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 - Abstract: 
The real autonomy of the citizen is also related to his/her option to management its own career path 
and has the option of starting a business venture. With it the citizen will be able to have a economic 
autonomy since it depends mainly in his/her only work to prosper.  
In this way, this research project aims to investigate the enabling role of new Information and 
Communication Technologies in the economic autonomy of the citizen as an entrepreneur.  
 
 
 - Resumo: 
A real autonomia do cidadao passa pela opção de gerenciar sua propria careira e optar por abrir um 
negócio. Esse negócio da ao cidadão uma autonomia economica uma vez que esse dependerá 
principalmente de seu próprio trabalho para prosperar. 
Dessa forma, esse projeto de pesquisa busca investigar o papel potenciador dasnovas  tecnologias de 
informação e comunicação na autonomia economica do cidadao como empreendedor. 
 
 


