedade tanto

quanto na economia; na instituição de serviço público tanto quanto em empresas
privadas. È precisamente, pois a inovação e o empreendimento não constituem "algo
radical", mas "um passo de cada vez", um produto aqui, uma diretriz la, um serviço
acolá; porque eles não são planejados, mas enfocados nesta oportunidade e naquela
necessidade (DRUCKER, 1985).
Na concepção de Schumpeter (1984), o empreendedor é aquele que cria novos

negócios e também aquele que pode inovar dentro de negócios já existentes, o
empreendedor é capaz de desmontar uma ordem econômica existente introduzindo
produtos ou serviços, por meio da criação de novas formas de organização ou ainda
explorando os recursos disponíveis em determinado momento.
Na visão

de Drucker (1985),

o que se precisa

é de

uma sociedade

empreendedora, na qual a inovação e o empreendimento sejam normais, estáveis e
continuo.
Para Maluche (2000), a falta de incentivo, a falta de capital, di fi culdades em obter
financiamentos, falta de mão-de-obra especializada e, principalmente, a falta de
preparo do empreendedor na tarefa de gerir seu negócio de maneira e fi ciente são os
motivos mais relevantes pela morte precoce das empresas.
No entanto, conforme (DRUCKER,

1985, p. 349),

exatamente "como a

administração se tornou o órgão especifi co de todas as instituições contemporâneas, e
o órgão integrador da nossa sociedade de organizações, assim também a inovação e o
empreendimento tornar-se-do uma atividade vital, permanente e integral em nossas

organizações, na economia e na sociedade".
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1.1 JUSTIFICATIVA
A escolha do tema Empreendedorismo, mais especificamente, propor a
viabilidade para a implementação da disciplina de Empreendedorismo no Curso de
Administração e Gestão de Empresas da Universidade Amilcar Cabral, num pais no
qual o Estado é o maior empregador, pode ser justi fi cada em termos de importância e
viabilidade.
Nesta ordem de idéia, a escolha do presente tema justi fi ca-se por despertar a
reflexão dos tomadores de decisões dos rumos da Universidade Amilcar Cabral, de que
é necessário formar cidadãos sensíveis ao fluir incessante das inovações e não apenas

mão-de-obra para enfrentar os desafios do mercado e do mundo globalizado.
Os países desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento têm feito investimentos
no incentivo ao Empreendedorismo, à eficiência na intermediação entre o público e
privado ou uma combinação dessas duas virtudes eficientes, que a torne acessível para
quem quer investir.
Em conformidade com Drucker (1985),

o

Empreendedorismo

requer o

cumprimento de algumas diretrizes, isto 6, em primeiro lugar, a inovação deve ser
tornada atraente

e

vantajosa para os administradores, em vez de se ater

exclusivamente naquilo que já existe. Deve haver uma clara compreensão por toda a
organização, e que ela é o alicerce para a segurança e sucesso no trabalho de cada
administrador. Em segundo lugar, a importância da necessidade de inovação e as
dimensões de seus prazos devem ser de fi nidas e declaradas. Ainda de acordo com
Drucker (1985) há somente um modo de tornar a inovação atraente para os
administradores: uma política sistemática de abandonar tudo que estiver desgastado,
absoleto, improdutiva, bem como os erros, falhas e esforços mal direcionados.
Para Dolabela (1999), em uma economia movida pelas grandes empresas e pelo
Estado, nada mais natural do que formar empregados. Ao ter seu eixo deslocado para
os pequenos negócios, as sociedades se vêem induzidas agora a formar
empregadores, as pessoas com uma atitude diante do trabalho e com uma nova visão
do mundo.
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A forma de implementação desta disciplina que será proposta neste projeto,
assim como o diagnóstico do curriculo do Curso de Administração e Gestão de
Empresas da Universidade Amilcar Cabral, poderá contribuir para qualidade do Curso,
tanto para a organização em estudo, quanto para o próprio acadêmico.
Para a organização poderá servir como ferramenta válida na busca constante,
não só da sua sobrevivência, mas, sobretudo, da vantagem competitiva em relação as

outras instituições que possuem Cursos de Gestão, além de propiciar aos seus
gestores uma análise dos pontos positivo e negativo do Empreendedorismo no Curso
de Gestão.
Para o estudante de Ciências da Administração, a elaboração deste projeto
como proposta permite tragar uma ponte entre a teoria, vivenciada em sala de aula, e a
prática que é extremamente importante uma vez que a administração é uma ciência

social aplicada. A capacidade de propor mudanças e/ou inovações numa determinada
organização é um mecanismo essencial ao futuro Empreendedor, já que este Ultimo é

decisivo não somente para o sucesso ou fracasso duma organização, mas da
sociedade e, consequentemente, da economia como um todo.
A escolha da Universidade Amilcar Cabral (UAC) como objeto de estudo de caso
foi viável em função da facilidade de acesso aos documentos da organização, ao
contato com os seus gestores, além da disponibilidade dos mesmos quanto as
informações necessárias.

Na

concepção

de

Dornelas (2001),

a

capacitação

dos candidatos ao

empreendedor está sendo prioridade em muitos países, inclusive no Brasil, levando em
consideração a crescente preocupação das escolas e universidades a respeito do
assunto, por meio da

criação

de Cursos

e

disciplinas especificas sobre

Empreendedorismo, como uma alternativa aos jovens profissionais que se formam

anualmente nos ensinos técnicos e universitários brasileiros.
Segundo Chiavenato (1994) a semente de um projeto de estudo de viabilidade
consiste na identificação de uma oportunidade. Existem alguns processos que auxiliam
na identi ficação de oportunidades, como observar de fi ciências da concorrência,
observar tendências de mercado, procurar derivações em negócios similares ou
simplesmente imitar o sucesso alheio eficientemente.
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Finalmente, o projeto justifica-se pelo fato de a Universidade Amilcar Cabral ser
uma instituição nova, com apenas dois anos de existência e, até o momento, não existe
nenhuma proposta do gênero. 0 projeto é desafiador visto que a organização em
estudo esta em pleno funcionamento, e em momento de crescimento.
Considerando-se, portanto, a justificativa apresentada, pretende-se responder o
seguinte problema da pesquisa: "qual a viabilidade de implementar a disciplina de
Empreendedorismo no Curso de Administração e Gestão de Empresas da Universidade
Amilcar Cabral (UAC) na Republica da Guiné-Bissau?"

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral
Verificar a viabilidade de inclusão da disciplina de Empreendedorismo no Curso
de Administração e Gestão de Empresas da Universidade Amilcar Cabral (UAC) na
Guiné-Bissau.

1.2.2 Objetivos específicos
Especificamente este trabalho se propõe a:

a) identificar as características da

república

da Guiné-Bissau frente as

oportunidades empreendedoras;
b) analisar a estrutura curricular do curso de Administração e Gestão de
Empresas da Universidade Amilcar Cabral;
c) identificar a opinião dos acadêmicos do curso em relação aos beneficies que
esta disciplina poderá proporcionar aos futuros empreendedores.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A fundamentação teórica 6, indiscutivelmente,

o desenvolvimento de um

raciocínio com base nos pressupostos de diferentes autores com a fi nalidade de
fortalecer e enriquecer a pesquisa.
0 tema Empreendedorismo é explorado e discutido por inúmeros autores, tanto
em obras brasileiras, quanto em obras traduzidas, por ser importante, senão
imprescindível, para o crescimento das organizações.
Esta etapa do trabalho apresenta teorias e conceitos que propiciam maior
embasamento no que diz respeito aos assuntos relacionados ao tema em questão, com
propósito de orientar o seu desenvolvimento.
Segundo Tomanik (1994) a fundamentação consiste na etapa na qual serão
aprofundados os conhecimentos teóricos sobre o tema abordado, tomar conhecimentos
com detalhes, além de levantar os pontos de concordância e discordância entre as
diversas posições dos autores apresentados.
0 presente capitulo tem o propósito de trazer as principais idéias dos autores da
area do Empreendedorismo, principalmente, no que concerne ao Processo
Empreendedor, Histórico do Empreendedorismo, Características Empreendedoras,
Escola Empreendedora, Conceituação, as Micro e as Pequenas Empresas e a
Identificação de Oportunidades, como suporte para a gestão das organizações e, por
último, o Histórico da Universidade.

2.1 EMPREENDEDORISMO: CONCEITOS
No processo de ensino universitário, o ensino do Empreendedorismo tem sido,
de certa forma, relacionado essencialmente a abertura de novos negócios. No entanto,
ensino do Empreendedorismo e suas características têm despertado grande interesse,
partindo do pressuposto que o Empreendedorismo 6 um assunto novo, com enorme
possibilidade de ser lecionado e, posteriormente, colocado em pratica, individualmente
ou em organizações. O Empreendedorisrno 6, antes de mais, uma forma de estar na

17

vida. É algo que está dentro de nós, o desejo de controlarmos a nossa própria vida, o
nosso próprio destino.
A primeira regra de um empreendedor, todavia, é saber administrar pessoas e
recursos. Não entenda empreendedor somente aquele que tem como responsabilidade
a tarefa empresarial, mas, sobretudo todo aquele que, por força do crescimento interno
ou externo, tem por obrigação ser produtivo como pessoa, como pai, na política, na
comunidade (ONGs), etc.
De acordo com a indagação feita por Dornelas (2001), qual é a melhor de fi nição
para o Empreendedorismo? Muitas são as definições, mas talvez uma das mais antigas
e que talvez reflita o Espirito Empreendedor seja a do Schumpeter (1949): "o

empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de
novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela

exploração de novos recursos e materiais".
Kirzner (1973) tem uma abordagem diferente. Para este autor, o empreendedor é
aquele que cria um equilíbrio, encontrando uma posição clara e positiva em um
ambiente de caos e turbulência, ou seja, identifica oportunidades na ordem presente.

Porém, ambos são enfáticos em afirmar que o empreendedor é um exímio identi fi cador
de oportunidades, sendo um indivíduo curioso e atento as informações, pois sabe que
suas chances melhoram quando seu conhecimento aumenta.
Em qualquer definição de Empreendedorismo encontram-se, pelo menos, os
seguintes aspectos referentes ao empreendedor:

a)iniciativa para criar um novo negócio e paixão pelo que faz;
b)utiliza os recursos disponíveis de forma criativa transformando o ambiente
social e econômico onde vive;
c) aceita assumir os riscos e a responsabilidade de fracassar.
Drucker (1985) apresenta o "Espirito Empreendedor" como uma pratica e uma
disciplina, e como tal pode ser aprendido e sistematizado. Não se trata de aspectos

psicológicos da personalidade empreendedora, mas das atitudes e comportamentos
que o empreendedor deve ter. 0 aspecto da inovação também foi ressaltado "0
empreendedor vê a mudança como norma e como sendo saudável". Geralmente, ele
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não provoca a mudança por si mesmo. Mas, e isto define o empreendedor e o
empreendimento, o "empreendedor sempre está buscando a mudança, reage a ela, e a
explora como sendo uma oportunidade" (DRUCKER, 1985, p. 36).
A partir destas de fi nições, empreendedor pode ser tanto o fundador de uma
organização ou o gerente da sua própria empresa. Mas, conforme os estudos de Collins
e Moore (apud MINTZBERG et al., 2000), o empreendedor tem características comuns:

necessidade de realização, independência e controle, tendência a aceitar riscos e a
sintonizar oportunidades favoráveis e autoconfiança.
Segundo Cavalcanti (2003, p. 358), "após a queda dos países comunistas, em
1989, ficou claro que as sociedades não podem evoluir sem empreendedores". A autora
completa expondo que os governos devem encorajar a criação, formação e o
desenvolvimento de empresas de base tecnológica e cita os parques tecnológicos
como sendo importantes veículos de inovação e de empreendedorismo tecnológico.
0 conceito de Empreendedorismo utilizado por Dolabela (1999), a fi rma que o
empreendedor deve ser visto como alguém que oferece valor positivo para a sociedade.
"0 Empreendedorismo não deve ser encarado apenas como forma de enriquecimento
pessoal. Ele deve ser direcionado para o desenvolvimento social, fazer com que as
pessoas sejam incluídas e o pais tenha mais condições de viver" (DOLABELA, 1999).
0 empreendedor é o inovador, o grande estrategista, o criador de novos métodos
para penetrar ou criar novos mercados; é a personalidade criativa sempre lidando com
o

desconhecido, perscrutando

o

futuro, transformando possibilidades em

probabilidades, caos em harmonia (GERBER, 1996).
Para Timmons (1994, apud DOLABELA, 1999, p. 29) "o Empreendedorismo é
uma revolução silenciosa, que será para o século XXI mais do que a revolução
industrial foi para o século XX".
Em conformidade com Dornelas (2001), o interesse de toda a sociedade em
relação aos pequenos negócios é explicado pelo seu grande signi fi cado politico e
econômico. Politico porque as micro e pequenas empresas funcionam como fator de
equilíbrio da estrutura empresarial e coexistem com as grandes empresas. Econômico

porque geram grande número de empregos, por isso, contribuem muito na geração de
receitas e na produção de bens e serviços.
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De acordo com Hornday e Bunker (1970) existem dois tipos de empreendedores:
o

empreendedor pro fi ssional

ou artesanal

e o

empreendedor que identifica

oportunidades. Os primeiros são limitados em termos de bagagem cultural

e

engajamento social; os últimos possuem um maior grau de instrução e de engajamento
social, sendo mais agressivos no desenvolvimento e expansão das empresas.

2,2 0 PROCESSO EMPREENDEDOR
0 processo empreendedor, ou seja, o conjunto de atividades desenvolvidas por
pessoas que se arriscam em busca de melhores condições de vida e,
consequentemente, da sociedade na qual estão inseridas, é um aspecto que merece,
sem dúvida, atenção.
Assim, para lutar contra a pobreza convém implantar uma infra-estrutura social
adequada. Mas isso não sera su fi ciente para levar á criação de riqueza. Mas é um
ambiente de capacitação indispensável à guerra contra a pobreza. 0 micro crédito não
poderia por si só resolver todos os problemas da sociedade. Ele nunca pretendeu ser
uma panacéia (YUNUS, 1997).
0 mundo tem passado por varies transformações em curtos períodos de tempo,
principalmente no século XX, quando foi criada a maioria das invenções que
revolucionaram o estilo de vida das pessoas. Por trás dessas invenções existem
pessoas ou equipes de pessoas com características especiais, que são visionárias que
questionam que arriscam que querem algo diferente, que fazem acontecer, que
empreendem (DORNELAS 2001).
De acordo com Degen (1989), o desenvolvimento de novos empreendimentos é
fundamental, não s6 para aqueles que decidem viver diretamente de seu trabalho como
empreendedores, mas também para os executivos que atuam nas empresas. Isto
porque as empresas precisam manter sua vitalidade empreendedora desenvolvendo
novos negócios a fi m de continuarem a crescer e não se tornarem absoletas. Ainda
segundo este autor, a riqueza de uma nação é medida por sua capacidade de produzir,
em quantidade su fi ciente, os bens e serviços necessários ao bem-estar da população.
Por esse motivo, acreditamos que o melhor recurso de que dispomos para solucionar
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os graves problemas sócio-econômicos pelos quais o Brasil passa é a liberação da
criatividade dos empreendedores, através de livre iniciativa, para produzir estes bens e

serviços (DEGEN, 1989).
0 empreendimento se baseia nos mesmos princípios, tanto se o empreendedor é
uma grande instituição existente ou se é um indivíduo que esta começando seu novo

negócio sozinho. Não faz diferença alguma se a empresa ou uma organização é do
serviço público sem fins lucrativos, nem sequer se o empreendedor é uma instituição
governamental ou não-governamental. As regras são quase as mesmas, as coisas que
funcionam e as que não funcionam são quase as mesmas, como o são os tipos de

inovação e onde procura-los. Em cada caso há uma disciplina que poderíamos chamar
de Administração Empreendedora (DRUCKER, 1985).
Segundo Muhammad Yunus (1997, p. 283), a idéia de que um jovem deve
trabalhar duro para servir a um empregador parece simplesmente revoltante. Ainda
para este autor, a vida humana é preciosa demais para que a desperdiçamos assim,
preparando-nos para o mercado de trabalho para depois passar a vida inteira a serviço
de um empregador.
Uma nova civilização está emergindo em nossas vidas e por toda a parte há
cegos tentando suprimi-la. Esta nova civilização traz consigo novos estilos de vida, de
modos de trabalhar, amar e viver diferentes; uma nova economia; novos conflitos
politicos; e, além de tudo isto, igualmente uma consciência alterada (ALVIN TOFFLER,

1980). Para este autor, fragmentos desta nova civilização ja existem. Milhões de
pessoas já estão sintonizando suas vidas com ritmo de amanhã. Outros, aterrados
diante do futuro, estão empenhados numa fuga inútil para o passado e tentam restaurar

o mundo moribundo que !has deu ser.
A discussão poderia, logicamente, começar com o novo negócio, assim como
estudo da Medicina poderia começar com o embrião e o recém-nascido. Porém, o aluno
da Medicina começa estudando a anatomia e a patologia do adulto. Assim, para a

pratica de empreendimento, da mesma forma, é melhor começar discutindo o "adulto",
isto 6, a empresa já funcionando, as diretrizes, praticas e problemas pertinentes à sua
administração e o Espirito Empreendedor (DRUCKER, 1985).
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Ser empreendedor, na ótica de Degen, significa ter, acima de tudo, a
necessidade de realizar coisas novas, pôr em pratica idéias próprias, características de
personalidade e comportamento que nem sempre é fácil de encontrar
As pessoas, psicologicamente, podem ser divididas em dois grupos, na
concepção de Degen (1989 apud MCCLELLAND) uma minoria que, quando desafiada
por uma oportunidade, esta disposta a trabalhar arduamente para conseguir algo, e
uma maioria que, na realidade, não se importa tanto assim. As pessoas que têm
necessidade de realizar se destacam porque, independentemente de suas atividades,
fazem com que as coisas acontecem.
A economia de mercado tal como esta organizada agora não oferece solução
para os males da sociedade. Oportunidades econômicas e sistemas de saúde para os
pobres, educação para os deserdados, bem-estar dos velhos e dos deficientes.
Entretanto, mesmo essas dificuldades especi fi cas, o Estado deveria se desobrigar
quase integralmente de sua função, com exceção da fiscalização para o cumprimento
da lei e da ordem, para deixar o setor privado animado por uma preocupação de bemestar social (YUNUS, 1997).
Em muitos casos, a capacidade de empreender necessariamente só pode provir
de empresas em atividade. E a empresa em operação, a de tamanho médio, não a
pequena, que estará mais capacitada para a liderança empreendedora. Ela possui os

recursos necessários, especialmente os recursos humanos. Ela já adquiriu a
competência administrativa e constitui uma equipe administrativa, Ela tem tanto a
oportunidade como a responsabilidade para a administração empreendedora eficaz.

