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Resumo 

O presente seminário centra-se na articulação entre três temáticas complementares: o 

empreendedorismo, a inovação e a regulação. Em relação à primeira, deve considerar-se a 

existência de uma vasta literatura sobre história empresarial que se foi afirmando desde os 

anos Setenta. Após um primeiro surto de trabalhos, sobretudo daqueles que tinham por 

matriz o contributo de Joseph Schumpeter, a história empresarial ganhou uma 

especificidade própria, desde logo com Alfred Chandler filho, historiador que se debruçou 

sobre o advento da empresa moderna e cuja investigação cunhou uma nova orientação 

metodológica - baseada em estudos de caso nem sempre confirmados pela pesquisa 

histórica -, que hoje faz todo o sentido questionar. No que respeita ao segundo tema, a 

literatura sobre a inovação surge-nos particularmente ligada ao tema da criação de 

empresas. Também neste plano, Schumpeter avulta como figura marcante, principalmente 

no âmbito da Economia. A regulação, por último, permite relacionar os dois primeiros 

temas com o contexto institucional no seu todo. 

Esta sessão procurará debruçar-se sobre as tendências metodológicas actuais, enfatizando a 

especificidade e a originalidade do contributo do historiador para o entendimento das 

dinâmicas empresariais, da inovação e dos contextos institucionais (em que se insere o 

problema da regulação). De facto, para além dos aportes tradicionalmente oferecidos pelas 

ciências da gestão, dois campos do saber vão paralelamente ganhando fôlego: a História 

Económica praticada por economistas ou em departamento de Economia e o trabalho do 

historiador de formação. Particular atenção merece outrossim a Sociologia histórica (em 

que se enquadram, por exemplo, os estudos de Charles Tilly), que constituirá seguramente 

tema de reflexão futura.  

No que toca às dinâmicas empresariais, deve atentar-se no relevo assumido pelo estudo do 

empreendedorismo (entrepreneurship) e pela perspectiva de análise daí advinda, a qual 

tem enquadrado o estudo do desenvolvimento do comércio do vinho do Porto e o de tantas 

outras actividades historicamente estruturantes da economia portuguesa.  
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