Pequenas e Médias Empresas em Portugal
Pequenos Negócios – Conceito e Principais instituições de Apoio aos
Pequenos Negócios

Em Portugal, a classificação das Pequenas e Médias Empresas (PMEs) obedeceu à
Recomendação da Comissão Europeia que define PME como uma empresa com menos
de 250 trabalhadores, cujo volume de negócios anual não exceda 50 milhões de euros ou
cujo ativo total líquido anual não exceda 43 milhões de euros. Esta definição engloba as
micro, as pequenas e as empresas de médio porte. As pequenas empresas distinguem-se
das médias por terem menos de 50 trabalhadores e um volume de negócios anual (ou ativo
total líquido) que não exceda os 10 milhões de euros. As microempresas distinguem-se
das pequenas por terem menos de 10 trabalhadores e um volume de negócios anual (ou
ativo total líquido) que não exceda os 2 milhões de euros.
O Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) tem
por missão promover a competitividade e o crescimento empresarial, visando o reforço da
inovação, do empreendedorismo e do investimento empresarial, nas empresas que
exerçam a sua atividade nas áreas sob tutela do Ministério da Economia, com exceção do
setor do turismo, designadamente das empresas de pequena e média dimensão.
A Associação Nacional das Pequenas e Médias Empresas (ANPME) representa e
defende os interesses dos pequenos e médios empresários, procurando, por meio da sua
intervenção, contribuir para o sucesso e sustentabilidade dos seus associados num
mercado cada vez mais global e complexo.

Atividade empreendedora e ambiente de negócios
Em Portugal, oito a cada 100 adultos são empresários em estágio inicial de carreira.
Desde 2012, esse número aumentou de forma pouco significativa, mas, em relação aos
resultados de 2010, continua a representar um aumento substancial, em que os resultados
foram medidos antes da implementação do programa de ajuste econômico e financeiro no
país, patrocinado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), pela União Europeia (UE) e
pelo Banco Central Europeu.

As medidas de austeridade acima descritas têm elevado os níveis de desemprego
no país. Entretanto, o empreendedorismo é considerado como uma solução para diminuir
esse problema.
O empresário médio em Portugal é homem com idade entre 25 e 34 anos. Os
homens são duas vezes mais propensos que as mulheres a serem empreendedores. Eles
atuam, em sua maioria, nos serviços orientados para o consumidor final e são motivados
principalmente pela oportunidade, como é típico nas economias orientadas para a
inovação.
Facilitadores e restrições
A infraestrutura física e profissionais competentes são vistos como os maiores
facilitadores do empreendedorismo em Portugal. Houve ainda um investimento
considerável nos últimos 30 anos para a modernização da infraestrutura física do país, que
permitiu uma progressão do empreendedorismo em uma economia baseada em serviços.
Por outro lado, as normas culturais e sociais são consideradas como os fatores mais
prejudiciais para o desenvolvimento do empreendedorismo em Portugal, que ainda é visto
de forma negativa pela população. No entanto, levando em consideração as medidas de
austeridade promovidas no país, as políticas governamentais são consideradas, hoje,
como o fator mais prejudicial para a criação de empresas em Portugal.
Iniciativas de apoio ao empreendedorismo
No país estão sendo implementados alguns programas, ações e iniciativas de apoio
ao desenvolvimento do empreendedorismo em Portugal em diversas áreas específicas apoio financeiro, formação, serviços profissionais etc. O Instituto Nacional de Apoio às
PMEs (IAPMEI) executa uma série de ações interessantes e relevantes, como o programa
Finicia, que facilita o acesso ao financiamento, ou Empreender +, que ajuda os jovens a
transformar ideias de negócio em empresas viáveis.
Tendências ao longo do tempo
Os indicadores de empreendedorismo em Portugal mantiveram-se estáveis, com
exceção do mais importante, a taxa de atividade de empreendedorismo em estágio inicial
(TEA). Em 2011, cujo ano marcou o início das medidas de austeridade e fortes aumentos
na taxa de desemprego, mostrou que o número de pessoas envolvidas em
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empreendedores apresentam características demográficas semelhantes, investem nos
mesmos setores e afirmam que eles são impulsionados pela oportunidade.
Desafios para o futuro
Em primeiro lugar, Portugal precisa retomar sua economia, a fim de sair do
programa internacional de assistência para o ajuste econômico e financeiro. Isso é vital
para o desenvolvimento do espírito empresarial, uma vez que irá liberar recursos
financeiros que atualmente estão em falta. O desenvolvimento do empreendedorismo é um
meio para este fim, mas também o resultado de uma economia mais fortalecida.
Em segundo lugar, Portugal precisa tratar aqueles que foram apontados como seus
desafios estruturais mais importantes para o desenvolvimento de negócios, como a
educação, particularmente nos níveis primário e secundário, as normas sociais e culturais
e as políticas governamentais, especialmente no que tange à burocracia.
Em 2013, segundo o SBA- Small Basic Act, existiam aproximadamente 775.000
PMEs, o que representa 99,5% do tecido empresarial português. Essas empresas
empregam 2.264 milhões de pessoas (78,7% do emprego em Portugal) e são responsáveis
por 66,5% do volume de negócios no país.
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