2.3 HISTÓRICO DO EMPREENDEDORISMO
0 conceito de Empreendedorismo existe desde os primórdios da história É
manifestado cada vez que alguém cria algo para melhorar a sua convivência corn os
outros e com a natureza ou melhorar o que não funciona bem. 0 Empreendedorismo
contribui para o crescimento econômico da sociedade, aumenta a produtividade, cria
novas tecnologias, produtos e serviços.
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A palavra empreendedora (entrepreneur), segundo Dornelas (2001), tem a
origem francesa e quer dizer aquele que assume riscos e começa algo novo.
0 primeiro economista a utilizar o termo entrepreneur, na teoria econômica, foi
Richard Cantillon. Ele viveu, principalmente, na França e foi um banqueiro bem
sucedido. Seus escritos ficaram famosos desde 1720, porém, só foram publicados após
sua morte, em 1755. Cantillon tinha uma noção de empreendedor que se assemelha
aquela de muitos autores contemporâneos. Ele via o empreendedor como um inovador
e como um risk-taker (aquele que assume ou corre o risco), alguém que não somente
lidava com a inovação, mas também investia e corria risco com seu próprio dinheiro
(SEBRAE, 2006).
Fla alguns anos atrás, o empreendedor era sinônimo de capitalista. Após
Cantillon, Jean Baptiste Say, um próprio entrepreneur, fez uma clara distinção entre o
capitalista e o entrepreneur e, eventualmente, entre os lucros do primeiro e do segundo.
Por isso, Say pode ser chamado de "pai do entrepreneurship". Ele tinha uma
visão ampla da teoria econômica, foi um admirador da Revolução Industrial na
Inglaterra, que serviu de modelo para a França.
A palavra "entrepreneur" foi utilizada, cada vez mais, á medida que se
desenvolviam as atividades empresariais (SEBRAE, 2006).
Outro autor que percorreu uma linha idêntica com a de Cantillon e a de Say foi
Joseph Schumpeter. Ele escreveu, em 1934, que ninguém formulou tão bem a função
do "entrepreneur" como Cantillon. E afi rmou ainda que os economistas franceses, ao
contrario dos ingleses, nunca perderam de vista a função empresarial e sua importância
central. Estes autores, de uma forma geral, caracterizavam o empreendedor como
sendo pessoas que criavam e dirigiam um empreendimento (SEBRAE, 2006).
Não existe melhor texto que possa ser encontrado para uma história

de

Entrepreunership do que a criação e desenvolvimento da universidade moderna,
especialmente da atual universidade americana (DRUCKER, 1985).
0 empreendedor é o agente do processo de destruição criativa que, de acordo
com Schumpeter (1984), é o impulso fundamental que aciona e mantém em marcha o
motor capitalista, constantemente criando novos produtos, novos métodos de produção,
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novos mercados e, implacavelmente, sobrepondo-se aos antigos métodos menos
e fi cientes e mais caros.
Conforme Filion (2000) existem diferenças envolvendo a de fi nição

de

empreendedor, Os economistas têm associado os empreendedores com a inovação,
enquanto que os comportamentalistas têm se concentrado nas características da
criação e da intuição dos empreendedores. 0 significado da palavra empreendedor
pode variar de acordo com o pais e a época. Ainda segundo este autor, o
empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões.
Pesquisas apontam que o empreendedor é um ser social, produto do meio em
que vive, a fi rma Dolabela (1999). Uma pessoa que vive em um ambiente onde ser
empreendedor é algo positivo, haverá motivação para ela criar seu próprio negócio.
Desta forma, o Espirito Empreendedor pode ser considerado um fenômeno regional. 0
perfil do empreendedor pode variar de regido para região ou de local para local.

2.4 CARACTER1STICAS EMPREENDEDORAS
Para Dornelas (2003), o empreendedor apresenta características extras, além
dos atributos de um administrador e individuais que somados as características
sociológicas e ambientais permitem a realização de inovações dentro da corporacão.
quadro 1 apresenta as características do empreendedor.
As pesquisas têm contribuído para a identi fi cação e a compreensão de
comportamentos que podem levar o empreendedor ao sucesso, servindo de base para
o ensino da area. Um dos campos centrais da pesquisa em Empreendedorismo

consiste no estudo do ser humano e dos comportamentos que o podem conduzir ao
sucesso (DOLABELA, 1999 p. 70).
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Sao visionários

Sabem tomar
decisões

Sao pessoas que
fazem A diferença
Sabem explorer ao
maxima as
oportunidades
Sao determinados e
dinâmicos

Sao otimistas e
apaixonados pelo
que fazem

Eles têm a visa° de como sere o futuro para o negócio onde está envolvido e
sua vida, e o mais importante, eles tem a habilidade de implementar seus
sonhos.
Eles não se sentem inseguros, sabem tomar as decisões corretas na hora
certa, principalmente nos momentos de adversidade, sendo um fator-chave
para seu sucesso.
Os empreendedores transformam algo de difícil definição, urna idéia abstrata,
em algo concreto, que funciona, transformando o que 6 possível em realidade.
Para os empreendedores, as boas idéias são geradas daquilo que todos
conseguem ver, mas não identificaram algo prático para transformá-las em
oportunidade.
Eles implementam suas ações com total comprometimento. Atropelam as
adversidades, ultrapassando os obstáculos, com uma vontade impar de "fazer
acontecer". Mantêm-se sempre dinâmicos e cultivam certo inconformismo
diante da rotina.
Adoram seu trabalho, sendo esse amor o principal combustível que os mantêm
cada vez mais animados e autodeterminados, tornando-os os melhores
vendedores de seus produtos e serviços, pois sabem fazer como ninguém.

Sao dedicados

Dedicam-se 24 horas por dia, sete dias por semana, ao negócio. Sao
trabalhadores exemplares, encontrando energia para continuar, mesmo quando
encontram problemas pela frente.

Sao independentes e
constroem seu
próprio destino
e
líderes
Sao
de
formadores
equipe

Querem estar a frente das mudanças e ser donos do próprio destino. Querem
crier algo novo e determinar seus próprios passos.

bem

Os empreendedores sabem construir urna rede de contatos que os auxiliam
nos ambientes interno e externo da empresa, junto a clientes, fornecedores e
entidades de classe.

Sao
relacionados
(networking)
Sao organizados

Os empreendedores têm senso de liderança incomum. E são respeitados e
adorados por seus subordinados, pois sabem valorizá-los, estimulá-los e
recompensá-los, formando um time em torno de si.

Eles sabem obter e alocar os recursos materiais, humanos, tecnológicos e
fi nanceiros, de forma racional, procurando o melhor desempenho para o
negócio.

Planejam

Possuem
conhecimento
Assumem riscos
calculados

Criam valor para a
sociedade

Empreendedores planejam cada passo de suas atividades no negócio ern que
estão envolvidos, desde o primeiro rascunho do plano de negócios, até a
apresentação do plano a superiores.
Sao sedentos pelo saber e aprendem continuadamente, pois sabe que, quanto
maior o domínio sobre um ramo de negócio, maior é sua chance de êxito.
Talvez seja essa a característica mais conhecida dos empreendedores. Mas o
verdadeiro empreendedor é aquele que assumi riscos calculados e sabe
gerenciar o risco, avaliando as reais chances de sucesso. Assumir riscos tem
relação com desafios, e, para o empreendedor, quanto maior é o desafio, mais
estimulante será a jornada empreendedora.
Os empreendedores utilizam seu capital intelectual para criar valor para a
sociedade, através da geração de emprego, dinamizando a economia e
inovando, sempre usando sua criatividade ern busca de soluções para melhorar
a vida das pessoas.

Quadro 1 - Características comuns aos empreen e ores.
Fonte: Dornelas (2003).
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A direção geral de um empreendimento

não engloba somente aspectos

conscientes e, muitas vezes, os executivos principais não seguem o processo prescrito
e racional de análise do ambiente sugerido pela ciência da administração.

Mesmo

dispondo de planos concretos, os empreendedores têm suas ações influenciadas por
suas características psicológicas pessoais com raizes individuais profundas (KETS DE
VRIES, 1996). Por isso, é imprescindível que se entenda a natureza dos dirigentes de
uma

organização,

uma vez que atributos organizacionais

são

reflexos das

personalidades dos administradores mais influentes em qualquer empresa.

2.5 ESCOLA EMPREENDEDORA
0 ponto principal a ser considerado é que a chave para o sucesso organizacional

esta concentrado numa liderança personalizada com visão estratégica, é o que se pode
chamar de "Espirito Empreendedor".
A literatura da escola empreendedora apresenta duas correntes, a primeira que
apresenta a figura literal do grande líder, o grande líder na imprensa popular na qual se
atribui o sucesso nos negócios à visão e ao comportamento pessoal do líder heróico. A
segunda corrente seria a que trata da personalidade empreendedora, qualificando a
fi gura do empreendedor como sendo uma pessoa dura e pragmática com poderosas

necessidades de realização e independência. Possui ainda uma tendência a aceitar
riscos moderados não podendo com isso ser considerado um "jogador" ou um
"especulador, mas sim um "calculista". Além disso, são ainda confiantes e otimistas
(MINTZBERG, 2000).

Principais características do empreendedor à geração
Mintzberg (2000):

de Estratégias segundo

a)

busca ativa de novas oportunidades;

b)

poder centralizado nas mãos do executivo principal;

c)

grandes saltos proporcionados por grandes decisões;

d)

meta dominante para eles é o crescimento.
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0 quadro 2 apresenta as Premissas da Escola Empreendedora.
a) visão a longo prazo do futuro da organização que esta presente na mente
do líder;
b) estratégia definida pelo próprio comportamento do líder;
c) estratégia extremamente flexível, sendo considerada deliberada e flexivel;
d) as empresas dessa escola são organizações de uma só pessoa, onde tudo
será deliberado pelo líder.

Quadro 2 - Premissas da Escola Empreendedora
Fonte: Mintzberg (2000).

2.6 CONTRIBUIÇÃO, CRÍTICA E CONTEXTO DA ESCOLA EMPREENDEDORA
A Escola Empreendedora caracteriza-se por apresentar natureza prá-ativa, uma
liderança personalizada e uma visão Estratégica. Como critica a isso é colocado que a
formação estratégica peca por ser embasada no comportamento de um único indivíduo,
o líder visionário.

Essa é uma conseqüência prejudicial da visão, uma vez que a abordagem
empreendedora é arriscada, baseando-se na saúde e nos caprichos de uma pessoa.
Justamente por esse motivo é melhor que se construa uma organização visionária do
que se basear em um líder com visão.
Afinal, as possibilidades de ganho com uma gestão estratégica são inúmeras,
todavia,

o

que definitivamente se precisa saber

é

quando

uma liderança

empreendedora e visionária é necessária e como consegui-la.

2.7 AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
0 atual cenário globalizado e competitivo dos negócios, exige que gestores e
profissionais de empresas criem métodos inovadores para a satisfação do cliente e a
sustentação da competitividade. 0 desenvolvimento econômico e sustentável depende
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da expansão continua da capacidade de produção. Esta expansão é função, por sua
vez, de investimentos em recursos humanos mediante criação de micro e pequenas
empresas. 0 crescimento se acelera quando os investimentos se direcionam para
alternativas com maiores retornos econômicos e sociais.
Por mais significativa que seja sua participação no mercado, e conseqüente
importância na economia brasileira, à pequena empresa não recebe a devida atenção
do governo federal. É preocupante seu elevado índice de mortalidade, que chega a
aproximadamente 80% em seus primeiros anos de vida (RESNIK, 1990).
As micro e as pequenas empresas surgem em função da existência de nichos
mercadolágicos, ou seja, lacunas de necessidades não atendidas pelas grandes
empresas e pela produção em massa (DOLABELA, 1999).
Neste

ponto, de acordo com

Cunha

e

Feria

(1997),

os pequenos

empreendedores possuem uma grande vantagem sobre os seus concorrentes de
grande porte, pois podem estar mais perto de seus clientes e assim, conhecer melhor
suas necessidades, anseios e aspirações.
A forma de empreender através de pequenas empresas foi primeiro percebida
pela Inglaterra, que criou grupos de pesquisa para estudar a importáncia da
pequena empresa na economia apôs a Primeira Guerra Mundial, na decade de
1920 (DOLABELA, 1999, p. 39).

O SEBRAE é um dos órgãos mais conhecidos do pequeno empresário
brasileiro, que busca junto a esta entidade todo suporte de que precisa para iniciar sua
empresa, bem como consultorias para resolver pequenos problemas pontuais de seu
negócio (DORNELAS 2001, p. 25).
Dornelas (2001) afirma que o movimento do empreendedorismo no Brasil
começou a se delinear na década de 1990 com a criação de entidades como o
Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

Antes da criação de entidades como o SEBRAE, os pequenos empreendedores
não possuíam apoio e auxilio na hora de abrir e/ou gerir suas empresas. Sem esse
apoio, muitas vezes a gestão dessas empresas acabava sendo intuitiva, ocasionando,
em muitos casos, problemas para o empreendedor. Contudo, os números a seguir
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mostram que, é de extrema importância uma atenção considerável a este tipo de
empresário.
Existe uma classi fi cação quanto ao tamanho de uma empresa, segundo a
metodologia do SEBRAE (2006), leva-se em consideração o faturamento anual bruto da
empresa. Neste caso, empresas corn receita bruta anual igual ou inferior a R$
480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), se enquadram como microempresas (ME)
e aquelas com receita bruta anual superior a R$ 480.000,00 e igual ou inferior a R$

3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) se enquadram como empresas de
pequeno porte (EPP).
No Brasil, segundo dados do SEBRAE (2006), 56,1% dos empregos formais são
oriundos de micro e pequenas empresas. Outro dado relevante, é que 93,9% das
empresas brasileiras são micro empresas e 5,3% são pequenas empresas. No total,
99,2% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. Estes dados
evidenciam a importância do incentivo e orientação aos pequenos empresários na hora
de abrir e gerir seus negócio&
O número de brasileiros que abrem o próprio negocio é alto. Segundo a pesquisa
do Global Entrepeneurship Monitor — GEM, coordenada pela London Business School
da Inglaterra e pelo Babson College dos Estados Unidos, em uma lista de 34 'Daises, o
Brasil está entre os sete países que mais empreendem em criação de novas empresa&
Ainda, em conformidade com a mesma pesquisa, das aproximadamente 17 milhões de
empresas do pais, 99% caracterizam-se como micro ou pequenas empresas que
empregam 35 milhões de pessoas com carteira assinada (GEM, 2005). Esta
característica empreendedora do brasileiro foi con fi rmada por pesquisa do Serviço

Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas — SEBRAE (2004).

2.8 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES
Num momento em que a globalização e o capital intelectual emergem como as
bases em que se apoiam os modernos conceitos de produtividade e competitividade,
somente a constante adaptabilidade do ser humano aos novos paradigmas de gestão é
que permitirá o seu sucesso na Sociedade do Conhecimento.
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0 empreendedor ao iniciar um novo negócio deve primeiramente fazer estudos
de mercado e dos fatores que o envolve, procurando conhecer profundamente qual o
mercado existente para o seu produto ou serviço.
Necessidade é uma condição de desequilíbrio no interior do empreendedor
causada pela carência de algo, e que o dinamiza e predispõe para determinados tipos
de comportamentos. Essa necessidade pode ser satisfeita e frustrada (permanecendo
no organismo) ou até mesmo compensada (transferida para outro objeto).

Surge

quando se rompe o estado de equilíbrio interno do organismo, causando um estado de
tensão e insatisfação, e é isso que leva o empreendedor a agir (FIALHO et al).
No ponto de vista de Degen (1989), o empreendedor de sucesso é aquele que
não se cansa de observar negócios, na constante procura de novas oportunidades, seja
no caminho de casa, do trabalho, nas compras, nas férias, lendo revistas, jornais ou
vendo televisão. Ele é curioso e está sempre atento a qualquer oportunidade de
conhecer melhor um empreendimento. Sabe que suas chances de sucesso aumentam
com este conhecimento, e que o sucesso só vem para quem trabalha duro para
consegui-lo.
0 verdadeiro empreendedor vai muito mais longe do que simplesmente
identi fi car e avaliar os negócios que encontra pelo caminho. Faz previsão sobre seu
sucesso e periodicamente volta para ver se essa previsão foi correta (DEGEN, 1989).
Em conformidade com Dornelas (2001), o fato de uma idéia ser ou não (mica não
importa. 0 que importa é como o empreendedor utiliza sua idéia, inédita ou não, de
forma a transformá-la em um produto ou serviço que faça sua empresa crescer. As
oportunidades é que geralmente são (micas, pois o empreendedor pode ficar vários
anos sem observar e aproveitar uma oportunidade de desenvolver um novo produto,
ganhar um novo mercado e estabelecer uma parceria que o diferencie de seus
concorrentes.
Um mercado, segundo Kotler (2000), consiste de todos os consumidores em
potenciais que compartilham de uma necessidade ou desejo especifico, dispostos e
habilitados para fazer uma troca que irá satisfazer essa necessidade ou desejo.
Por isso para que

UM

empreendimento obtenha êxito, é de suma importância

traçar o caminho a ser seguido. 0 planejamento do negócio envolve uma série de
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informações sobre o ambiente em que este sera desenvolvido. Dessa forma, torna-se
necessário ordenar e planejar as ações a serem executadas, visando aperfeiçoar as
potencialidades de sucesso.
Planejar signi fi ca que os administradores pensam antecipadamente os
seus objetivos e ações, e que seus atos são baseados em algum método,
plano ou lógica, e não em palpites. São os planos que dão à organização
seus objetivos e que defi nem o melhor procedimento para alcançá-los
(STONER; FREEMAN, 1999, p. 93).
Todos os dias são criadas milhares de empresas. Poucas têm chance de
sucesso. A grande maioria não vai passar de mediocridade, e algumas vão fracassar. A
diferença entre os empreendimentos de sucesso e os medíocres ou fracassados é
justamente a criatividade do empreendedor. A diferenciação que ele vai conseguir em
relação aos seus concorrentes, para atrair mais consumidores a pagar mais, é fruto
direta da sua criatividade desenvolvida pela sua observação incansável (DEGEN, 1989,
p. 21).
Drucker (1995), afirma em seu livro, Administrando em Tempos de Grandes
Mudanças, que nunca houve tantas novas técnicas gerenciais, como hoje, num período
relativamente curto: redução downsizing, terceirização, gerenciamento de qualidade
total, análise de valor econômico, benchmarking, reengenharia. Porém, elas foram
concebidas principalmente para fazer, de forma diferente, aquilo que já era feito. Sao
ferramentas de "como fazer".
Para identificar oportunidades de negócios surgidos através da observação de
tendências, o empreendedor tem de compreender as tendências que influenciam o
nosso dia-a-dia e tentar prever quais e quando vão ocorrer mudanças e como vão nos
afetar. As mudanças acabam gerando novas tendências, que podem trazer novas
oportunidades. Não raro, essas novas oportunidades tornam absoletos negócios já
existentes (DEGEN, 1989, p. 26).
"A oportunidade é a fonte da inovação. Ela é a mãe da invenção" (DRUCKER,
1985, p. 94). De fato a necessidade do processo empreendedor, ao contrario das outras
fontes de inovação, não se inicia com um evento no meio ambiente, seja inferno ou
externo. Inicia-se com o trabalho a ser feito. Esta concentrada na tarefa e não
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concentrada na situação. Ela aperfeiçoa um processo que já existe, substitui uma
ligação que esteja fraca, redesenha um antigo processo a partir do conhecimento
existente. As vezes, ela torna possível um processo fornecendo o "elo que faltava"
(DRUCKER, 1985, p. 94). Ainda para o mesmo autor, nas inovações baseadas na
necessidade do processo, todos na organização estão sempre sabendo que a
necessidade existe. No entanto, em geral, ninguém faz nada sobre isso. Porém, assim
que a inovação aparece, ela é imediatamente aceita como "óbvia", e logo "padrão".
Partindo do pressuposto das idéias colocadas por estes autores, espera-se que
os empreendedores ou eventuais empreendedores saibam — no uso de sua
criatividade, informação, conhecimento e "know how" — identificar as oportunidades e
adaptar-se aos mecanismos que estas diferentes ferramentas administrativas colocam
a sua disposição, em prol das suas respectivas organização, sociedade e da economia
de uma forma geral.
Com efeito, o sucesso das empresas esta diretamente relacionado aos recursos
humanos e ao conhecimento disponível. Por isso, é necessário lever avante o processo
de mudança, tanto em nível individual quanto empresarial, através de ações que
busquem a formação e consolidação de uma culture empreendedora.
O propósito deste projeto passa, necessariamente, em dissociar o
comportamento

dos eventuais empreendedores da visão tradicional que esta

fortemente relacionada ao sentido unicamente empresarial. A perspective
empreendedora, neste trabalho, pressupõe o Empreendedorismo como requisito
relacionado à aprendizagem continua e sistemática, baseada nos princípios de Gestão
do Conhecimento, da adaptação constante as mudanças no mundo atual e nos
fundamentos nos conceitos de sustentabilidade.

