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Empreendedorismo
Conceito que surge, aproximadamente, no século XVIII com Richard Cantillon, resultando do francês “entre” 
e “prendre” – “que significa qualquer coisa como «estar no mercado entre o fornecerdor e o consumidor»” 

(Sarkar, 2010, p.26). Ainda de acordo com o mesmo autor (p.32), “empreendedorismo é o processo de 
criação e/ou expansão de negócios que são inovadores ou que nascem a partir de oportunidades 

identificadas”.

Empreendedorismo em Enfermagem
É um processo com acção, movimento e objectivos, de conquista pelo melhor valor, tanto a nível de 
negócio como nas diversas dimensões que constituem a vida da Pessoa, visando a identificação de 
oportunidades, a inovação, a criatividade e o conhecimento dos mercados como forma de poder e 

como forma de estabelecer os melhores Cuidados possíveis.
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