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

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

Percurso orientado pelos sonhos — Dicas para alcançar o sucesso 

 

 

Pergunta: Durante o período da criação dos negócios ou do trabalho, é sugerido que se 

inscrevam em cursos de formação? 

Resposta: Durante o processo da criação de negócios ou de trabalho, é árduo estudar ao 

mesmo tempo. No entanto, tanto no empreendedorismo como no trabalho também 

é preciso aprender constantemente. 

 

Pergunta: Será que é adequado para estudantes universitários ou recém-graduados criarem os 

seus próprios negócios? 

Resposta: Existem vários e diferentes concursos de empreendedorismo na sociedade, em que 

muitos estudantes universitários participam, sendo viáveis os planos que eles 

propõem. Por isso, é adequado que os estudantes universitários ou os recém- 

-graduados criem os seus próprios negócios. 

 

Pergunta: Quais são as restrições para a criação de negócios em Macau? 

Resposta: Em Macau, as restrições para a criação de negócios são poucas. Diferentes 

governos e instituições particulares, também, têm diferentes apoios, por exemplo, a 

Direcção dos Serviços de Economia, a Fundação Macau e o Instituto de Promoção 

do Comércio e do Investimento de Macau. Ao mesmo tempo, a Direcção dos 

Serviços do Ensino Superior, também, organizou diversas actividades para que os 

estudantes se pudessem integrar no ambiente do empreendedorismo. 

 

Pergunta: Quais são as dificuldades encontradas durante a fase de criação e manutenção do 

negócio? A que se deve prestar atenção especial? 

Resposta: No processo de exploração das empresas, a forma de lidar com as opiniões 

divergentes é uma grande dificuldade. Por outro lado, devido à falta de recursos 

humanos em Macau, a manutenção dos trabalhadores adequados, também, exige 

determinadas técnicas. No caso de enfrentarem dificuldades na exploração das 

empresas, podem recorrer à tecnologia para optimizar as actividades da empresa, 

contratar consultores empresariais para ajudar a resolver as dificuldades da 

empresa, etc. 

 

 