2.9 HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE
As universidades sempre foram sinônimas de órgão máximo do sistema
educacional em qualquer pais do mundo, instrumento de preservação da cultura
nacional e universal, e, por conseguinte, o epicentro de transformação do ambiente
sócio-econômico e cultural em que se situa. Suas origens remontam a Idade Média,
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conhecidas como studia generati e eram inicialmente dedicadas a capacitação das
classes privilegiadas e de sacerdotes. A partir do inicio do século XIX, as novas
universidades, em todo o mundo, foram fundadas com objetivos claros e dirigidas para
a nascente expansão industrial, enquanto as já existentes tiveram de passar por
profundas modificações, sob pena de sucumbir à nova onda do progresso.
Hoje, ainda que a universidade continue a ser o centro dos saberes das
gerações, e da disseminação da informação útil, entretanto, as regras da detenção e da
disseminação do conhecimento mudaram, sobretudo, face ao emprego das novas

tecnologias de informação e da comunicação. Por exemplo, se a teoria de Copérnico
demorou, sensivelmente, 350 anos para ser conhecida em toda a Europa, hoje se é
possível revelar uma descoberta, divulgá-la universalmente e revelar seus autores em

questão de minutos, possibilitando que os pesquisadores possam posicionar ou

contestar-lhes o evento. "Estudo de viabilidade para a implementação da disciplina de
Empreendedorismo no Curso de Administração e Gestão de Empresas da Universidade
Amilcar Cabral", titulo deste trabalho, propõe abordar a atitude que esta Universidade
terá de tomar perante uma das tendências mundiais da educação voltado ao século

XX(, que é a necessidade da formação de um cidadão solidário, capaz de circular livre e

democraticamente no meio de diferentes culturas, buscando o que é humano e
indispensável a todas as pessoas e ainda preparar-se para incorporar as novas

tecnologias no seu dia-a-dia.
Este trabalho revela que, para

alcançar

os objetivos preconizados, as

universidades terão de romper com as teorias lineares que dão sustentação ao modelo
tradicional de ensino, com disciplinas con fi nadas aos departamentos especializados,
exigências de pré-requisitos, cadeias de conteúdos e etapas rígidas e formais de

ensino, aprendizagem e escalas de avaliação. 0 estudo fornece elementos para a
identificação de pontos fortes e fracos dentro da instituição e aponta estratégias de
gerenciamento empresarial que podem ser adotadas para fortalecer a missão da

Universidade ou minimizar e até mesmo eliminar-lhe os obstáculos, para se tornarem
ágeis, competitivas e produtivas, todavia, sem perder de vista a sua Função Social.

0 trabalho realça ainda que, se adotado, o planejamento deve ser qualificavel e
mensurável, relacionado As necessidades de mercado no qual está inserido, quer ele
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seja proposto a atuar a curto, médio ou longo prazo. Ele deve, igualmente, privilegiar
estratégias para enfrentar as rápidas transformações que mudam situações, mercados,
pessoas e acontecimentos de uma forma geral e, sobretudo, ajudam a formar pessoas
autónomas, proativas e autoconfiantes.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa pela qual resultou este trabalho, conforme Vergara (1997), pode ser
categorizada, quanto aos fins e aos meios. Quanto aos fins, esta pesquisa pode ser
classificada como: qualitativa, quantitativa, descritiva, teórica aplicada e estudo de
campo. Quanto aos meios prop6s-se: pesquisa de campo.
Assim, procurou-se descrever o delineamento da pesquisa, o campo de estudo,
o estudo de caso, a população alvo de pesquisa, as técnicas de coleta, análise e

interpretação de dados que foram desenvolvidas, as categorias de análise utilizadas, as
limitações e as conclusões da pesquisa e, por último, as recomendações para os
trabalhos futuros.
Em relação aos meios, a pesquisa caracterizou-se como pesquisa de campo,
pois foi realizada uma investigação empírica no local onde ocorre a fato, neste caso a
análise dos alunos entrevistados sobre assuntos relacionados ao empreendedorismo.
Segundo Lakatos e Marconi (1991), pesquisa de campo corresponde ao levantamento
de dados no próprio local onde os fenômenos ocorrem.
Esta pesquisa foi realizada em maio de 2007, entre os dias 14 e 15, como
trabalho de conclusão de estágio supervisionado de uma disciplina da 9 4 fase do curso
de graduação em Administração da UFSC.
0 método 6, em traços gerais, a ordem que se deve impor aos diferentes
processos necessários para atingir um determinado fim. É o caminho a ser seguido
para chegar á verdade nas ciências (LOLIVET, 1979 apud LAKATOS; MARCONI,
1991).
De acordo com Gil (1987), a pesquisa, como toda atividade racional

e

sistemática, exige que as ações desenvolvidas ao longo de seu processo sejam
efetivamente planejadas. De modo geral, concebe-se o planejamento como a primeira
fase da pesquisa, que envolve a formulação do problema, a especificação de seus
objetivos, a construção de hipóteses e a operacionalização dos conceitos.
Em conformidade com Nérici (1991 apud LAKATOS; MARCONI, 1987), método é
o conjunto coerente de procedimentos racionais ou prático-racionais que orienta

pensamento para serem alcançados conhecimentos válidos.

o
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As abordagens utilizadas no estudo de caso empreendido foram qualitativas e
quantitativas. A escolha dessas abordagens se deve a um conjunto de fatores.
Segundo sublinha Richardson, et al (1999, p. 80):
Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas
variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos
sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e
possibilitar, em maior nivel de profundidade, o entendimento das
particularidades do comportamento dos individuos.

Ainda conforme o Richardson et al. (1999),

o predomínio dos estudos

quantitativos nas ciências sociais faz com que os pesquisadores se limitam a analisar
aspectos objetivos e passíveis de serem quantificados. Ha campos em que análises
qualitativas se mostram mais adequadas em situações complexas ou bastantes
especificas.
Todas as ciências caracterizam-se, na ótica de Lakatos e Marconi (1991), pela
utilização de métodos científicos; em contrapartida, nem todos os ramos de estudo que
empregam estes métodos são ciências. Dessas a fi rmações pode-se concluir que a
utilização de métodos científicas não é da alçada exclusiva da ciência, mas não há
ciência sem o emprego de métodos científicos. Ainda para este autor, a fi nalidade da
atividade cientifica é a obtenção da verdade, através da comprovação de hipóteses,
que, por sua vez, são pontes entre observação da realidade e a teoria cientifica, que
explica a realidade.
Segundo Minayo et al. (1994), é necessário dizer que o objeto do estudo das
ciências sociais possui consciência histórica. Em outras palavras, não é apenas o
investigador que cla sentido ao seu trabalho intelectual, mas os seres humanos, os
grupos e as sociedades dão significado e intencionalidade à suas ações e à suas
construções, na medida em que as estruturas sociais nada mais são que Wes
objetivadas.
Com efeito, faz-se necessário salientar que, no presente trabalho, a pesquisa
assume a forma de estudo de caso empreendida na Universidade Amilcar Cabral com
relação aos aspectos relacionados ao Empreendedorismo no curso de Administração e
Gestão de Empresas.
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3.1 CAMPO DE ESTUDO

A escolha da organização da pesquisa, neste projeto, obedeceu aos seguintes
critérios: a instituição selecionada como objeto de análise nesse estudo foi o Curso de
Administração e Gestão de Empresas da Universidade Amilcar Cabral que pertence
república da Guiné-Bissau e atua no setor do Ensino Superior. Fundada em 1999 por
decreto lei.

3.2 ESTUDO DE CASO

A seleção da organização pesquisada, no presente projeto, foi feita partindo da
premissa de se tratar de uma organização do pais de origem do pesquisador, razão
pela qual motivou a escolha da referida instituição.
0 estudo de caso é caracterizado, segundo Gil (1987) pelo estudo profundo e
exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e
detalhado conhecimento. Atualmente, o estudo de caso é adotado na investigação de
fenômenos das mais diversas áreas do conhecimento (GIL, 1987, p. 59). Ainda para
este autor, o estudo de caso pode ser visto como técnica psicoterápica, como método
didático ou como método de pesquisa. Neste ultimo sentido, que é o que interessa
neste trabalho, pode ser definido como:
[...] um conjunto de dados que descrevem uma fase ou a totalidade do
processo social de uma unidade, em suas várias relações internas e nas suas
fixações culturais, quer seja essa unidade uma pessoa, uma família, um
profissional, uma instituição social, uma comunidade ou uma nação (YOUNG
1960 apud GIL, 1987).

A utilidade de estudo de caso é verificada em várias pesquisas. Por sua
flexibilidade, é recomendável nas fases iniciais de uma investigação sobre temas
complexos, para a construção de hipóteses ou reformulação de problema& Também se
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aplica com pertinência nas situações em que o objeto de estudo já é suficientemente
conhecido a ponto de ser enquadrado em determinando tipo ideal (GIL, 1987, p. 59).

3.3 TÉCNICA DE COLETA E ANALISE DE DADOS

As técnicas de coleta de dados primários desenvolvidas neste estudo foram
constituídas por entrevistas estruturadas, em forma de questionário, com pessoas que
tiveram experiências com o problema da pesquisa, ou seja, com os discentes do curso.
As questões presentes nos roteiros de entrevistas estruturadas foram aplicadas aos
discentes do Curso de Administração e Gestão de Empresas da Universidade Amilcar
Cabral.
Foram entrevistados 64 alunos do curso de Administração e Gestão de
empresas da Universidade Amilcar Cabral que representam 32.82% de um universo de
195 alunos matriculados no curso, nos dias 14 e 15 de maio de 2007, considerando que

estes alunos constituem o público-alvo da pesquisa. A entrevista ocorreu-se na própria
instituição.

Com o propósito de complementar as informações necessárias para que a
organização possa efetivamente ser analisada no que concerne ao tema proposto,

foram também realizadas consultas aos documentos da organização — tais como:
Estatuto Constitutivo da criação da Universidade Amilcar Cabral, curriculo do Curso da
Administração e Gestão de Empresas, organograma - e também ao site da instituição

para efetiva obtenção de outras informações.

3.4 0 PÚBLICO ALVO DA PESQUISA

O público alvo da pesquisa foram os estudantes do Curso de Administração e
Gestão de Empresas da Universidade Amilcar Cabral. A escolha destas pessoas
ocorreu-se atendendo aos seguintes parâmetros:
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a) escolha aleatória dos alunos do Curso de Administração e Gestão de
Empresas da Universidade Amilcar Cabral;
b) preferência aos discentes do Curso de Administração e Gestão de Empresas.

3.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

As características da pesquisa empreendida — Estudo de Caso — considerando a
forma como foi desenvolvida a pesquisa à distancia com pessoas entrevistadas - impôs
algumas restrições à mesma, nomeadamente no que diz respeito à presença do
pesquisador. Também, a pesquisa utilizada, neste estudo, foi à pesquisa bibliográ fi ca
uma vez que ela permite ao pesquisador a cobertura de uma gama de fenômenos muito
mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.
Os resultados obtidos neste trabalho estão delimitados ao Campo de Estudo, ou
seja, ao curso de Administração e Gestão de Empresas da Universidade Amilcar
Cabral, levando em consideração de se tratar de um Estudo de Caso, por conseguinte,
os seus resultados não podem ser generalizados.
A natureza qualitativa da pesquisa não possibilita que os resultados da mesma
possam ser generalizados a todos os demais estudantes dos outros Cursos da
Universidade Amilcar Cabral. Tecnicamente, a pesquisa qualitativa procura e identifica
a presença ou ausência de algo, ao passo que a quantitativa procura medir o grau em
que algo está presente. 0 fato da escolha dos sujeitos de pesquisa ter sido efetuada de
forma aleatória e sem a presença do autor da pesquisa 6, portanto, um fator limitante
ao presente estudo uma vez que a seleção foi condicionada ao julgamento de terceiros
mediante os requisitos previamente solicitados pelo pesquisador.
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4 RESULTADOS DE PESQUISA

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA REPUBLICA DA GUINÉ-BISSAU
Oportunidades de negócios na Guiné-Bissau em conformidade com as
informações disponibilizadas no site: www.didinho.org . Com a finalidade de manter a
originalidade das informações, e até pela similaridade da gramática, optou-se pela
escrita da lingua portuguesa da Republica da Guiné-Bissau.

4.1.1 Geografia física e população: geografia física
Pertencendo a Africa Ocidental, a Guiné-Bissau abrange uma superfície de
aproximadamente 36.125 Km2 e faz fronteira com o Senegal ao Norte, Guiné-Conakry
a Leste e Sul.
0 pais compreende uma parte Continental e uma parte Insular (Arquipélagos dos
Bijagos) atravessado por uma rede muito densa de rios com lagos estuários (o Cacheu,
Manstaa, Geba, Corubal e o Tombali).
Situada entre o Equador e o Trópico de Cancer, a Guiné-Bissau tem um clima
tropical com uma temperatura média de 27°C apresentando fraca amplitude durante o
ano segundo as Regiões. As precipitações crescem do Nordeste ao Sul — Oeste, de 1
200mm a mais de 2400mm por ano. Nos últimos anos tem havido baixa irregularidade
das precipitações, tendo provocado insuficiências negativas na evolução da produção
agrícola.
Não muito fértil, os solos, na sua maioria, são adaptadas as culturas anuais ou
perenais. Adaptados as superfícies cultivadas, seriam na ordem de mais de 900.000
hectares, sem contar com as zonas da vocação florestal enquanto as superfícies em
culturas actuais não excedem o terço do total de 3.000 aproximadamente.

4.1.2 População e demografia
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A população total segundo o ultimo censo é de 1.500.000 habitantes. Cerca de
21% do total estão localizados nos centros urbanos. A taxa de crescimento é de 2.5%
ao ano.

•

Superfície

36.125 Km2

•

População

1.500.000 hab.

•

Taxa de Mortalidade Infantil

•

Habitantes por Km2

•

Taxa de Crescimento do PIB

•

PIB per Capita

•

Agricultura, Pesca e Madeiras

•

Comércio, Restauração, Hotel

•

Indústria (e Agua e electricidade)

138%
28 habitante (densidade)
2.8%
240 USD
62.4%
19.7%
9.3%

Quadro 3: Dados económicos de base
A economia da Guiné-Bissau é principalmente baseada na Agricultura, Pesca e
Floresta. 0 sector agrícola representa 45% do PIB.

4.1.2.1 Característica dos sectores: agro-Indústria

Graças As condições ecológicas bastante favoráveis, a Guiné-Bissau produz
uma gama de variedades de frutas e de legumes.
0 sector agrícola continua a ser o mais importante da economia na GuinéBissau, sendo de 52.5%, envolvendo 77% dos 52% da população activa. Os produtos
agrícolas são, essencialmente, o arroz, frutas frescas e castanha de caju.
A Area de plantação deste ultimo tem crescido de forma significativa,
actualmente a produção de castanha "in natura", na campanha finda foi de cerca de
cem mil toneladas, colocando a Guiné-Bissau como um dos maiores produtores
mundiais de castanha de caju (6° lugar).
a) 0 sector industrial abrange os seguintes subsectores:
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0 sector agrícola continua a ser o mais importante da economia na Guiné-

Bissau, sendo de 52.5%, envolvendo 77% dos 52% da população activa. Os produtos
agrícolas são, essencialmente, o arroz, frutas frescas e castanha de caju.
A área de plantação deste Ultimo tem crescido de forma significativa,
actualmente a produção de castanha "in natura", na campanha fi nda foi de cerca de
cem mil toneladas, colocando a Guiné-Bissau como um dos maiores produtores
mundiais de castanha de caju (6° lugar).
a) 0 sector industrial abrange os seguintes subsectores:

•

alimentar e bebidas;

•

industria da construção civil e materiais de construção;

•

madeiras e mobiliário;

•

industria metalomecânica;
indústria extractiva,

b) 0 sector da Agricultura abrange os seguintes subsectores:

•

agricultura;

•

pecuária;

•

floresta.

Com a implementação de um clima favorável ao investimento e a tomada de
medidas facilitadoras do desempenho das actividades agro-industrial, nomeadamente
no domínio da energia, do comercio externo e da legislação laboral poderão permitir o
relançamento da actividade; tendo em conta as reformas estruturais e a elaboração de
programas do ambiente socio- económico, ao apoio ao sector privado e a valorização da
produção agrícola.

Em forma de conclusão, podemos a fi rmar que o pais oferece condições para a
produção e transformação de produtos agrícolas, designadamente:

•

Castanha de caju
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•

Frutas e legumes, produção de sumos, de compotas, de mel,
transformação de castanha de caju;

•

Produção, transformação e exportação de milhos e outros cereais;

•

Processamento da farinha de mandioca;

•

Produção de rações para animais;

•

Produção orizicola (arroz):

•

Transformação de óleo de palma para a produção de sabão e de

sabonetes;
•

Transformação e conservação do pescado;

•

Instalação de pequenas indústrias de bebidas;

•

Produção de aves e porcinos;

•

Reabilitação de várias unidades de produção de óleos;

•

Instalação de unidades de estocagem e refinarias de óleos.

4.1.2.2 Energia

0 sector da energia compreende os seguintes subsectores:
•

Electricidade;

•

Combustíveis derivados do petróleo;

•

Combustível lenhoso;

•

Energia solar;

•

Energia renovável.

A estratégia para o desenvolvimento do sector energético nas zonas urbanas e
suburbanas basear-se-a, fundamentalmente nas seguintes dois princípios:
a. Consolidação e desenvolvimento das infra-estruturas do sector por forma
a possibilitar o acesso da população as mesmas, pela implementação de
uma política de redução de custos da energia, de garantia da qualidade
do serviço prestado e do desenvolvimento económica sustentável;
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b. Reorganização do quadro institucional a fi m de defi nir e separar o papel
do estado como entidade responsável pelo desenvolvimento da política
sectorial e órgãos de regulamentação do sector.

4.1.2.3 Turismo

Este sector abrange os seguintes subsectores: Turismo ecológico e Turismo
rural.
A Guiné-Bissau apresenta boas potencialidades turísticas. A diversificada cultura
gastronómica (cerca de 30 etnias) aliada à rica paisagem natural, ainda por explorar, dá
a Guiné-Bissau vantagens de poder oferecer produtos altamente valorizados pelos
turistas. 0 pais bene fi cia de uma posição geográfica privilegiada, a poucas horas de
voo dos países do norte, dada a sua proximidade da Europa e da América.
0 fraco desenvolvimento deste sector, aliado à uma vontade manifesta do
governo em promover o sector representa uma excelente oportunidade para o
investidor atento.

4.1.2.4 Pescas
Este sector abrange os subsectores seguintes: Pesca artesanal

e Pesca

industrial.
Este sector reveste uma crucial importância para o desenvolvimento económico
e social do pais. Devido

a

própria característica da Zona Económica Exclusiva (ZEE), o

pais é bastante rico em recursos haliêuticos. 0 objectivo da nova política de
desenvolvimento do sector da pesca consiste em maximizar os benefícios provenientes
da exploração dos recursos do mar tanto para o abastecimento do mercado como para
exportação.
Os principais componentes da estratégia do governo para no sector são:
•

A gestão racional da ZEE de 200 Milhas marinhas;

•

0 aumento de capturas quer para o consumo interno, quer para a
exportação;
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•

Desenvolvimento de frotas nacional;

•

Desenvolvimento das infra-estruturas de apoio em terra e da indústria
de transformação;

•

Encorajamento de joint-venture com sociedades estrangeiras
especializadas na exploração haliêutica e no negócio internacional;

•

O reforço das capacidades nacionais de controle e de vigilância da
nossa ZEE;

•

0 desenvolvimento da pesquisa haliêutica aplicada; dotar o pais da
capacidade de efectuar um controle sanitário fiável do pescado e
internacionalmente aceite;

•

Realizar um importante programa de formação de recursos humanos a
fim de responder As necessidades de florescimento do sector.

Por essas razões o estado entende abrir este sector aos investimentos do sector
privado. Trata-se nomeadamente de criar pequenas e medias unidades e empresas de
transformação local especialmente viradas para a exportação.
Sectores como energia, telecomunicações, transportes, aeroporto, porto estão na
agenda do governo, estando previsto a privatização da companhia nacional de
produção e distribuição energia eléctrica e água da Guiné-Bissau, privatização e/ou
concessão de uma gestão privada de administração de aeroporto companhia aérea

nacional, assim como aos serviços dos portos lançamento de concurso

público

internacional para a atribuição duma licença de telefone celular.
No que concerne ao subsolo, pese embora não existirem indústrias minerais,
este sector apresenta grandes potencialidades, 0 subsolo é rico em bauxite (cerca de
350 milhões de toneladas), fosfato, ouro e outros minerais.

