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A 'Empreendipédia - Dicionário
de Educação para o Emprendedo-
rismo', uma obra inédita em Por-
tugal, publicada pela editora Gra-
diva e coordenada por dois ma-
deirenses, o professor Jacinto Jar-
dim e pelo professor José Eduar-
do Franco, foi ontem apresentada
publicamente na Porto Business
School.

A apresentação da obra esteve a

cargo da professora Anabela Perei-
ra da Universidade de Aveiro, do
professor Daniel Bessa, da Univer-
sidade do Porto e ex-ministro da
Economia e do professor Carlos
Brito da Universidade do Porto.

O grande mentor da obra foi do
professor Jacinto Jardim, actual
coordenador do Gabinete de
Educação para o Empreeendedo-
rismo e Cidadania da Universida-
de Aberta/CLEPUL-Faculdade
de Letras Universidade de Lisboa

que envolveu mais de duzentos
investigadores de 15 países e que
foi realizada em sete anos.

José Eduardo Franco disse ao
DIÁRIO que a obra é liderada por
dois madeirenses, este é o primeiro
instrumento de conhecimento sis-
temático pensado e preparado em
língua portuguesa para uma edu-
cação promotora de uma mentali-
dade e uma cultura empreendedo-
ras de fundo humanista.

O termo e o conceito de Em-



preendipédia é inovador e foi cu-
nhado pela primeira vez no quadro
do Gabinete de Educação para o

Empreendedorismo e Cidadania
da Cátedra Infante Dom Henrique
para os Estudos Insulares Atlânti-
cos e a Globalização.

Contando com a colaboração
investigadores e especialistas de
todo o nosso país e de vários paí-
ses estrangeiros, esta obra ofere-
ce aos professores, alunos e inte-
ressados em geral um leque mui-
to abrangente de temas, concei-
tos, instituições fundamentais
para servir de base a muitas ini-
ciativas em voga de educação
para o empreendedorismo.

De tal modo este conceito dicio-

narial é inovador a nível interna-
cional que outros países já mostra-
ram interesse em desenvolver
"empreendipédias" adaptadas aos

seus países, a começar pelo Brasil.
Quando alguns autores defendem
que a nova "revolução industrial"
do século XXI será motivada pela
filosofia da educação para ao em-
preendedorismo e pelo uso inten-
sivo da inteligência artificial, nada
mais oportuno do que uma obra
como esta que procura oferecer
um roteiro sinóptico de conheci-
mento fundamental sobre as gran-
des questões e temas importantes
para esta educação do presente e
do futuro, mas procurando centrá-
la em valores que favoreçam a di-

mensão humanizante e humaniza-
dora dos programas e fins do em-

preendedorismo em vista da cons-
trução de um mundo melhor onde
todos tenham lugar com a dignida-
de que todo o ser humano merece.

Destacamos entre as palavras
muito elogiosas dos empreende-
dores a afirmação peremptória de
Daniel Bessa que não teve dúvidas
em considerar esta obra uma refe-
rencia ao nível nacional e interna-
cional e que devia passar a constar
em todas as bibliotecas, escolas e

universidades deste país.
A sessão de apresentação foi

muito concorrida e os coordenado-
res da obra estão a prever uma
apresentação em breve na Madeira.


