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A
s startups têm tido um 
forte impacto na criação 
de emprego. Note-se que, 
em Portugal, mais de 50% 
de todo o novo emprego 

está a ser criado por empresas 
com menos de 5 anos. Estas pe-
quenas empresas são fundamen-
tais por serem criadas por uma 
nova geração de empreendedores, 
sendo a geração mais qualificada 
que alguma vez tivemos, norteada 
pela procura de inovação, aposta 
na valorização dos seus colabora-
dores, criatividade e design, e res-
ponsabilidade social e ambiental.

É de salientar o importante reju-
venescimento que as startups que 
têm surgido por todo o País nos 
últimos 3 anos têm representado 
para os centros urbanos, atraindo 
centenas de jovens portugueses 
e estrangeiros, fomentando a re-
qualificação de património e a 
revitalização do comércio.

Recorde-se que o conceito Star-
tup centra-se em 3 áreas de atua-

ção: Ecossistema, Financiamento 
e Internacionalização.

No que concerne ao Financia-
mento, as políticas públicas de fi-
nanciamento a startups estão ali-
nhadas em oferecer uma alterna-
tiva ao crédito bancário e em como 
investir com os melhores investi-
dores nacionais e internacionais 
que tragam, para além de capital, 
a sua experiência e know-how em 
indústrias e setores específicos, 
nas áreas de gestão, comercial ou 
de desenvolvimento de produto. 

Neste âmbito, o Programa Web 
Summit é o maior evento de em-
preendedorismo tecnológico do 
mundo, e irá decorrer em Lisboa 
nos próximos 3 anos, e onde foi 
anunciado este ano, em matéria de 
vistos de residência, a criação do 
“Startup Visa”, ou seja, um visto de 
residência para empreendedores 
que abram empresas inovadoras 
em Portugal e que poderão tam-
bém integrar uma incubadora da 
rede Startup Portugal e beneficiar 

de todos os incentivos e apoios do 
Programa Startup Portugal. As-
sim, a partir de janeiro do próximo 
ano, vão poder aceder de forma 
rápida a um visto de residência em 
Portugal, permitindo-lhes criar 
ou mover a sua empresa para o 
País, o que o torna cada vez mais 
aliciante no domínio do microem-
preendedorismo. A avaliação do 
potencial económico e inovador 
será feita tendo por base o grau 
de inovação, a estabilidade do ne-
gócio e potencial de mercado, a 
capacidade da equipa de gestão, o 
potencial de criação de emprego 
qualificado em Portugal.

Aquilo que, acima de tudo, se 
pretende é atrair para Portugal 
investimento aliado ao empreen-
dedorismo, criatividade, talento 
e capacidade de inovação, de 
forma a gerar emprego e riqueza 
para o País que se volta cada vez 
mais para o futuro das empresas 
com objeto social tão específico 
quanto cativante. 

A IMPORTÂNCIA DAS 
startups para o emprego
A opinião da Dr.ª Patrícia Baltazar Resende, Advogada/Sócia da sociedade de advogados Bernardino, Resende E Associados RL

É DE SALIENTAR 
O IMPORTANTE 
REJUVENESCI-
MENTO QUE AS 
STARTUPS QUE 
TÊM SURGIDO 
POR TODO O PAÍS 
NOS ÚLTIMOS 
3 ANOS TÊM 
REPRESENTADO 
PARA OS CEN-
TROS URBANOS

Dr.ª Patrícia 
Baltazar Resende
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