Relativamente ao petróleo e gás, constata-se uma intensa actividade de
pesquisa na zona offshore, cujo resultados são bastante encorajadoras. A lei das minas
aprovada em 1997 permite intervenção da iniciativa privada neste sector.
Apesar de todas estas potencialidades naturais, a Guiné-Bissau continua a ser
um dos países mais pobres do mundo, por razões estruturais e conflituosas que o pais
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atravessou após a independência, tendo como conseqüência a queda vertiginosa da
sua capacidade produtiva, a descapitalização das empresas privadas.
4.1.2.5 Oportunidades de investimentos e de negócios
A Guiné-Bissau é um país com excelentes potencialidades em matéria de
investimento, tendo em conta as suas riquezas naturais e o estado virgem em que se
encontram certos sectores bastante atractivos e promissores.
Uma outra vantagem é o facto de ser membro da Unido Económica e Monetária
da Africa Ocidental — UEMOA, desde 1997, um espaço econômico que congrega cerca
de 72 milhões de consumidores. Esta Organização agrupa 8 (oito) Estados da Africa
Ocidental (Benin, Costa do Marfim, Burkina Faso, Guiné-Bissau, Mali, Niger e Senegal),
e têm uma moeda única — o Franco CFA, que goza de paridade fixa com o Euro (1
Euro equivale a 655 FCFA), desde 1999. Com uma localização estratégica, a GuinéBissau põe a sua disposição uma in fi nidade de oportunidades de negócio, realmente
incríveis e únicos! Nas diferentes fileiras de actividades económicas, a Guiné-Bissau
deixa a sua escolha para explorar:
•

Agricultura tradicional

•

Cultura não tradicionais

•

Silvicultura

•

Pescas

•

Minas

•

Energia

•

Indústria Agro-alimentar

•

Outras Agro-Indústria

•

Química e Farmácia

•

Turismo

•

Serviços Financeiros e Bancários

•

Outros

4.1.2.5 Indústria : Alimentar e Bebidas
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Sendo a Guiné-Bissau um pais eminentemente agrícola, desenvolveu-se na
Guiné-Bissau, ainda na época colonial, a indústria agro-alimentar de modo a constituir
um elemento dinamizador para o incremento da produção agrícola. Assim se montaram
as unidades de fabrico de óleo a partir do amendoim e do coconote e unidades de
descasque de arroz.
Nos últimos 27 anos, assiste-se a uma diminuição daquelas culturas para um
crescimento exponencial na produção da castanha de caju, estando hoje a produção
próxima das 115.000,00 Toneladas, guindando a Guiné-Bissau como 4° produtor
mundial de castanha de caju.
A capacidade instalada de transformação da castanha em amêndoa é de 1/50
avos, o que demonstra que ao de fi nir-se como desígnio nacional o caiu é urgente que
se implemente uma política que potencialize a transformação local, de modo a evitar-se
por um lado a perca de divisas devido as flutuações do preço da castanha e aproveitarse a mais valia que a amêndoa proporciona.
O subsector das bebidas, cervejas e refrigerantes tem sido responsável por mais
de 50% da produção industrial e poderá crescer se forem introduzidas reformas nas
políticas de impostos aduaneiros de modo a incentivar o sector.
A produção de leite para consumo interno é um dos sectores que a Guiné-Bissau
também esta interessada em promover.

4.1.2.5 Indústria da Construção Civil e Materiais de Construção

Devido ao fraco grau de desenvolvimento do pais e a fraca capacidade de
aforamento das populações, o peso do sector privado no volume de negócios deste
sector, embora apreciável não contribui para uma expansão sustentada do mesmo.
E o investimento público no sector das infra-estruturas sociais e nas obras
públicas, uma vez que sejam implementadas políticas macroeconômicas credíveis, que
pode constituir o grande factor para o relançamento desta actividade.
Este sector é responsável pelo desenvolvimento da indústria de materiais de
construção, que deverá ser considerada como prioritária para o desenvolvimento da
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indústria transformadora. Uma política de incentivos adequada poderá promover a
constituição de unidades semi-industriais, ou mesmo artesanais de produção de
materiais de construção (tijolos, azulejos, cal, blocos de solo estabilizados, etc.).
Madeira e Mobiliário
Sendo a Guiné-Bissau um exportador de madeira em toros iniciou-se a partir de
1996 o investimento privado na produção de produtos derivados da madeira, tendo sido
iniciado o fabrico de portas para exportação. A reabilitação das diversas unidades
pertencentes ao Estado que laboram no sector e novos investimentos poderá ser uma
das formas de aumentar o valor acrescentado da madeira guineense.
Potencialidades do Sector:
•

Mais de 2.000.000 hectares de florestas

•

10 serrações (50x10)

•

60 carpintarias (10x60)

Situação do Sector:
•

90% das serrações prontas apenas — da sua capacidade por
inoperância dos equipamentos.

•

Falta de manutenção

•

Com mais de doze anos de utilização.

Perspectiva de transformação:
•

a curto prazo — transformação dos troncos.

•

a médio prazo — criação de fabricas de Imobiliário, portas, janelas,
tacos e parques.

•

a longo prazo — reduzir a importação e consequentemente o défi cit
comercial.

Lista das Madeiras que podem ser exportadas:
•

Troncos — pau sangue, pau conta, pau bissilão, incento, oak).

•

Pranchas
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Lista de Produtos Importados:
•

Mobiliários do escritório;

•

Mobiliário domestico

•

Portas, janelas, tacos, parques etc.

4.1.2.6 Indústria Metalomecânica

A reparação naval e a metalomecânica ligeira já conheceram a excelência na
Guiné-Bissau. Sendo a metalomecânica ligeira responsável pelo fabrico de utensílios
de trabalho no campo e outros factores de produção que induzem a melhoria dos
rendimentos do trabalho agrícola e na construção civil, a não operacionalidade a esta
actividade conduz a uma importação deste tipo de produtos e a uma diminuição da
produtividade nos sectores dela dependentes.
A saída desta situação passa pela criação de empresas deste sector e alienação
da participação do Estado nas empresas do ramo.
A reparação e construção naval é uma das prioridades para um pais que se quer
voltado para o mar, e cujo território é em parte composto por ilhas. A falta de uma
política honesta e credível para o sector tem adiado o relançamento da única empresa
guineense do ramo participada pelo Estado a Guinave.

4.1.2.7 Indústria Extractiva
A Guiné-Bissau é um pais com uma variada riqueza mineral, conhecida e
escassamente explorada.
A Guina Bissau possui reservas avultadas de fosfatos e bauxite. 0 inicio da
-

exploração dos fosfatos esta previsto para breve, estando a cargo de uma empresa
canadiana.
Desde a independência que a Guiné-Bissau tem sido concedido concessões
para prospecção de petróleo offshore na nossa Zona Económica Exclusiva a diversas
companhias internacionais. Ha blocos livres em offshore que estão a ser promovidos
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para eventuais interessados. 0 Pais está interessado em promover também, a
extracção transformação e exportação das reservas de rochas ornamentais que detém:
•

Rochas ígneas de cor negra (dolorite)

•

Rochas ígneas de cor clara (granitos)

•

Rochas metamórficas (quartzitos)

A Guiné-Bissau continua a dar prioridade e a fomentar acções de levantamento,
geológicas de modo a permitir o melhor conhecimento da sua potencialidade mineira.

4.1.2.8 Transformação de castanha de caju
Com aproximadamente 90% da sua população ligada directa ou indirectamente
actividade do Caju. A Guiné-Bissau é o sexto maior produtor mundial de castanha de
Caju e terceiro em Africa. Nos últimos anos, a produção média da castanha de cajú é
de 80.000 toneladas. Todas essas castanhas mais de 90% são exportadas para Índia
sob forma de castanha bruta em casca, uma opção que gera menor retorno par o Pais
como para produtor. Este facto não constitui de modo algum incentivo par os produtores
melhorarem os seus rendimentos ou suas praticas agrícolas. Assim se fecha o ciclo
negativo.
A qualidade de amêndoa se situa no topo da lista das melhores a nível
internacional com respeito ao gosto e peso das mesmas.
0 desafi o que hoje se impõe, é de escolher um modelo correcto ou fabrica de
dimensão apropriado, capaz de produzir amêndoa de caiu exportável e de alta
qualidade, usando processo e fi ciente e custo efectivo, que assegurem o melhor prego
para o produtor, elevando assim a sua motivação para cuidar dos cajueiros e
melhorando os seus rendimentos agrícolas.
A produção irá então aumentar, e com ela se vai restaurar o ciclo positivo no
plantio do caju. Com a possibilidade de replicar este modelo, tantas vezes quanto
possível, a nível nacional, toda a indústria pode recomeçar a crescer de uma forma
dinâmica. Este é o desafio, e ao mesmo tempo a oportunidade.
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JA foram implantadas no pais algumas fabricas de processamento de micros,
pequenas e média escala com um consumo anual de 4 a 5 mil toneladas de matéria
prima, maioria das unidades, estão usando uma tecnologia manual, simples e e fi ciente,
de mão de obra intensiva, produzindo amêndoas de caiu de alta qualidade para a
exportação, a pregos competitivos.

Neste momento existem 23 unidades de transformação com 150 máquinas de
corte e com uma capacidade de produção de 12.000 Kgs de castanha dia, com
capacidade de empregar 750 operários no sector.
Não so se pode aumentar o número das unidades, mas também, se poderá criar
unidades de cozinhamento, empacotamento e comercialização de amêndoa.
Salienta-se ainda de que existem mais ou menos 30.000 Kgs
de amêndoa empacotada pronto a exportar.
Esta indústria pouca necessidade de importação tem, pois e vocacionada quase
na sua totalidade a exportação. 0 que pode ser uma das maiores fontes de receita em
divisas para o Pais.

0 produto principal
0 Pais pretende nesta primeira fase dar prioridade à produção da amêndoa de
caju, o principal produto gerador de receitas, muito embora pretende com o decorrer do
processamento analisar as possibilidades de exportação de outro subprodutos em
particular, sumo de para de caju.
Basicamente, o pais pretende orientar o processamento, para a obtenção do
produto de a maior valia, a amêndoa inteira, com particular ênfase par a branca, pelo
que investira de inicio num sistema de embalagem por vacum, para cumprir com as
exigências dos mercados externos.
Para efeitos comerciais a amêndoa da Guine-Bissau está classi fi cada em inteira
branca, a mais valiosa, inteira schorch, ligeiramente queimadas, inteira

dessert,

demasiado queimadas e partidas para os três principais grupos: Buts, Splits, White
Picos, Small White, etc.

A Estratégia de intervenção

51

As unidades de processamento, apesar das suas pequenas dimensões estarem
concentradas numa estratégia assente em dois vectores, (1) penetração no mercado e,
(2) aumento de produtividade, isto irá permitir gradualmente posicionar-se no quadrante
de alta competitividade.

Agricultura

0 Sector agrícola continua sendo uma componente determinante para o
desenvolvimento da economia da Guiné-Bissau. Esta importância decorre do número
de pessoas implicadas nas actividades rurais, da parte que representam estas

actividades no PIB da economia nacional e enfi m, do lugar que ocupa o sector agro —
alimentar nas exportações do Pais, e consequentemente, no equilíbrio ou desequilíbrio
da balança comercial.
Por outro lado, a grande maioria da população vive no mundo rural e dedicam-se
essencialmente a actividade agrícola: produção alimentar, criação, de animais pesca
artesanal, exploração de recursos florestais, entre outros.
No Plano macroeconómico o sector agrícola representa 50% do PIB, emprega
82% da população activa e representa mais de 90% das exportações do Pais. Sem o
crescimento do sector agricola, a Guiné-Bissau não poderá a médio prazo: Reduzir o
número de pessoas cujo rendimento é inferior a um dólar por dia, bem como, o número
de pessoas que sofrem fome.
Com uma Agricultura produtiva diversi fi cada e regionalmente integrada, a GuinéBissau poderá:
•

Minimizar os fenómenos da pobreza no mundo rural;

•

Garantir a segurança alimentar no conjunto do território nacional;

•

Construir as infra-estruturas de educação e de saúde, facilitando as
populações o acesso aos serviços essenciais de que carecem.

Potencialidades do sector
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Os solos são principalmente argilo-arenosos e ferraliticos, com uma parte
importante de solos hidromárficos (lalas e zonas costeiras). Sao solos aptos para a
produção agrícola.
A pluviometria varia muito da costa (até 2.600 mm de chuvas anuais no sul) ao
interior (1.200 mm de chuvas). A estação das chuvas estende-se de Junho até Outubro,
e o período de cultivo dura entre 160 e 190 dias por ano.
A terra cultivável ocupa uma superfície de 1.424.000 hectares, sendo cerca de
400.000 hectares, a superfície cultivada a nível nacional.
0 arroz domina largamente o subsector das culturas alimentares, com uma
produção anual que atinge cerca de 125.000 toneladas de arroz em casca, isto é, 66%
da produção cerealffera nacional. Existem unidades semi-industriais de produção de
Ovos e Frangos, mas s6 em Bissau. A produção leiteira dispõe igualmente de certo
potencial de desenvolvimento, mas é pouco apoiada. Em relação ao sector florestal, o
pais dispõe de recursos florestais consideráveis, com reservas de madeira estimadas
em 48,3 milhões de m3 em 1992.

Situação actual do sector agrícola
a) agricultura:
Encravamento dos centros de produção: falta de estradas e pistas

o

rurais;
Degradação do principal sistema de produção orizicola, o arroz de

o

mangrove: (Bolanhas de água salgada);
o

Acidificação e salinização dos solos: problemas ligados à conservação
dos solos, pressão sobre o planalto e queimadas;

o

Dependência da ajuda externa:

o

Expansão da cultura do cajil em detrimento das culturas alimentares.

b) pecuária:
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•

•
•

Falta de pastagens e insuficiência de pontos de água
(transumância);
Cobertura sanitária deficiência;
Forte pressão sobre os recursos naturais: vegetação, solos e
água;

c) florestas

•

Grande dependência das populações sobre os recursos florestais;

•

Crescente produção da lenha
energéticas);

•

Desmatações (expansão do cajueiro e agricultura itinerante);

•

Fracasso dos esquemas de reflorestação;

•

Exploração abusiva e selectiva de madeira para exportação;

e do carvão vegetal (fontes

Estrangulamentos Legislativos e Regulamentares:

•

Não regulamentação da Lei da Terra;

•

Inadaptação do quadro legislativo das associações e agrupamentos
(dificuldade dum reconhecimento legal);

•

Falta de rigor na aplicação da legislação florestal.

Estrangulamentos Financeiros
•

Ausência de um Banco de Fomento Agricola;

•

Orçamento do MAFCP muito limitado, correspondendo em média a
2.5% do Orçamento Geral do Estado;

Ausência dum Quadro Estratégico de Gestão dos Recursos Naturais
•

Queimadas frequentes;

•

Produção anárquica de carvão;
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•

Autorização de concessões de exploração florestal sem um
verdadeiro controle;

•

Ausência de estratégia para o ordenamento do espaço rural:

Entraves a Comercialização dos Produtos Agrícolas:
•

Di fi culdades de acesso aos centros de produção, sobretudo, no sul;

•

Entraves diversos a livre circulação interna dos produtos agrícolas
(taxas e outros pagamentos, barreiras ilegais;

•

Importações concorrentes à produção local;

Ineficiência dos Serviços de Apoio:
•

Sistema de vulgarização pouco funcional;

•

Sistema de abastecimento em insumos agrícolas mal organizado,
não correspondendo As necessidades dos produtores;

•

Falta de informações sobre o mercado;

Fraco Grau de Organização e de Profissionalização dos Produtores:

•
•
•

Legislação inadaptada as condições do mundo rural;
Dificuldade em obter um reconhecimento legal;
Formação insuficiente dos produtores;

Estrangulamentos Sociais:
•

Acesso difícil A terra pelas mulheres;

•

Utilização intensiva do trabalho feminino;

•

Fraco enquadramento das mulheres nos programas de
alfabetização;

•

Insu fi ciência de mão - de - obra devido ao êxodo rural;

Pescas: característica do sector
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A Republica da Guiné-Bissau possui uma faixa marítima de 274 kms de costa
para uma superfície de plataforma continental de aproximadamente 53.000 Km2, o que
representa 75% do total da ZEE (Zona Económica Exclusiva).
A sua característica principal reside na existência de uma vasta placa
continental, suportando um número considerável de ilhas e ilhotas (aproximadamente
80, das quais uma vintena são habitadas). Essa zona insular, protegida ao largo (ao
limite das 12 milhas) por uma barreira natural de recifes de coral,

é totalmente

reservada à pesca artesanal. Por outro lado, dada a fraqueza dos fundos, a
multiplicidade dos canais e "bolongos" (rios) e a granulometria dos substratos dos
fundos, constitui uma zona protegida e privilegiada para espécies costeiras das
comunidades dos

"scianidaes",

mas também de espécies de comunidades

intermediárias e dos "sparidaes". Certos grandes rios ou braços do mar que cortam o
litoral apresentam múltiplos cenários de concentração de jovens e adultos de camarões
costeiras da família das "penaedaes", nomeadamente Penaeus Keraturus

e

Perapenaeus Longirostria.
0 sector pesqueiro é composto por dois subsectores (o da pesca artesanal e o
da pesca industrial), cujas práticas estão devidamente legisladas em função dos
objectivos preconizados para os dois subsectores.
Pesca artesanal é a pesca praticada nos rios e estuários ou no mar territorial (até
as 12 milhas marítimas, a partir da linha de base) por embarcações de tipo piroga,
propulsionadas por remos ou vela ou motores de potência inferior ou igual a 60 C.V.,
cujo comprimento não ultrapasse 18 m, podendo utilizar gelo para a conservação das
suas capturas; as embarcações supra referidas, quando propulsionadas por motores de
potência superior a 40 C.V. devem desenvolver as suas actividades de pesca para além
das 6 milhas; sendo que todas as outras embarcações que não se enquadrem no acima
estipulado, devem exercer actividades de pesca industrial ou de operações conexas
(transbordo, etc.)
Potencialidades do sector pesqueiro
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Em finais dos anos 80 foi inventariada uma biornassa total de peixe, conchas e
crustáceos na ZEE (Zona Económica Exclusiva) na ordem de 1.300.000 toneladas, (da
qual 10% se encontram no interior das 12 milhas), que permitiriam um nível de pesca
entre 250.000 e 300_000 toneladas por ano, sem pôr em risco o estado dos recursos.
0 potencial anual de pesca para algumas espécies é definido como se segue:
POTENCIAL DE PESCA
ESPECIE
• Demersal
50.000 toneladas
• Camara()
5.000 toneladas
• Cefalopedes
4.000 toneladas
5.000 toneladas
• Atum
100.000 toneladas
• Pequenos Pelágicos
Quadro 4: potencialidade do setor de pesca

0 sector pesqueiro, a par com o sector agrícola, é um dos mais importantes da
economia guineense, contribuindo com quase 43% das receitas para

o Tesouro

Público, fruto da venda de licenças para as frotas estrangeiras que pescam na ZEE
através de acordos bi e multilaterais rubricados pelo governo guineense.
Por outro lado, dado que a maior parte do território nacional é banhado pelo mar,
rios ou seus braços, o sector pesqueiro, na sua vertente artesanal, reveste-se de
extrema importância relativamente ao emprego e a melhoria da dieta das populações
ribeirinhas, empregando directa ou indirectamente cerca de 8.000 pessoas para uma
população activa de menos de (?) habitantes.

