
 “Atreva-se a Sonhar e a Criar – Seminário de Partilha de Experiências 

(da série de actividades sobre o planeamento da carreira)” 

Descodificação do empreendedorismo – Ponto de partida para a criação de um negócio 

 

Pergunta: Quais são as disciplinas mais adequadas para facilitar a criação de negócios? 

Resposta: Os estudantes de diferentes especialidades podem experimentar a criação de 

negócios. O mais importante é que nas fases da criação dos negócios não só 

utilizem os conhecimentos dos livros, mas também precisam de aceitar 

constantemente novas coisas/ideias e novos desafios. 

 

Pergunta: É  adequado criar um negócio enquanto se está a estudar na universidade?  

Resposta:O empreendedorismo é um conhecimento, um processo de descoberta de si próprio, 

por exemplo, quando se cria um negócio na universidade, quanto mais cedo se 

aceitarem diferentes desafios, mais isso ajuda o crescimento pessoal. 

 

Pergunta: Qual é o equilíbrio entre o empreendedorismo e os estudos? 

Resposta: É  preciso ter equilíbrio entre o empreendedorismo e os estudos, mas isto não é um 

assunto simples. Se os projectos de criação de negócios estiverem relacionados 

com os seus estudos, deve haver um bom equilíbrio e um bom início. 

 

Pergunta: Se os fundos não forem suficientes, devemos ainda insistir na criação de negócios? 

Resposta: Isso é um factor de risco durante a criação dos negócios, deve-se ter em conta os 

diferentes factores antes de se tomar uma decisão. 

 

Pergunta: Quais são os factores chave no sucesso do empreendedorismo? 

Resposta:Em primeiro lugar, expandir a rede de contactos, já que pessoas diferentes, também, 

podem ser parceiros no caminho da criação de negócios; em segundo lugar, a 

comunicação, com a troca de ideias, surgirão outras melhores; em terceiro lugar, 

experimentar, uma vez que há muitas entidades diferentes de apoio em Macau, por 

isso os jovens podem ter a coragem de experimentar. Por último, pensar, os jovens 

sabem muito pouco sobre o empreendedorismo e por isso devem pensar mais e 

aprender mais. 

 

Pergunta: Pode haver algum conflito entre os parceiros no processo de criação de negócios? 

Como são distribuídos os lucros da empresa e há mecanismos de entrada e saída 

dos membros? 

 

Resposta: Durante o processo de criação de negócios, surgem sempre conflitos. Todos têm 



opiniões diferentes sobre o futuro desenvolvimento da empresa, mas, estas 

opiniões não necessariamente negativas, sendo um processo de alerta mútuo. No 

que diz respeito à entrada e saída de membros, o Centro de Incubação de Negócios 

para os Jovens de Macau dispõe de um serviço gratuito de consultadoria jurídica, 

podendo a equipa de criação de negócios assinar um acordo de fundadores que, no 

caso de um dos membros fundadores se retirar, pode dar seguimento a outros 

assuntos de acordo com os conteúdos do acordo. Para mais detalhes, podem aceder 

à página electrónica do Centro de Incubação de Negócios para os Jovens de Macau: 

https://myeic.com.mo/about-centre/中心服務/. 
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