Situação actual do sector: pesca industrial
0 Pesca Industrial Nacional é um pouco desenvolvido. A pesca semi-industrial
reduz-se a um projecto fi nanciado pela China constituído por três (3) navios e uma
câmara frigorifi ca. A Pesca Artesanal, que até nos últimos anos era uma actividade de
subsistência, tem vindo a ser maior gerador de rendimento graças aos resultados de
diferentes projectos de pesca.
A Pesca Continental foi relegada como uma actividade marginal. A produção
anual de peixe estima-se à volta de 85.000 toneladas das quais 20.400 toneladas são
da pesca artesanal o que corresponde a 62% de peixe consumido no pais.
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0 peixe é a principal fonte de proteína, o consumo anual de peixe é de
10kglhabitante/ano correspondente a 70% das necessidades em proteínas.
A pesca industrial no seu todo é composta de 145 unidades de pavilhão
estrangeiras e 30 unidades com pavilhão de Guiné-Bissau dos quais 25 afretados. As
capturas oficialmente declaradas por estes navios foram de 34.500 toneladas em 1996
dos quais 3.000 toneladas foram desembarcadas na Guiné-Bissau. Estas declarações
são largamente inferiores ã realidade. 0 estudo feito do plano Director da pesca
financiada pelo BAD/ FAT estima-se a volta de 60.000 toneladas de capturas de pesca
industrial concernente principalmente as espécies demersais.
A pesca industrial é efectivamente a frota estrangeira que quase totalmente
exerce a sua actividade no quadro de acordo de pesca. 0 nível de fi nanciamento das
licenças da pesca é negociado periodicamente com os armadores e a União Européia
(UE), em função das espécies alvos. Em 1997, 202 licenças foram emitidas por um
valor de 16 milhões de dólares americanos. A metade das licenças de pesca emitidas
foram acordadas com os !Daises da União Europeia (UE), a outra metade, são
repartidos entre o Senegal, o Japão e os navios afretados.
Os dados são remotos devem-se ao facto da guerra de 7 de
Junho de 1998/99.

Pesca artesanal
Houve nos últimos anos progressão nitida dos pescadores artesanais, aumentou
de 4.500 em 1989 para 9.800 no ano 2000. Este aumento deve-se a forte migração dos
pescadores vindos da Sub-Regido (27% dos efectivos).
A frota de pesca artesanal é constituída de 2.490 embarcações entre os quais
1.876 pirogas simples monoxilas dos quais 24% são motorizadas. 0 resto do parque é
constituído de 512 embarcações (a maioria de tipo Senegalês) das quais 83% são
motorizadas. As capturas são estimadas ã volta de 20.400 toneladas constituídas por
espécies na maioria estuvinas (mulets, d'ethmaloses bonga).
A pesca artesanal, que até nos últimos anos era uma actividade de subsistência
tornou-se agora a forte geradora do rendimento graças aos resultados dos diferentes
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projectos de pesca. A pesca continental é considerada como uma actividade
marginalizada. A produção anual em peixe é estimada à volta dos 85.000 toneladas das
quais 20.400 toneladas são da pesca artesanal o que corresponde 62% do peixe
consumido no pais. 0 peixe é a principal fonte de proteína, o consumo anual em peixe
é de 26 Kgs/habitante/ano ou seja 70% das necessidades em proteina.

Turismo: potencialidades do sector: potencialidades do pais
0 pais apresenta boas potencialidades turísticas. A diversi fi cada cultural
gastronómica (cerca de 15 etnias) aliada à rica paisagem natural, ainda por explorar, dá

Guiné-Bissau vantagens de poder oferecer produtos altamente valorizados, hoje,

pelos turistas. Referimo-nos ao Turismo Ecológico, ao Turismo Rural e á possibilidade
de experimentar uma vivência puramente africana. A Guiné-Bissau beneficia de uma
posição geográfica privilegiada, a poucas horas de voo dos países do norte, dado a sua

proximidade da Europa e da América.
0 clima tropical apresenta um período de chuvas relativamente curto, sendo que

a época seca, a mais apropriada para a recepção dos turistas, se prolonga de Outubro
a Maio (8 meses). Este espaço de tempo, além de coincidir com o Inverno na Europa,
época na qual muitas pessoas aproveitam para gozar dias de sol e calor em paragens

quentes, com muito que contar, apresenta vários períodos favoráveis ao gozo de férias
— Natal e Fim de Ano, Carnaval e a Páscoa.
0 povo é hospitaleiro e possui uma expressiva diversidade cultural. Para uma

caracterização da oferta podemos dividir o pais em duas zonas — a costeira e a do
interior. A Zona Costeira, constituída pelo Arquipélago dos Bijagós e a orla marítima
continental, apresenta grande variedade de animais marítimos, excelentes praias e
vários parques nacionais, podendo-se destacar o Parque Nacional Marítimo do

Complexo de Joã o Vieira — Opilam (santuário das tartarugas marítimas) e o Parque do
Grupo das lhas de Orango.
Na Zona do Interior, que engloba o leste e norte do pais, existem extensas
savanas que além de permitirem a prática de caça, oferecem lugares pitorescos pelas
suas gentes, faunas e flora, próprios para o desenvolvimento do Turismo Rural.
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Concluindo, o pais tem grande potencial para o desenvolvimento do: EcoTurismo, do Turismo Rural, do Turismo ligado à Pesca e Caga Desportivas, de Circuitos

de Visitas a Florestas e Savanas ricas pela sua vegetação e densidade animal e pela
afabilidade do seu povo.
A exploração deste potencial deverá, no entanto, obedecer a critérios que
tenham em conta o desenvolvimento sustentado do pais, através da:
•

Conservação das fontes naturais de riqueza;

•

Valorização das culturas locais;

•

Análise conjunta dos diversos interesses dos sectores
nacionais.

económico-sociais

A implementação de estruturas turísticas terá que ter em conta os interesses da
população e dos investidores e deverá apresentar vantagens comparativas ã população
rural, através da compensação pelo uso dos seus espaços e recursos. Cada um dos
projectos de implantação de estruturas (hotéis, campings, etc.), deverão ser objecto de
estudos de impacto ambiental.
Potencialidades do mercado
0 pais deverá apostar, para a atracção do Mercado Internacional, na promoção
de pacotes que evidenciem o natural, o rural, o ecológico. É cada vez mais importante o
número de turistas que procuram Areas onde o lazer esteja associado ao ecológico, a
Areas que permitam a observação de belezas naturais, a prática de caça e pescas

desportivas e de reais vivências "africanas".
Esta aposta poderá explorar a via directa, em que o turista virá directamente ao
pais pelas suas ofertas, como deverá procurar implementar um programa
complementar dos países vizinhos, no qual os turistas de visita aos países da subregido, principalmente ao Senegal e Gárnbia, mais próximos e com grande fluxo de
turistas, aceitariam permanecer um período na Guiné-Bissau, como um destino
adicional. Não

se deve descurar também os homens de negócios, técnicos,

congressistas, politicos e outros de visita ao pais e A sub-região, bem como os
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estrangeiros residentes que poderão procurar estes pontos turísticos, se devidamente
cultivado e incentivado.
Resultados previstos e metas tangíveis:
•

Recepcionar cerca de 100 milhões de Euros de investimentos público e privados
nos próximos dois anos;

•

Criação de 20 mil camas em todo território nacional.

•

Facturação anual 500 milhões de Euros

•

Receita interna 230 milhões

•

Impostos e rendimentos para o Estado 30 milhões de Euros

•

Emprego directo 25.000

•

Emprego indirecto 75.000

Criação de Zonas Turísticas e distribuições:

A Secretaria de Estado de Turismo prevê criar 15 zonas turísticas em todo o
território nacional e para o efeito propõe um plano de ocupação nas mesmas regiões.
Este projecto pressupõe a implementação junto As autoridades locais de novas
estratégias de promoção de eventos junto aos parceiros nacionais ou internacionais.
A competitividade entre as regiões devem remarcar o plano de actividades e
angariação de eventos. Na base deste critério a Secretária de Estado de Turismo

propõe a seguinte distribuição de camas:

•

Bissau, 5 mil camas (50 hotéis);

•

Quinhamel, 1000 camas (2 Hotéis e 10 aldeamentos 2 salões);

•

Prabis, 500 camas (2 hotéis e 20 aldeamentos e salões);

•

Ilhas de Bolama e Bagos, 5000 camas (3 hotéis e 25 aldeamentos 50
residências);
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•

Varela, 1000 (1 Hotel São domingos 2 aparte Hotel; 6 aldeamentos);

•

Bambadinca, Xitole e rio Corubal, 1000 camas;

•

Grande rio de Buba, 1000 camas (2 Hotéis 35 aldeamentos);

•

Catió, Lagoa de Guiada, Cassumba, Komo-Caiar, 2000 camas (4 hotéis 15
aldeamentos e salões de conferencia);

•

Bafatá, 1000 camas (3 hotéis, 5 aldeamentos, 10 residenciais e salões);

•

Grande Gabú 1000 camas (3 hotéis 5 aldeamentos e 15 residenciais);

•

Bissorá, 300 camas (1 hotel, 1 hotel desportivo e 10 residenciais);

•

Cantchungo e Cacheu, 500 camas (2 hotéis e 5 aldeamentos turístico);

•

Nhacra, Djugudul Mansea, 500 camas (3 hotéis e 25 aldeamentos e salões);

•

Pecixe, Geta, Ponta Negra, 1500 camas (35 aldeamentos).
Este plano de actividade cujo prazo de implementação é de cinco anos pode a

partida parecer ambicioso, mas após de uma análise atenta de últimos
desenvolvimentos do sector turístico na Sub-Região (Gambia e Senegal), os resultados
extraídos nos dois países vizinhos ultrapassaram as mais optimistas previsões.
A proposta de instalação de camas em todo o território nacional tem como
objectivo de criar uma nova proposta de turismo para Guine-Bissau atendendo
especialmente as especificidades das nossas realidades sócio naturais.
0 eco turismo e o exotismo devem constituir o padrão básico a explorar. Outros
cuidados a ter é a defesa do nosso ecossistema. 0 turismo deverá ser um parceiro
activo na preservação de ambiente e o repovoamento de espécies da flora, fauna e de
espécies marinhas

e

da zona costeira.

A viabilidade e a sustentabilidade deste plano serão defendidas num outro documento a
ser apresentado oportunamente. Todo esse processo deve ser acompanhado de um
reforço de capacidade institucional, é do sector. Neste sentido, impõe-se de fi nir o
seguinte:
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Energia: caracterização do sector

O consumo energético per capita do pais s6 por si (aproximadamente de 0.3
te/pessoa/ano) é um indicador do baixo nível do desenvolvimento sectorial.
Os fracos meios de produção e de distribuição estão quase todos concentrados a
nível da capital - Bissau
desequilíbrios entre

o

e algumas vilas do interior provocando os actuais

meio urbano

e

rural. Os circuitos de

distribuição

e

comercialização são escassos para a maioria dos Sectores e Tabancas, facto que

causa grandes dificuldades aos camponeses no que diz respeito à satisfação das suas
necessidades básicas, principalmente no que diz respeito as chamadas energias
convencionais (comerciais).
As dificuldades acima referidas são agravadas pela continua diminuição das
Areas de colecta da lenha que se faz sentir principalmente nas regiões do norte e leste.
Os efeitos do Shael bem como a pressão sobre o ambiente causados pela produção de
carvão vegetal necessário ao consumo interno e a exportação, têm criado grandes

dificuldades as populações do nordeste que são obrigadas, constantemente, a
percorrerem distâncias cada vez maiores a procura de energia para cozinha e outras
actividades produtivas.

Sub-sector de electricidade
Ao longo dos últimos vinte (20) anos, apenas nove localidades urbanas (Bissau,
Bafatá, Gabú, Cacheu, Farim, Cati6, Bolama, Bissorá e Bubaque) beneficiaram de

investimentos públicos nas infra-estruturas para a produção de energia eléctrica.
Os investimentos disponibilizados para o total dessas infra-estruturas foram
superiores a 35 MUSD para o conjunto do pais sendo cerca de 20% em bisassem
termos de impacto populacional os mesmos investimentos bene fi ciaram indirectamente
cerca de 30% da população em Bissau e 36.5% em média para os restantes centros
electrificados. Na generalidade existe uma fraca penetração e cobertura do pais,
fazendo com que menos de 20% da população tenham acesso ao serviço público de
electricidade.
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Com uma central deixe de potência instalada inferior a 11 MW e uma rede de
Média tensão (MT) de 117Km e Baixa tensão de 198Km, a EAGB (Empresa Publica de
Electricidade e Agua), ano tem conseguido satisfazer minimamente as necessidades
dos seus 13.200 consumidores.
A irregularidade dos cortes de energia eléctrica devido a fraca produtividade, as
insuficiências da tesouraria e ma qualidade do produto fornecido, têm causado
perturbações de ordem social, técnica e financeira aos utentes. Os cortes de energia

por falta de potência disponível atingem em certos Bairros cerca de 70% do total das
horas do ano.
No interior do pais, apesar da recente construção de redes MT e BT em sete
centros urbanos ("Projecto Gazela" com cerca de 60 Kms de cabo e linha aérea), ainda
persistem problemas de natureza técnica relacionados com os meios de produção.
Esses problemas são agravados pela di fi culdade na obtenção de pecas sobressalentes

como resultado da indisponibilidade fi nanceira para a compra das mesmas.
Com baixa taxa de electrificação e tarifas inadequadas, a maioria das "ilhas
eléctricas" enfrentam dificuldades de tesouraria

e de falta

de

capacidade de

auto fi nanciamento, recorrendo deste modo a frequentes paios do Governo para fazer
face aos custos de exploração.
Apesar do seu âmbito nacional, a EAGB criada em 1983, por razoes de ordem
financeira, tem desenvolvido as suas actividades apenas em Bissau. Este facto obriga a
existência de três modos de gestão para o subsector, com todos os problemas a eles
inerentes, a saber:

•

Gestão de serviço público com caracter comercial (em Bissau) EAGB;

•

Gestão de serviço público com participação de fundos públicos AAEA

•

Gestão de serviços municipais (subvenções) Administrações Locais

As diferentes acções programadas tanto para Bissau como para os centros do
interior que estão sendo materializadas sob forma de projectos, têm por objectivos ano
só reforçar a capacidade e eficiência da produção, distribuição e comercialização de
energia eléctrica, mas também, a melhoria da gestão dos recursos técnicos

e
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financeiros, da formação e do desenvolvimento dos recursos humanos postos a
disposição do subsector.

Sub-sector de combustíveis derivados do petróleo

Apesar da constante degradação dos meios de armazenagem, verificaram-se
aumentos progressivos no volume dos produtos importados para o consumo interno,
cerca de 48.6 m/TN em 1992 e cerca de 60 m/TN nos anos de 1995, 1996 e 1997.
A repartição do consumo destes produtos por sectores de actividades é muito
desequilibrada podendo-se constatar que 60% destina-se ao transporte, 30% a
produção de electricidade, 8% a industria e 2% a agricultura.
Após a constatação da longa crise de gestão técnica e financeira da ex-Dicol, o

Governo decidiu através do decreto No. 54/93, acabar com o monopólio de importação
e distribuição dos produtos derivados do petróleo, antes pertencentes As referidas

empresas.
Este facto possibilitou o investimento do sector privado cuja presença se faz
sentir tanto na importação como na distribuição dos produtos derivados do petróleo
como, aliás, se pode constatar com a proliferação de estações de distribuição tanto em
Bissau como no interior.
A melhoria dos serviços prestados ao público bem como aos sectores industrial e
de serviços, passa pela melhoria e eficiente utilização das infra-estruturas da ex-Dicol
(CLC-GB).

Os mesmos problemas de gestão constatados na ex-Dicol foram identificados na
ex-empresa Guine gás, entretanto liquidada.
Estes factos são também agravados pelas condições extremamente perigosas
de exploração em que ambas As empresas operavam.
0

desenfadamento do Estado através da

privatização

dos meios de

armazenamento e enchimento de botijas permitirá a melhoria dos serviços prestados
aos utentes, a diminuição da pressão do sector sobre os fundos públicos, a melhoria
das receitas fiscais e da estrutura de preços para consumidores.
Sub-sector de combustive! lenhoso
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Os combustíveis lenhosos, ou seja, a lenha e o carvão vegetal desempenham
um papel de extrema importância para a vida quotidiana e económica dos Guineenses,
tanto pelo seu peso no balanço energético como pelo seu impacto sobre os recursos
lenhosos dos pais.
De acordo com os últimos inquéritos realizados, esta forma de energia
representa mais de 90% da energia final consumida pelas famílias residentes no pais.
A lenha constitui a forma de combustive] lenhosa mais utilizada, representando
cerca de 74% dos 738.000 toneladas de combustíveis lenhosos consumidos
anualmente e é secundada pelo carvão que representa aproximadamente 26% (valores
estimados em 1991).
Uma análise mais apurada da estrutura de consumo aponta para a seguinte
distribuição entre meios rurais e urbanos.
•
•
•

Famílias rurais
Famílias urbanas
Cidade de Bissau

67%
33%
20% do total

Uma parte considerável (estimado em 60 TN) do carvão produzido com baixo
rendimento e "altos custos ambientais" é exportado para países vizinhos através de
circuitos informais. Esta pressão sobre os recursos florestais para a satisfação das
necessidades energéticas, tem sido equilibrado com a manutenção dos cerca de 2
hectares de superfície nacional coberta com a floresta natural e savana, sem contar
com os mangais.
No entanto, esta característica natural do solo guineense nem sempre tem sido
protegida por uma política de exploração racional que garanta a renovação dos
recursos e ao mesmo tempo o desenvolvimento durável da vida das populações .

Sub-sector energia solar
Considerando a dispersão e a distancia entre as Tamancas e os centros urbanos, é na
maioria das vezes antieconómico alargar as redes de energia eléctrica o que,
consequentemente, cria sérios problemas aos sectores do ensino, educação e saúde.
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Nessas localidades, as soluções têm sido encontradas através de energia solar para
alimentação dos sistemas de comunicação, conservação de medicamentos e alimentos.
Alguns projectos e programas foram realizados no quadro da cooperação
regional ou bilateral, tais como: Programa Regional Solar em colaboração com o CILSS
que instalou 23 bombas solares para a captação de água;

•

Instalação de televisores comunitários com a cooperação Portuguesa;

•

Alimentação de vários dispensários e instalações de telecomunicações civis e
militares

Entre os vários problemas inerentes a exploração deste tipo de equipamentos, um
dos mais importantes prende-se coma manutenção e renovação dos mesmos.

Estratégia do desenvolvimento sectorial

A estratégia para o desenvolvimento do sector energético nas zonas urbanas e
suburbanas baseasse-a, fundamentalmente, nos dois seguintes grandes princípios:
•

Consolidação e desenvolvimento das infra-estruturas do sector, por forma a

possibilitar o acesso das populações as mesmas, pela implementação de uma
política de redução de custos de energia, de garantia da qualidade de serviço

prestado e do desenvolvimento económico sustentável;

•

Reorganização do quadro institucional a fim de de fi nir e separar o papel do
Estado como entidade responsável pelo desenvolvimento da política sectorial,
das outras funções a serem confiadas a outros órgãos de regulamentação, de
gestão e controle do patrimônio e aos operadores privados.

Investimentos privados
Para além dos investimentos realizados nos últimos tempos e que permitiram o
funcionamento do sector até a presente data,

o Governo, através dos órgãos
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competentes, criara condições para o investimento tanto de capitais públicos como
privados, em condições aceitáveis e viáveis para o sistema electro produtor do pais.
Nos

próximos

tempos alguns acordos bilaterais com os organismos

vocacionados garantirão, através de projectos concretos, o reforço dos meios de
produção e de distribuição de Energia Eléctrica (EE), a saber

Novo projecto energia, água e saneamento

Com o co-financiamento do Banco Mundial (chefe de fila) e do Banco oeste
Africano de Desenvolvimento (BOAD) este projecto em fase de preparação tem como
objectivo, para além das componentes de ague e saneamento, investir no reforço dos
meios de produção e de distribuição de EE ano so ern Bissau, mas também, nas vilas
de Bafatd, Gabú, Cantchungo e Farim.
A componente electricidade deste projecto visa aumentar a capacidade de
produção da central existente em Bissau com mais de 10MW, o reforço considerável do
sistema de armazenagem do combustível para além de outras intervenções previstas
para o interior do pais.

Projecto da barragem de saltinho

Este projecto que sera considerado numa perspectiva de custos económicos
suportáveis, foi revisto pela Hidro-Quebec Internacional com simulação de novas
tecnologias de construção que eventualmente possibilitarão a instalação de 40 em vez
de 18MW. De igual modo e numa perspectiva de investimento por etapas, estima-se ser

possível a construção de mini-hidricas a fio de ague.
Projecto de integração regional (OMVG)

Com o fi nanciamento do Banco Africano de Desenvolvimento esta em curso de
realização, estudo sobre as possibilidades de integração do mercado de energia
eléctrica dos quatro 'Daises membros da organização. Essa integração prevista num

68

horizonte do ano 2005, visa ano só o investimento e exploração conjunta dos recursos
hidricos considerados de interesse regional, por exempla, Saltinho e Fello-Sounga, mas

também a construção de uma rede de transporte e distribuição de energia eléctrica.
Energias renováveis: objectivos

0 desenvolvimento e a estratégia do subsector energias renováveis será no

sentido de promover a melhoria das condições de vida das populações rurais e
urbanas, de proteger o meio ambiente e duma melhor gestão da energia consumida no
sector doméstico.

Combustíveis lenhosos

No que diz respeito particularmente a essa forma de energia os principais objectivos
são:

•

Criar as condições necessárias para que o aprovisionamento dos consumidores
seja feito de forma durável e regular, mas também a custos suportáveis.

•

Promover a autogestão racional dos recursos lenhosos, por parte dos
camponeses, de forma a garantir a geração do emprego e receitas nos meios
rurais;

•

Criar as bases de um auto fi nanciamento progressivo, público e local, das
actividade de protecção dos recursos naturais e do ambiente, a partir das
receitas fiscais sobre os combustíveis lenhosos;

•

Reforçar a coordenação e e fi cácia das acções, e desenvolver a capacidade de
intervenção dos operadores privados;

•

Promover e apoiar a intervenção das Organizações Ano Governamentais
(ONG's) nas zonas suburbanas e rurais, como complemento das acetifies do
Governo nas tarefas de criação de pequenos mercados de energia, na
introdução de fogões melhorados e difusão de técnicas modernas para a
produção de carvão vegetal e,

•

Estabelecer e implementar um esquema director de abastecimento em lenha e
carvão vegetal para os principais centros urbanos do pais.
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Energia solar: Objectivos
Devido à fraca taxa de electrificação do pais, a garantia das condições mínimas
para as populações rurais passa necessariamente e por muito mais tempo, pela
instalação e difusão de equipamentos solares nas instalações de interesse colectivo e
sensibilização e difusão de equipamentos solares de uso individual como forma de
melhorar a qualidade de vida das famílias e a criação de uma pequena rede e mercado
para a comercialização desses equipamentos.

Informações relativas â direcção-geral das alfândegas: características gerais
A Direcção-Geral das Alfândegas está situada junto ao PORTO DE BISSAU, a
capital cio Pais. 0 Porto de Bissau está a 11 Kms do Aeroporto internacional do Pais.
Tal como o Porto de Bissau é o principal porto do Pais, a Alfândega de Bissau constitui
o principal serviço de Alfândegas do Pais.
Estas duas instituições que têm em comum a missão de gerir as infra-estruturas
do acolhimento e do desalfandegamento, bem como de controlar as mercadorias de
importação e de exportação, estão estruturadas minimamente em meios necessários
para facilitar as suas actividades.
A Administração Aduaneira está sob a tutela do Ministério da Economia e
Finanças enquanto que a Administração dos Portos e a Aeronáutica Civil são da tutela
do Ministério dos Transportes e Comunicações.
Quanto à sua situação geográ fica, a Guiné-Bissau faz fronteira com o Senegal e
a Guine-Conakry, e estende-se sobre uma superfície de 36.125Km2 para uma
população de 1.200.000 habitantes,

a

Latitude de 11051' N e a Longitude 15° 35' W.

A moeda é o Franco CFA. 0 horário de trabalho é das 8H00 ás 14H30. Para os
trabalhos após as horas regulamentares o Director da Alfândega deve conceder a
autorização.

Regimes
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No plano dos serviços aduaneiros, existe certo número de regimes especiais,
previstos no âmbito da Organização Mundial das Alfândegas, destinados a facilitar o
desembarque das bagagens ou mercadorias dos viajantes, comerciantes e turistas.
As operações de importação e de exportação fazem-se sob a prévia autorização
do Ministério do Comércio Indústria e Artesanato, a qual desde que a empresa esteja
devidamente registada, não leva mais de 48 horas para ser emitida.
A legalização das empresas consiste em obter uma autorização do exercício da
actividade e a constituir uma sociedade ou uma empresa inscrita nos registos do
comércio e das finanças, segundo as normas previstas na lei nacional. A associação
com os operadores económicos nacionais é sempre possível e encorajada graças as

disposições incitativas previstas.
A nomenclatura de classificação das mercadorias em vigor no âmbito da Pauta
Aduaneira é a adoptada pela CEDEAO, que se inspira na nomenclatura da Convenção
do Sistema Harmonizado (SH) de codificação e de designação de mercadorias do
comércio internacional, versão 2002.
Graças a introdução do sistema automático aduaneiro "SYDON IA",

o

procedimento do desalfandegamento tornou-se automático desde Janeiro de 1993.
Existem em Bissau 26 agências de despachantes-oficiais que se ocupam do
desembaraço de mercadorias. Podem ser facilmente contactadas por pessoas ou
entidades interessadas.
0 desembaraço de mercadorias pode-se fazer no próprio dia da apresentação da
declaração aduaneira acompanhada das peças justificativas, a saber: factura original,
conhecimento do embarque na procedência e o boletim prévio do comércio que
autoriza a importar ou a exportar.
Situação actual do sector
As taxas de importação não são elevadas; foram estudadas e estabelecidas a
nível da UEMOA (Unido Económica e Monetária da Africa do Oeste) de que o Pais é
membro a partir de Março! 1997. Estas taxas são baixas para os bens da primeira
necessidade, as matérias-primas de base, os bens de equipamento, os produtos
importados específicos, não disponíveis na zona comunitária.
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São relativamente mais elevadas para os produtos considerados de luxo ou

como supérfluos e para as bebidas alcoólicas. 0 direito de importação é a taxa zero
para os bens essenciais constantes de uma lista restritiva que contem mercadorias tais
como, livros, jornais, medicamentos, preservativos, painéis solares e aparelhos ou
artigos ortopédicos; o imposto especial de consumo é cobrado para uma lista restrita de
mercadorias; o imposto geral sobre vendas, espécie de TVA ou IVA é de 15% incidente
sobre uma base de taxação de valor cumulativo (valor aduaneiros mais os montantes
das taxas do direito aduaneiro e do imposto especial de consumo). As exportações são
livres de taxas aduaneiras.
No quadro do investimento estrangeiro, a administração fiscal acorda numerosas
concessões ligadas à primeira instalação, que passa por isenções ou reduções de

direitos e impostos tributários, a excepção de taxas de prestação de serviços.
Perspectivas

No âmbito da adesão do Pais á UEMOA (União Económica e Monetária Oeste
Africana), as imunidades, derrogações ou excepções são as fixadas pelas Convenções
Internacionais, os textos comunitários e o Código Aduaneiro Comunitário.
As zonas francas, livres de toda ou de parte da regulamentação aduaneira, podem ser
constituídas dentro do território aduaneira da União, que abrange oito Estados (Benin,
Burkina Faso, Costa do Marfim, Guiné-Bissau, Mali, Niger, Senegal e Togo), com a
superfície de 3.509.125 Km2 e a população de 70,4 milhões de habitantes.
A importação de produtos que sejam não transformados, que sejam de
artesanato tradicional ou que sejam transformados (produtos industriais) são livres das
imposições de direitos aduaneiros da entrada ao Pais, desde que os mesmos possuam

urn certificado que lhes conceda a origem comunitária da UEMOA.
As mercadorias, não originárias da zona UEMOA, que entram no território
aduaneiro comunitário são passíveis de direitos aduaneiros e taxas internas inscritas na
Pauta de Serviço do Pais, com base na Pauta Aduaneira da União denominada "TEC",
Tarifa Exterior Comum.
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A nomenclatura tarifária e estatística desta Pauta é baseada na nomenclatura da
Convenção do Sistema Harmonizado, revisão de 2002. Os importadores, exportadores

e viajantes devem conformar-se A regulamentação de controlo do comércio externo,
assim como O legislação relativa ás relações financeiras internacionais dos Estados
membros da União.
Para mais informações a respeito do Tratado da UEMOA, existem os seguintes

endereços:

Comissão da UEMOA,
Rua Agostinho Neto n°. 380, Caixa Postal
Telefone (226) 318873; Fax: (226) 318872
E-mail: Commission@uemoa.int
Internet: http://www. uemoa.int ou www.izf.net

543, 01

Ouagadougou

Burkina Faso

Relançamento do sector privado

Para transformar as potenciais vantagens comparativas que o pais possui em
diferentes sectores da economia nacional, o governo aposta no relance do sector
privado, tratando-se de criar condições propicias, económicas e legais, que promovem

o investimento privado, assim como a mobilização de recursos fi nanceiros e linhas de
crédito concessional.
Sendo assim, criou em 1997 a DPIP, entidade responsável pelo seguimento da

política do Governo face ao investimento privado. No quadro da reforma do sector
privado o governo mobilizou um fundo junto ao Banco Mundial no valor de 26 milhões
de USO, para um horizonte de cinco anos.
Neste âmbito o Governo tem vindo apoiar o reforço do papel do sector privado,

desengajando-se, assim, gradualmente das actividades produtivas para se concentrar
na elaboração de politicos e criação e funcionamento de órgãos fiscalizadoras e
reguladoras do mercado. Neste contexto, em 2001, o governo aprovou um amplo
programa de privatização de empresas estatais.

73

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE AMILCAR CABRAL
A Universidade Amilcar Cabral foi criada em finais de 1999, o que corresponde á
legitima aspiração da república da Guiné-Bissau de instituir um sistema de ensino
superior que visa satisfazer as principais carências nacionais em matéria de quadros
superiores e as naturais expectativas da sua juventude de adquirir níveis especializados
de formação universitária.
Ela é uma pessoa coletiva de direito público e goza, observando o preceituado
no diploma e nos Estatutos do Ensino Superior e de Investigação Cientifica, de
autonomia estatutária, cientifi ca, pedagógica, administrativa, financeira, disciplinar e
patrimonial.
A Universidade Amilcar Cabral, sendo a primeira Universidade pública da GuinéBissau, que compreende

o

ensino

universitário

e

politécnico,

é

concebida

essencialmente como uma estrutura de coordenação e racionalização das unidades
orgânicas que a compõem, separando-se de forma clara a administração e gestão de
uma e de outras, por se entender que as faculdades e demais estabelecimentos de
ensino são, elas próprias, o cerne nuclear da instituição universitária.
Pela sua estrutura funcional, ao lado dos serviços centrais da Universidade, que
compreendem os serviços administrativos e os de apoio ao Reitor, consagrou-se um
sistema orgânico próprio das Faculdades e dos outros estabelecimentos de ensino.
A Universidade Amilcar Cabral (UAC) é uma instituição de ensino superior
dotada de cerca de trinta salas para uma capacidade de 2.000 alunos, numa primeira
fase. Eia é composta pelos seguintes cursos que dão uma formação ao nível da
licenciatura e bacharelato: Licenciatura em Arquitetura; licenciatura em economia;
licenciatura em medicina; licenciatura em sociologia; licenciatura; bacharelato em

Administração e Gestão de Empresas; bacharelato em Enfermagem Superior;
bacharelato em Engenharia Informática; bacharelato em Jornalismo; bacharelato em
Pedagogia e Ciência da Educação; bacharelato em Serviço Social.
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poderá contribuir para que os seus acadêmicos possam aprender a abrir e gerir seus
próprios negócios.

4.3 OPINIÃO E OS BENEFÍCIOS PERCEBIDOS PELOS ACADÊMICOS DO CURSO
DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE EMPRESAS DA UNIVERSIDADE EM RELAÇÃO
À DISCIPLINA DE EMPREENDEDORISMO.
Os resultados apresentados, neste trabalho, basearam-se na análise das
informações obtidas na pesquisa feita com os alunos do curso de Administração e
Gestão de Empresas da Universidade Amilcar Cabral, ou seja, os dados primários.

4.3.1 Quanto ao perfil dos participantes da pesquisa
Para identificar o perfil dos respondentes foram elaboradas perguntas sobre o
ano letivo, estado civil, sexo, idade, opinião em relação ao curriculo do curso

e as

características empreendedoras.

Total dos Alunos que estão nos
seguintes anos do Curso:

CD Segundo

Ano

MI Terceiro Ano

Gráfico 1: Ano letivo dos alunos entrevistados
Fonte: Primário (2007)

Sobre o ano letivo em que se encontram os alunos entrevistados do curso de
Administração e Gestão de Empresas da Universidade Amilcar Cabral, identificou-se
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que 81% dos entrevistados estão cursando "Terceiro Ano'' ao passo que 19% deles
estão no "Segundo Ano".

Total dos Alunos por Estado Civil:
5%

iz3 Casado (a)

Solteiro (a)

Gráfico 2: Estado Civil dos Alunos do Curso
Fonte: Primário (2007)

Pelo resultado desta pesquisa, constatou-se que 95% dos alunos do curso de
Administração e Gestão de Empresas da Universidade Amilcar Cabral são "Solteiros" e
o restante 5% são "Casados", ou seja, estes dados nos demonstram que a grande
maioria dos alunos do curso de Administração e Gestão de Empresas da Universidade
Amilcar Cabral é jovem solteiro.

Total dos Alunos entre as Iclacies:

5% 2%

ci Até 20 Anos
111044`)/0

si De 21 a 23 Anos
Acima de 26

49%

Gráfico 3: Faixa Etária dos alunos entrevistados
Fonte: Primário (2007)

Outros

76

No que concerne à faixa etária dos alunos do curso de Administração e Gestão
de Empresas da Universidade Amilcar Cabral, conclui-se, através da pesquisa feita,
que 49% destes alunos se encontram na faixa etária acima de 26 anos de idade,
porém, 44% dos alunos entrevistados têm de 21 a 23 anos de idade. Estas informações
são importantes uma vez que permite identificar que um número signi fi cativo destes
alunos seja jovem. Por outro lado, entres estes alunos, verificou-se que 5% dos
entrevistados assinalaram a opção "outros" e 2% possuem até 20 anos de idade.

Total dos Alunos que já leram algo
relacionado ao Empreendedorisma

Sim
Não

Gráfico 4: Alunos entrevistados que já leram algo relacionado ao Empreendedorismo
Fonte: Primário (2007)

Empreender significa modificar a realidade para dela obter a auto-realização e
oferecer valores positivos para a coletividade. Quanto maior grau de escolaridade de
um povo, particularmente, no que concerne aos conceitos de empreendedorismo, maior
o nível de emprego e renda e maior a possibilidade de empreender por oportunidade.

Foi analisado que 75% dos alunos afirmam terem lido algo relacionado ao
Empreendedorismo e os outros 25% afirmam desconhecer este conceito. Outrossim, a
partir destas informações no que diz respeito ao conhecimento de uma parte dos alunos
com relação ao conceito do empreendedorismo, percebe-se por não existir uma
disciplina relacionada ao tema, aliada ao fato de terem conhecimento do assunto,
poderá ser um fator determinante na viabilidade do propósito desta pesquisa.
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Total dos Alunos que anotaram as
seguintes Características
Empreendedoras apresentadas pelo
Pesquisador:

c3 Sem Importância
in Pouco Importante
Importante
65%

ID Muito Importante

Gráfico 5: Grau de importância das características empreendedoras atribuído pelos alunos
Fonte: Primário (2007)

De acordo com os resultados do gráfico 5, no que tange as características
empreendedoras, viu-se que 65% dos alunos entrevistados assinalaram ser "Muito
Importante", porém, 22% declaram ser "Importante" as referidas características.
Outrossim, identificou-se que 8% dos discentes afirmam ser "Sem importância" estas
características ao passo que 5% julgam-nas "Pouco importante".

4.3.2 Quanto ao comportamento dos participantes da pesquisa
Para que possa ser identificado o comportamento dos entrevistados, foram
analisados a opinião dos entrevistados em relação à implementação da disciplina de
empreendedorismo no curso de Administração e Gestão de Empresas e a realização de
atividades paralelas ao estudo.
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Total dos Alunos que opinaram em
replaces à Implementação da disciplina
do Empreendedorismo no Curso:
9%

ci Acho Necessário
E Indiferente

91%
Gráfico 6: Opinião dos alunos em relação à implementação da disciplina.
Fonte: Primário (2007)

Verifica-se, pelos dados da pesquisa, a importância da disciplina do
empreendedorismo no curriculo do curso de Administração, o que se explica a própria
função do planejamento. Segundo Dornelas (2003, p. 98), um plano de negócio "6 um
documento usado para descrever um empreendimento e o modelo de negócio que o
sustenta. A sua elaboração envolve um processo de aprendizagem

e

autoconhecimento, e ainda permite ao empreendedor situar-se no seu ambiente de
negócio".
Quanto à opinião dos alunos entrevistados no que a implementação da disciplina
de Empreendedorismo diz respeito, conclui-se que 91% dos alunos consideram
"Necessária" a sua implementação ao passo que 9% assinalaram "Indiferente". Estas
informações permitem afirmar que

é viável

implementar a disciplina do

empreendedorismo no curso de Administração e Gestão de Empresas da Universidade
Amilcar Cabral, partindo da premissa que os alunos entrevistados, que representam
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uma amostra significativa do universo do curso (32.82%), manifestaram largamente
favoráveis ao presente projeto.
Total dos Alunos que realizam outras
atividades além de Estudo:
Autônomo

25%

Empresário
Estagiário

42%
6%

cj Empregado da
Empresa

• Funcionário
Público

CI Nenhum

Gráfico 7: Alunos que desenvolvem outras atividades além de estudar Fonte: Primário (2007)

Em conformidade com os resultados da pesquisa, analisou-se que 42% dos
alunos entrevistados não trabalham, entre os quais 25% são autônomos e 16% destes
alunos desenvolvem suas atividades nas empresas. Por outro lado, verificou-se que 8%
dos discentes do curso de Administração e Gestão de Empresas da Universidade
Amilcar Cabral são funcionários públicos, entretanto, 3% destes alunos entrevistados
desenvolvem estágios e 6% deles são empresários.

4.3.3 Quanto a avaliação da implementação da disciplina de empreendedorismo

Como forma de avaliação da proposta de implementação da disciplina de
empreendedorismo no curso, foram identificados os seguintes aspectos: opinião dos
entrevistados em relação ao currículo do curso, benefícios percebidos pelos
acadêmicos em relação a disciplina e a motivação dos alunos quanto ao curso.
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Total dos Alunos que opinaram em relação ao
Currículo do Curso:
3%

o Ótimo
• Bom

36%
58%

O Regular
E] Péssimo

Gráfico 8: Opinião dos alunos em relação ao Curriculo
Fonte: Primário (2007)

A educação formal pode contribuir para o sucesso dos negócios, não só por
ampliar novas propostas, inventar novos produtos ou serviços, mas também por ampliar
a capacidade de aproveitar oportunidades e gerar conhecimentos para transformá-los
em bens sociais.
No que tange a opinião dos alunos em relação ao curriculo do curso de
Administração e Gestão de Empresas da Universidade Annilcar Cabral, analisou-se que
58% destes alunos acharam "Ótimo" o curriculo do curso ao passo que 36%
consideram-no "Bom". Também, constatou-se que 3% dos alunos entrevistados
afirmam ser "regular", enquanto que 3% destes alunos assinalaram ser "Péssimo" o
referido currículo, respectivamente.
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Total dos Alunos que têm noção dos
benefícios que uma disciplina de
Empreencleclorismo poderá
proporcionar:

ti Sim Tenho

•

Não Tenho

Gráfico 9: Noção dos alunos com relação ao beneficio da disciplina do Empreendedorismo
Fonte: Primário (2007)

Percebe-se, pelo depoimento de alunos entrevistados, que os benefícios da
disciplina de empreendedorismo podem ser traduzidos em cumprir as funções clássicas
da administração (planejamento, organização, coordenação, comando e controle). Tais
declarações confirmam a necessidade dos futuros empreendedores terem
conhecimentos necessários para gerirem seu próprio empreendimento.
Segundo os resultados da pesquisa, 81% dos alunos entrevistados têm "Noção"
dos benefícios da disciplina do Empreendedorismo no curso de Administração e Gestão
de Empresas da Universidade Amilcar Cabral, porém, 19% afirmam desconhecer estes
benefícios. A partir destes dados, identificou-se que grande parte dos entrevistados está
consciente da importância da disciplina do empreendedorismo no curso, uma vez que
se opinaram conhecedores dos benefícios da disciplina proposta no presente projeto.
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Total das Alunas que têm Motivação
para formar-se em Administração da
UAC:

3% 9%

1=1 Independência
Econômica
1.1

Emprego Esta...el

39%
ci Iniciativa Própria
ID Outros

Gráfico 10: Motivação dos alunos para se formar no curso
Fonte: Primário (2007)
Identifica-se, de acordo com os dados, que a motivação para se tornar um
empreendedor esta muitas vezes relacionada a "capacidade de sonhar", "de correr
atras do sonho" e de "conseguir emprego estável".
McClelland (1987), Filion (2000) e Dornelas (2005) apresentam o ponto comum
que o empreendedor, por meio de imaginação e do conhecimento, precisa visualizar
cenários diversos e pensar em alternativas que respondem a idéia que ele tem do seu
empreendimento.
Em relação a "Motivação" dos alunos entrevistados para se formar em
Administração e Gestão de Empresas da Universidade Amilcar Cabral, identificou-se
que 49% deles atribuem o "Emprego Estável" a razão pela escolha do curso e 39%
afirmam ser a "Iniciativa Própria" o motivo da sua formação. Verificou-se, ainda, que 9%
dos alunos atribuem a variável "Independência Econômica" o motivo pelo qual estão se
formando neste curso enquanto que 3% assinalam "outros".
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No que tange à opinião e os benefícios percebidos pelos alunos em
relação ao
curriculo do curso de Administração e Gestão
de Empresas da Universidade Amilcar
Cabral, analisou-se que 58% destes alunos acharam "Ótimo" o curriculo
do curso ao
passo que 36% consideram-no "Bom". Entretanto, segundo os resultados da pesquisa,
81%

dos alunos entrevistados têm

"Noção"

dos benefícios da disciplina do

Empreendedorismo no curso de Administração e Gestão de Empresas da Universidade
Amilcar Cabral, porém, 19% afirmam desconhecer estes benefícios.

Considerando estes resultados, identificou-se que grande parte dos
entrevistados esta consciente da importância da disciplina do
empreendedorismo no
curso, uma vez que se opinaram conhecedores dos benefícios da disciplina proposta no
presente projeto.
Mediante estas

informações,

acima referidas, constatou-se que, as
características empreendedoras, segundo Dornelas (2003)
"baseadas em assumir
riscos em busca de novas oportunidades" são de suma importância
na (Mica dos
discentes do curso.

4.3.4 Interpretação de dados corn base na opinião dos
respondentes

Sobre a concepção dos entrevistados no que tange à sua "Noção
dos
Benefícios" que uma disciplina de empreendedorismo poderá proporcionar,
identificouse que 81% dos alunos têm a idéia e noção claras da vantagem do
empreendedorismo
na grade curricular. Entretanto, veri fi cou-se que 75% dos entrevistados a fi rmam ter lido
algo relacionado ao empreendedorismo, ou seja, que este conceito
não lhes é
desconhecido, todavia, não existe uma disciplina especifica no curriculo que aborda
este assunto.
As particularidades do pais, o fato de o Estado guineense ser o maior
empregador e a própria questão relacionada à Motivação de se formar em
Administração e Gestão de Empresas da Universidade Amilcar Cabral" constatou-se
que 49% dos alunos entrevistados elegeram o "Emprego Estável" como fator
determinante na escolha do Curso, ao passo que 39% condicionam a sua formação por
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razões da "Iniciativa Própria",

isto 6, alimentam o sonho de, um dia, serem

empreendedores.
Foi, também, verifi cado que entre as Características Empreendedoras
apresentadas pelo pesquisador, identificou-se que 65% dos entrevistados afirmam ser
"Muito

Importante"

e

22%

acham

"Importante",

as

referidas características,

respectivamente.
Considerando-se a pesquisa realizada, cujo objetivo foi propor a viabilidade de
implementação de uma disciplina de empreendedorismo no Curso de Administração e
Gestão

de Empresas da Universidade

Amilcar

Cabral, constatou-se que a

implementação desta disciplina foi aceitável, partindo do pressuposto que 91% dos

alunos entrevistados posicionaram favorável a inclusão desta disciplina no Curricula do
Curso.

4.4 SUGESTÃO DE EMENTA E CONTEÚDO PROGRAMATICO

Em relação ao conteúdo programático, foi proposta uma ementa da disciplina
para que se possa ser desenvolvido o ensino do empreendedorismo no curso de
Administração e Gestão de Empresas da Universidade Amilcar Cabral.
CURSO: Administração e Gestão de Empresas
SERIE: a definir
TURNO: Nocturno
DISCIPLINA: Empreendedorismo
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 60 horas

I — EMENTA
Empreendedorismo. Comportamentos e atitudes empreendedoras. Plano de Negócios.
Empreendedorismo Corporativo.

II— OBJECTIVOS GERAIS
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Permitir que os estudantes possam adquirir conhecimentos sobre os fundamentos do

empreendedorismo.

Ill - OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
Estudar os principais comportamentos

e atitudes, normalmente, observados nos

Empreendedores de sucesso;
Conhecer o processo de criação de um novo empreendimento e do desenvolvimento do
Plano de Negócio como apoio;
Analisar dos comportamentos

e

atitudes

freqüentemente

encontrados nos

empreendedores corporativos;

Conscientizar-se da importância de praticar na vida prática os conteúdos adquiridos no
curso, para que as competências mencionadas nos objectivos gerais deste plano sejam
plenamente desenvolvidas;
Estimular o desenvolvimento de comportamentos e atitudes empreendedoras nos
alunos;

IV — CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Definições e histórico de empreendedorismo;
2. Discussão em classe "Empreendedorismo pode ser aprendido?"
3. Estudo das mais freqüentes e consagradas competências e comportamentos dos
empreendedores de sucesso:

a. Perseverança;
b. Iniciativa;
c. Criatividade;

d. Protagonismo;
e. Energia;
f.

Capacidade de diferenciar-se;

g. Comprometimento;
h. Liderança;
I. Orientação para o futuro;
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j.

Proactividade;

k. Tolerância a riscos moderados;

I. Alta tolerância a ambigüidades e incertezas.
4. Planos de Negócios:
m. 0 que é e para que serve;

n. Estrutura do Plano de Negócios;
i.

Pesquisa de Mercado;

ii.

Planejamento de Marketing;

iii.

Planejamento Financeiro;

iv.

Plano de Gestão empresarial;

C. Desenvolvimento de um Plano de Negócios.
5. Empreendedorismo Corporativo:
a. Definição e conceitos;
b. Diferenças e semelhanças entre Empreendedorismo Corporativo e de

start-up;
c. Aplicação empresarial.
V — ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
É essencial para que os objectivos deste plano sejam alcançados: Estudos dinâmicos
(não lineares) do conteúdo, aproveitando as oportunidades de aprendizado destacadas

pelos alunos;
Aulas expositivas dialogadas e abertas, propensas ao desenvolvimento do senso
critica nos alunos;
Análise de casos que exprimam o conteúdo estudado, na pratica;
Seminários e debates em classe;
Observações de comportamentos dos alunos, do professor, de pessoas com as quais

trabalham de familiares, etc., associando-os com os comportamentos empreendedores;
Dinâmicas de grupo que estimulem reflexões sobre as competências;
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videos, filmes, artigos e textos que estimulem a reflexão sobre si mesmo, seus
objectivos e sua vida actual.
VI— AVALIAÇÃO
Todas as avaliações deverão ser consideradas como mais uma oportunidade

de

aprendizado para os alunos, estimulando-os sempre à reflexão e ao senso critico.
Avaliação continua dos alunos através de trabalhos em grupos, participação em
aula, seminários, debates e análises de casos, fornecendo-lhes os feedbacks
necessários ao seu aprimoramento pessoal;
Provas bimestrais escritas
Estimulo ao desenvolvimento de uma Feira de Empreendedorismo, a ocorrer no final
do semestre, na própria Universidade, que deverá ser avaliada por todos os
professores e alunos do curso.
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5 CONCLUSÕES
Este trabalho mostrou, em traços gerais, que a prática do empreendedorismo

está cada vez mais presente no dia-a-dia das pessoas como uma forma de emprego,
em decorrência da dificuldade que o poder público tem de absorver os profissionais
mediante trabalho formal.

Identificou-se que, dentre os efeitos e os benefícios que a disciplina e o ensino
do

empreendedorismo poderão

proporcionar aos atuais alunos

e

eventuais

empreendedores, os fatores preponderantes foram os "Empregos Estáveis", os motivos
relacionados ã "Auto-Realização" e a "Iniciativa própria".

Estes fatores se relacionam

com os resultados das pesquisas desenvolvidas pelo SEBRAE (2004 e 2005), que
mostram que, no que tange à necessidade, os principais motivos do empreendedorismo

são a falta de emprego e a necessidade de realização pessoal.
Verificou-se que a grande vantagem da

implementação

do ensino do

empreendedorismo no curso se relacionado com o fato de o Governo já não conseguir
suportar todos os encargos sociais com relação ao emprego. Ou seja, parafraseando o
Muhammad (2007) "a idéia de que um jovem deve trabalhar duro para servir a um
empregador parece simplesmente revoltante". Ainda em conformidade com o mesmo
autor, a vida humana é preciosa demais para que a desperdicemos assim, preparandonos para o mercado de trabalho para depois passar a vida inteira a serviço de um
empregador.
Entretanto, a desvantagem relaciona-se justamente com

o medo de ser

empregado de outrem pelo resto da vida, porém, o "Emprego Estável" pressupõe, em
parte, o conhecimento de algumas ferramentas administrativas com os quais o ensino
do empreendedorismo tem a seu dispor.
Considerando-se os resultados da pesquisa realizada com os discentes do curso
de Administração e Gestão de Empresas da Universidade Amilcar Cabral, mostrou-se
que a grande maioria destes alunos entrevistados é favorável à implementação de uma
disciplina especifica do empreendedorismo no curso, ou seja, num universo de 195
alunos que compõem o curso, foram entrevistados 64 alunos que correspondem

32.82% do número total, entre os quais 91% acharam "Necessária" a implementação
desta disciplina. Partindo destes números, espera-se que os tomadores de decisão
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desta instituição, do ensino público superior pertencente à república da Guine-Bissau,
criem condições para que os resultados desta pesquisa possam contribuir para o
enriquecimento da grade curricular cio curso objeto do estudo.

5.1 Recomendações para trabalhos futuros
0 intuito principal do presente trabalho foi propor a viabilidade de implementação

da disciplina de empreendedorismo no curso de Administração e Gestão de Empresas
da Universidade Amilcar Cabral. O empreendedorismo é uma forma de estar na vida, e
o seu ensino sistemático e continuo poderá contribuir para que as pessoas possam
efetivamente atingir os seus propósitos, individual ou coletivamente.
Recomenda-se, particularmente nesta Area de estudo do empreendedorismo,
que trabalhos posteriores sejam desenvolvidos, não somente ao nível do ensino
superior, mas, sobretudo, nas escolas de formação politécnica — que oferecem cursos
profissionalizantes.

A partir da pesquisa feita, neste trabalho, identificou-se que os estudos que
avaliam a viabilidade de projetos

socioecon6mico ou acadêmico precisam ser

incentivados. Todavia, as iniciativas particulares, tanto de estudantes guineenses na
diáspora, quanto dos discentes locais, devem ser voltadas a identificar e divulgar as

potencialidades do próprio pais como um todo.
0 enfoque, deste estudo, privilegiou o ensino do empreendedorismo no curso de
Administração e Gestão de Empresas da Universidade Amilcar Cabral. Entretanto,

espera-se que pesquisas do gênero ocorram no futuro, assim sendo, poderá haver
gerações de pessoas com espirito inovador e capacidade de liderança, ou seja, aqueles

indivíduos que empreendem ou fazem as coisas acontecerem.
Reforça-se aqui a importância das instituições de ensino, principalmente, os
cursos de Administração, de facultarem uma formação empreendedora aos estudantes
que almejam abrir seu próprio negócio.
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ANEXO A: ESTATUTO

Criação da Universidade Amilcar Cabral

Universidade Amilcar Cabral: anteprojecto de estatutos
PREAMBULO

A criação da Universidade Amilcar Cabral, em finais de 1999, correspondeu â
legitima aspiração da Guiné-Bissau de instituir um sistema de ensino superior que
satis fi zesse as principais carências nacionais em matéria de quadros superiores e as
naturais expectativas da sua juventude de adquirir níveis especializados de formação
universitária.
Di fi culdades e percalços de vária ordem têm impedido o normal funcionamento
da Universidade, a qual, decorridos estes anos, continua a ser gerida pela Comissão
Instaladora então nomeada, com a agravante de algumas das personalidades que a
compunham se terem, entretanto, afastado por completo da vida da
Encontram-se, portanto, inteiramente por cumprir

não só

os

instituição.
objectivos

assinalados em 1999 como defraudadas as expectativas que nessa altura se
constituíram quanto â capacidade da Universidade para prestar um contributo válido

para o desenvolvimento económico e social da Guiné-Bissau e valorizar os jovens
saídos do ensino secundário, ansiosos por obterem no seu próprio pais formação

especializada de nível superior.
É chegada, pois, à hora de regularizar o funcionamento da Universidade Amilcar

Cabral, de fi nindo o seu modelo de organização interna, inspirado no fi gurino próprio das
modernas Universidades públicas, em obediência, aliás, â filoso fi a que informa o
Estatuto do Ensino Superior e da Investigação Cientifica.
Nesta ordem de idéias, a Universidade Amilcar Cabral, que compreende o
ensino universitário e politécnico, é concebida essencialmente como uma estrutura de
coordenação e racionalização das unidades orgânicas que a compõem, separando-se

de forma clara a administração e gestão de uma e de outras, por se entender que as
faculdades e demais estabelecimentos de ensino são, elas próprias, o cerne nuclear da
instituição universitária. Desta forma, ao lado dos serviços centrais da Universidade,
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que compreendem os serviços administrativos e os de apoio ao Reitor, consagrou-se
um sistema orgânico próprio das Faculdades e dos outros estabelecimentos de ensino,
que assegura a sua plena autonomia estatutária, administrativa, fi nanceira, patrimonial,
disciplinar, cienti fi ca e pedagógica, enquanto instrumento indispensável de garantia de
adequados padrões de qualidade de ensino.
Por seu lado, o regime de organização e funcionamento da Universidade e
respectivas unidades orgânicas acolheu plenamente o sistema de gestão democrática e
participada, assegurando-se a

representação de todos os corpos universitários,

docentes, alunos e funcionários, nos órgãos colegiais.
Crê-se, assim, estarem fi nalmente reunidos os necessários requisitos legais ao

regular funcionamento curricular da primeira Universidade pública da Guiné-Bissau,
dando-se um passo fundamental no sentido de observar a directiva constitucional que
consagrou o direito ao ensino como um dos mais importantes objectivos programáticos
que cabe ao Estado concretizar.
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS - NATUREZA, SEDE, COMPOSIÇÃO E GRAUS.

Artigo 1°
(Natureza)
A Universidade Amilcar Cabral é uma pessoa colectiva de direito publico e goza,
observando o preceituado no presente diploma e nos Estatutos do Ensino Superior e de
Investigação Cienti fi ca, de autonomia estatutária, cienti fi ca, pedagógica, administrativa,
financeira, disciplinar e patrimonial.
Artigo 2°
(Sede, pólos e delegações)
A Universidade Amilcar Cabral tem a sua sede em Bissau, podendo abrir pólos ou
delegações regionais, obtida a autorização do Ministério da tutela.
Artigo 3°
(Composição)
1. A Universidade Amilcar Cabral (UAC) é constituída por serviços centrais e unidades
orgânicas, estruturadas segundo domínios de conhecimento, tanto de natureza
universitária como politécnica.
2.A data da entrada em vigor destes Estatutos, a UAC é constituída pelas seguintes
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unidades orgânicas:
a.
b.
C.
d.
Artigo 4°
(Graus acadêmicos, títulos e distinções honorificas).
1. Compete As unidades orgânicas da UAC:
a. a concessão dos graus de bacharel, licenciado, mestre e doutor e a emissão dos
correspondentes certi fi cados e diplomas;
b. o reconhecimento de graus e habilitações académicos obtidos no estrangeiro.
2. Compete à própria UAC atribuir títulos e distinções honorificas.
3. Além dos que conduzem A obtenção dos graus académicos, as unidades orgânicas
podem criar outros cursos, nomeadamente, de carácter indisciplinar, atribuindo os
correspondentes diplomas.
4. A atribuição dos graus de mestre e doutor e o reconhecimento de graus e
habilitações académicos serão regulados por diploma especial.
CAPITULO II
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
SECÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 5°
(Princípios fundamentais)
No quadro da legalidade do Estado de Direito democrático, a actividade da UAC
observará os seguintes princípios fundamentals:
a) Independência doutrinAria em relação a quaisquer concepções filosó fi cas, políticas,
ideológicas, estéticas ou religiosas;
b) Pluralismo de opinião e liberdade de expressão de pensamento, promovendo a plena
tolerância intelectual;
c) Democraticidade na sua administração e gestão, incentivando a participação activa
de todos os corpos universitários na vida da instituição;
d) Consagração do critério do mérito no acesso ao ensino superior, independentemente
da capacidade econômica dos candidatos.
Artigo 6°
(Atribuições)
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Na persecução dos seus objectivos permanentes de formação cientifica e cultural, são,
designadamente, fins específicos da UAC:
a) 0 ensino superior, universitário e politécnico;
b) A investigação científica;
c) A formação permanente;
d) A prestação de serviços A comunidade;
e) 0 intercâmbio nacional e internacional, cientifico e cultural, em especial, com os
países de lingua oficial portuguesa e os Estados da sub-região da Africa Ocidental;
f) Estimular a sensibilidade cultural e a prática desportiva da juventude.
SECÇÃO II
DAS AUTONOMIAS
SUBSECÇÃO I
PRINCÍPIO GERAL
Artigo 7°
(Formas de exercício da autonomia)
1. A UAC exerce directamente a sua autonomia estatutária, administrativa, financeira,
patrimonial e disciplinar
2. A autonomia cientifica e pedagógica da UAC é exercida através das suas unidades
orgânicas, sem prejuízo das competências reservadas, nessas matérias, aos seus
órgãos próprios.
SUBSECÇÃO II
REGIME DE AUTONOMIAS
Artigo 8°
(Autonomia estatutária)
A UAC pode regulamentar o seu regime de funcionamento e a sua própria estrutura de
organização interna, observando o preceituado no presente diploma e no Estatuto do
Ensino Superior e da Investigação Cientifica.
Artigo 9°
(Autonomia administrativa)
A autonomia administrativa da UAC é exercida no quadro da legislação geral aplicável,
tendo, designadamente, capacidade para praticar actos administrativos, celebrar
contratos, contratar pessoal e gerir o seu patrimônio.
Artigo 10°
(Autonomia financeira e patrimonial)
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A UAC pode administrar e dispor do seu património sem outras limitações além das
estabelecidas por lei, gerir livremente as dotações anuais do Orçamento Geral de
Estado de acordo com as suas atribuições legais e realizar receitas próprias para
afectar à satisfação das suas despesas funcionais.
Artigo 11°
(Autonomia disciplinar)
A UAC pode elaborar um Regulamento Disciplinar privativo, prevendo as infracções e
sanções aplicáveis e de fi nindo uma tramitação própria do processo disciplinar.

Artigo 12°
(Autonomia cientifica e pedagógica)
Sem prejuízo das competências legalmente reservadas aos seus órgãos próprios, a
autonomia cientifica e pedagógica da UAC é exercida pelas unidades orgânicas que a
constituem, as quais podem, designadamente:
a) conceber e executar os programas e as actividades de ensino e investigação que
contribuam para o progresso do conhecimento nas respectivas areas de saber;
b) seleccionar o âmbito e os objectivos da investigação a realizar;
c) escolher formas de difusão cultural;
d) definir métodos de ensino e de avaliação de conhecimentos;
e) criar, modificar, suspender e extinguir cursos, observando o preceituado no Estatuto
do Ensino Superior e da Investigação Cientifica;
f) seleccionar o corpo docente, segundo critérios exclusivos de mérito cientifico e
pedagógico, avaliar o seu desempenho e procederá distribuição anual de serviço
docente;
g) definir os regimes de ingresso.
CAPÍTULO Ill
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA UNIVERSIDADE
SECÇÃO! DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 13°
(Património)
1. 0 património da UAC é constituído pelo conjunto de bens e direitos que o Estado ou
outras entidades, públicas ou privadas, afectem à realização dos seus fins.
2. Sao, designadamente, receitas da UAC:
a. As dotações do Orçamento Geral do Estado;
b. Os rendimentos de bens próprios ou de que tenham a fruição;
c. Uma percentagem de 5% das receitas provenientes das propinas pagas as unidades
orgánicas;
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d. Receitas decorrentes de serviços prestados e de venda das publicações;
e. Doações, heranças e legados, subsídios e patrocinios;
f. Produto da venda de bens próprios;
g. Juros das contas de depósitos e rendimentos de outras aplicações financeiras;
h. Saldos da conta de gerência de anos anteriores;
i. Produto de taxas, emolumentos, multas, penalidades e quaisquer outras receitas que
legalmente lhe advenham;
j. Produto de empréstimos contraídos.

Artigo 14°
(Serviços centrais)
1. Os serviços centrais da UAC compreendem os serviços administrativos e os serviços
de apoio ao Reitor.
2. Os serviços previstos no número anterior regem-se por regulamentos aprovados pela
Assembléia da Universidade, sob proposta do Reitor.
3. 0 pessoal dos serviços centrais é composto por funcionários do quadro, contratados
e da administração pública que neles preste serviço.
Artigo 15°
(Apresentação de contas)
As contas da UAC são apresentadas a exame e julgamento do Tribunal de Contas.

SECÇÃO II ORGAOS
Artigo 16°
(Direito subsidiário)
Em tudo quanto não estiver previsto nesta Secção, aplicam-se subsidiariamente aos
órgãos da UAC as correspondentes disposições do Estatuto do Ensino Superior e da
Investigação Cientifica.

SUBSECÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 17°
(Órgãos)

1. 0 governo da UAC é assegurado pelos seguintes órgãos:
a) A Assembléia da Universidade;
b) 0 Reitor;
c) 0 Administrador;
d) 0 Conselho Consultivo.
2. Cada árgdo elabora o seu próprio regulamento, observando o preceituado no
presente diploma e no Estatuto do Ensino Superior e da Investigação Cientifica.
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Artigo 18°
(Forma dos actos)
1. Os actos dos dirgãos da UAC assumem as formas de fi nidas no Estatuto do Ensino
Superior e da Investigação Cienti fi ca.
2. Os actos dos órgãos da UAC são publicados no Boletim da Universidade.
Artigo 19°
(Impedimentos)
Os titulares dos órgãos de gestão previstos nas alíneas b. e c. do artigo 17 0 estão
sujeitos aos impedimentos estabelecidos pelo Estatuto do Ensino Superior e da
Investigação Cientifica.
Artigo 20°
(Mandatos nos órgãos colegiais)

1. 0 mandato dos membros por inerência dos órgãos colegiais caduca com a cessação
das funções que o originaram.
2. 0 mandato dos membros eleitos dos órgãos colegiais tem a duração de dois anos,
caducando antecipadamente quando o respectivo titular deixe de pertencer ao corpo
em representação do qual foi eleito.
3. Os membros eleitos dos órgãos colegiais são designados através de actos eleitorais
convocados pelo Reitor com, pelo menos, quinze dias de antecedência.
4. Nos actos eleitorais a realizar nas unidades orgânicas para a escolha dos
representantes dos diferentes corpos nos órgãos colegiais, são sempre eleitos
suplentes, para assegurar eventuais substituições.
SUBSECÇÃO II Assembléia da Universidade
Artigo 21°
(Composição)

1. A Assembléia da UAC é constituída por membros eleitos e membros por inerência.
2. São membros por inerência:
a. 0 Reitor;
b. 0 Vice-reitor;
c. 0 Administrador;
d. Os Directores e os Presidentes dos órgãos de gestão das unidades orgânicas;
e. Os Presidentes das Associações de Estudantes das unidades orgânicas.
3. Os restantes membros da Assembléia são eleitos pelos respectivos pares, nos
seguintes termos:
a. Cada unidade orgânica elege três docentes ou investigadores, dois estudantes e um
funcionário;
b. Dois funcionários da Reitoria.

99

Artigo 22°
(Forma de funcionamento)
A Assembléia pode funcionar em plenário ou por comissões, nos termos do respectivo
regulamento.
Artigo 23°
(Mesa da Assembléia)
A mesa da Assembléia é presidida pelo Reitor, sendo composta pelo Vice-reitor, por
dois docentes de diferentes unidades orgânicas, um aluno e um funcionário, todos por
ele designados, dentre os eleitos nos termos do artigo 21°, n.°3.
Artigo 24°
(Sessões ordinárias)
1. A Assembléia reúne, pelo menos, uma vez por ano, em sessão ordinária,
obrigatoriamente até ao final do primeiro trimestre.
2. A Assembléia é convocada pelo Reitor com uma antecedência minima de dez dias.
3. A Assembléia ordinária delibera sempre por maioria dos votos expressos.
Artigo 25°
(Competências da Assembléia ordinária)
Compete

a Assembléia ordinária:

a) Escolher duas personalidades da sociedade civil de reconhecido mérito intelectual,
artístico ou cultural, para membros do Conselho Consultivo;
b) Escolher dois representantes de organizações sócio-profissionais para membros do
Conselho Consultivo;
c) Apreciar e aprovar o relatório anual de actividades apresentado pelo Reitor;

d) Apreciar e aprovar, sob proposta do Reitor, os regulamentos dos serviços centrais da
Universidade, incluindo os respectivos quadros de pessoal;
e) Debater as linhas gerais de orientação da Universidade definidas pelo Reitor e
apreciar, deliberar e aprovar moções sobre todos os assuntos de relevância para a vida
da Universidade, que lhe sejam cometidos pelo Reitor ou por iniciativa própria.
Artigo 26°
(Sessões extraordinárias)

1. A Assembléia reline em sessão extraordinária, convocada pelo Reitor, por iniciativa
própria ou a requerimento de um terço dos seus membros em efectividade de funções.
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2. A Assembléia é convocada com a antecedência minima de quinze dias.
3. A Assembléia extraordinária delibera sempre por maioria de dois terços dos votos
expressos, contanto que superior á maioria absoluta dos membros em efectividade de
funções.
Artigo 27°
(Competências da Assembléia extraordinária)
1. Compete à Assembléia extraordinária:
a) Dar parecer não vinculativo sobre a nomeação e a exoneração do Reitor;
b) Propor ao Ministério da Tutela alterações aos estatutos da universidade e dar
parecer não vinculativo sobre as alterações aos estatutos propostas pelo Ministério da
Tutela.
2. Sem prejuízo do preceituado no presente diploma e no Estatuto do Ensino Superior e
da Investigação Cientifica, em especial, dos órgãos cuja existência é obrigatória e das
respectivas competências, a Assembléia extraordinária pode autorizar a criação de
novos órgãos que se revelem convenientes à persecução das atribuições da UAC.
SUBSECÇÃO Ill Reitor
Artigo 28°
(Competências)
Além das competências que lhe são conferidas pelo Estatuto do Ensino Superior e da
Investigação Cientifica, cabe ao Reitor:
a) Representar a Universidade;
b) Exercer o poder disciplinar sobre os funcionários dos Serviços Centrais;
c) Propor ao Conselho Consultivo a concessão de títulos e distinções honorificos;
d) Dirigir o Boletim da Universidade;
e) Exercer todas as competências que por lei ou Estatutos não sejam atribuidas a
outros órgãos da Universidade.
SUBSECÇÃO IV Administrador
Artigo 29°
(Designação e exoneração)
Ouvido o Reitor, o Administrador é nomeado e exonerado a todo o tempo pelo Ministro
da tutela.

Artigo 30°
(Fiscalização)
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A Assembléia da Universidade, reunida em sessão extraordinária, pode criar um
Conselho Administrativo que fiscalize a actividade do administrador.
SUBSECÇÃO V Conselho Consultivo
Artigo 31°
(Composição)
Além dos membros que, nos termos do Estatuto do Ensino Superior e da Investigação
Cientifica, fazem obrigatoriamente parte do Conselho Consultivo, a sua composição
pode ser alargada a outras personalidades que possam prestar um contributo
signi fi cativo para a valorização da Universidade.
Artigo 32°
(Deliberações)0 Conselho Consultivo delibera sempre por maioria dos votos expressos.
CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS UNIDADES ORGÂNICAS
SECÇÃO I
PRINCÍPIOS GERAIS
Artigo 33°
(Natureza e autonomias)
As unidades orgânicas da UAC constituem pessoas colectivas de direito público,
dotadas de autonomia estatutária, cientifica, pedagógica, administrativa, financeira,
disciplinar e patrimonial.
Artigo 34°
(Regime)
1. 0 regime de autonomias das unidades orgânicas consta dos artigos 60 a 67° do
Estatuto do Ensino Superior e da Investigação Cientifica e do artigo 12° do presente
diploma.
2. Cada unidade orgânica tem um estatuto que, observando o preceituado na lei,
concretiza a sua autonomia e enuncia os respectivos objectivos pedagógicos e
científicos.
SECÇÃO II
ÓRGÃOS DE GESTÃO
Artigo 35°
(Direito supletivo)
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Exceptuando o modo de designação dos Directores, o preceituado na presente Secção
não prejudica o disposto nos Estatutos de cada unidade orgânica.
Artigo 36°
(Forma dos actos)
Os actos dos órgãos de gestão obedecem As seguintes formas:
a) Despacho, no caso das decisões do Director;
b) Deliberação, no caso das resoluções da Assembléia de Representantes, de
Conselho Directivo, do Conselho Cientifico e do Conselho Pedagógico.
SUBSECÇÃO I
DIRECTOR
Artigo 37°
(Designação)
1. 0 Director é nomeado e exonerado, a todo o tempo, pelo Conselho de Ministros, sob
proposta do Ministro da tutela.
2. Nas suas ausências e impedimentos, o Director é substituído por um Subdirector,
que será o representante dos docentes no Conselho Directivo.
Artigo 38°
(Competência)
Compete ao Director:
a) Representar a instituição em todos os actos públicos em que esta participe;
b) Convocar o Conselho Directivo e dirigir as suas reuniões;
c) Fazer cumprir as deliberações dos órgãos da Escola, bem como as ordens e
instruções provenientes de órgãos do Estado que a ela sejam aplicáveis;
d) Exercer o poder de direcção sobre o pessoal técnico, administrativo e auxiliar;
e) Dirigir os Serviços Administrativos da Escola;
f) Outras atribuições que lhe sejam fi xadas.
SUBSECÇÃO ii
Conselho Directivo
Artigo 39°
(Composição)
1. 0 Conselho Directivo tem a seguinte composição:
a) 0 Director:
b) Um representante dos docentes;
c) Um representante dos alunos;
d) Um representante do pessoal técnico, administrativo e auxiliar.
2. 0 mandato dos representantes eleitos a que se referem as alíneas a), b) e c) do n.°
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1, é de um ano, mas s6 termina com a entrada em função dos novos membros.
3. Os membros eleitos do Conselho Directivo perdem o mandato:
a) No caso de destituição pela Assembléia de Representantes;
b) Quando renunciarem expressamente ao exercício de funções;
c) No caso de impedimento permanente, apreciado pelo Conselho.
Artigo 40°
(Competência)
Compete ao Conselho Directivo:
a) Assegurar o regular funcionamento da instituição;
b) Implanter e fiscalizar o cumprimento do seu plano de actividades;
c) Zelar pela execução de todos os actos emanados dos restantes órgãos da
instituição, no exercício da sua competência própria;
d) Administrar e gerir a instituição em todos os assuntos que não sejam da expressa
competência de outros órgãos;
e) Colaborar com os órgãos da Universidade e o Ministério da tutela em todas as
matérias relevantes da vida universitária;
f) Outras atribuições que lhe sejam fixadas.
Artigo 41°
(Funcionamento)
1. 0 Conselho Directivo sera presidido pelo Director e nos seus impedimentos, pelo
representante dos docentes.
2. 0 quorum do Conselho Directivo é de metade dos seus membros.
3. As deliberações do Conselho Directivo são tomadas por maioria de votos, cabendo
ao Director voto de qualidade.
4. 0 Conselho Directivo terá reuniões ordinárias mensais, excepto durante o período de
férias, e extraordinárias sempre que tal for julgado necessário pelo Director ou por
metade dos seus membros.
5. Todos os membros do Conselho serão avisados pessoalmente da realização e
ordem de trabalhos das reuniões extraordinárias.
SUBSECÇÃO Ill
Conselho Cientifico
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Artigo 42°
(Composição)
1. 0 Conselho Cientifica é composto por todos os docentes em efectividade de funções,
cabendo-lhe designar entre si o seu presidente, que sera substituído, nas suas
ausências e impedimentos, pelo membro mais antigo.
2. So os regentes das disciplinas terão direito a voto, excepto quanto a eleição dos
membros do Conselho Pedagógico.
3. 0 presidente do Conselho Cientifico poderá convidar, para fins específicos, para
participar nas suas reuniões, individualida -des de reconhecido mérito, embora sem
direito a voto.

Artigo 43°
(Competência)
Compete ao Conselho Cientifico:
a) Deliberar sobre todas as matérias de índole cienti fi ca, bem como as relativas a
organização do ano escolar;
b) Estabelecer relações corn outras instituições em matérias de natureza cientifica;
c) Propor ao Ministro da tutela o número de alunos a admitir em cada ano;
d) Propor ao Ministro da tutela a criação, modificação, suspensão ou extinção de cursos
ou especializações;
e) Deliberar sobre as condições de acesso à escola, designadamente quando ao
regime das respectivas provas e à hierarquização dos candidatos sujeitos a numerus
clausus;
f) Deliberar sobre as condições de realização dos exames;
g) Designar o docente responsável pela organização e funcionamento da Biblioteca e
dos Laboratórios e aprovar os respectivos regulamentos;
h) Exercer a competência disciplinar em relação aos docentes;
i) Outras atribuições que [he sejam fi xadas.
Artigo 44°
(Funcionamento)
0 Conselho Cientifico sera dirigido pelo seu presidente, aplicando-se ao seu
funcionamento as regras constantes do artigo 41°, com as necessárias adaptações.
SUBSECÇÃO IV
Conselho Pedagógico

Artigo 45°
(Composição)
0 Conselho Pedagógico é composto pelos seguintes elementos:
a) Director, que presidirá;
b) Subdirector;
c) Três docentes esco -qhidos por eleição efectuada no Conselho Cientifico, devendo
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dois deles ser regentes;
d) Dois alunos.
Artigo 46°
(Competência)
Compete ao Conselho Pedagógico:
a) Pronunciar-se sobre todas as matérias referentes à orientação pedagógica da
instituição, em especial, métodos de ensino e de avaliação de conhecimentos;
b) Dar parecer sobre os pianos de estudo dos cursos leccionados;
c) Deliberar sobre as equivalências a conceder relativamente a dischplinas feitas
noutras instituições de ensino superior, respeitando, na falta de outro critério legal, uma
identidade substancial entre as disciplinas;
d) Propor a aquisição de material didáctico, pedagógico e audiovisual que contribua
para a melhoria da qualidade de ensino e de estudo;
e) Outras atribuições que lhe sejam fixadas.
Artigo 47°
(Funcionamento)
Ao funcionamento do Conselho Pedagógico aplicam-se, com as necessárias
adaptações, as regras constantes do artigo 41°, embora a perio - dicidade das reuniões
ordinárias seja trimestral.
SUBSECÇÃO V

Assembléia de Representantes
Artigo 48°
(Composição)
1. A Assembléia é composta por representantes dos docentes, dos alunos e do pessoal
técnico, administrativo e auxiliar, eleitos pelo período de um ano, sendo o seu número
estabelecido da seguinte forma:
a) Cinco representantes dos docentes;
b) Cinco representantes dos alunos;
c) Dois representantes do pessoal técnico, administrativo e auxiliar.
2. 0 processo de eleição dos representantes referidos no número anterior sera de fi nido
pelos estatutos de cada unidade orgânica.
3. A Assembléia de Representantes elege o seu Presidente e Vice-presidente dentre os
docentes eleitos.

Artigo 49°
(Competência)

106

Compete à Assembléia de Representantes:
a) Eleger, através de cada um dos seus corpos, os membros do Conse-lho Directivo
0
referidos nas alíneas b}, c) e d) do artigo 39 ;
b) Destituir os membros do Conselho Directivo referidos na alínea anterior;
c) Eleger os dois representantes dos alunos no Conselho Pedagógico, a que se refere o
artigo 45°, alínea d;
d) Aprovar o plano de actividades do Conselho Directivo;
e) Fiscalizar genericamente os actos do Conselho Directivo, com sal -waguarda do
exercício efectivo da competência própria deste;
f) Aprovar recomendações sobre qualquer matéria inerente 5 vida da instituição,
g) Pronunciar-se, por iniciativa própria ou a solicitação dos outros órgãos, sobre todas
as matérias relevantes da vida da instituição,
h) Aprovar o seu regulamento interno;
i) Outras atribuições que lhe sejam fixadas.
Artigo 50°
(Funcionamento)
1. 0 quorum da Assembleia de Representantes é de metade dos seus membros.
2. As deliberações de Assembleia de Representantes são tomadas por maioria de
votos, cabendo ao Presidente ou, nos impedimentos deste, ao Vice-presidente, voto de
qualidade.
3. A Assembléia de Representantes é convocada pelo seu Presidente ou, nos
impedimentos deste, pelo Vice-presidente, por iniciativa destes ou a pedido de 1/3 dos
seus membros ou dos restantes órgãos da escola.
SECÇÃO UI
Outros serviços

Artigo 50°
(Serviços administrativos e de apoio)
1. Além dos órgãos referidos na Secção anterior, as unidades orgânicas podem ainda
compreender outros serviços, designadamente:
a) Serviços administrativos:
g) Biblioteca;
h) Laboratórios.

2. A orientação e direcção dos serviços administrativos competem ao Director.
3.A orientação e direcção da Biblioteca e dos Laboratórios, nos seus aspectos
científicos, pedagógicos e de funcionamento, competem aos docentes designados pelo
Conselho Cienti fi co.
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CAPITULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 51°
(Ano lectivo)
0 ano lectivo inicia-se a 1 de Outubro e termina em 30 de Setembro.
Artigo 52°
(Imprensa da Universidade)
1. A Universidade editará periodicamente um Boletim, no qual serão divulgados os
aspectos mais marcantes da vida da instituição e publicados estudos de interesse
pedagógico, cientifico e cultural.

2. 0 Reitor pode convidar personalidades de mérito para participarem na actividade
editorial do Boletim.
Artigo 53°
(Estatutos das unidades orgânicas)
Nos termos do Estatuto do Ensino Superior e da Investigação Cientifica, compete ao
Governo, no prazo de 180 dias a contar da entrada em vigor do presente diploma,
elaborar os estatutos das unidades orgânicas que ainda não estejam aprovados.
Artigo 54°
(Entrada em funcionamento dos novos órgãos)
1. 0 sistema orgânico previsto nos presentes Estatutos entra em funcionamento com a
tomada de posse do Reitor que for nomeado pelo Conselho de Ministros, sob proposta
do Ministro da tutela.
2. Competirá ao Reitor providenciar a célere instalação dos órgãos da Universidade
previstos nestes Estatutos.
Artigo 55°
(Entrada em vigor) Os presentes Estatutos entram em vigor quinze dias após a sua
publicação no Boletim Oficial.
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