BARÓMETRO EMPRESARIAL

Empreender é fazer mais
Numa época de grandes transformações na economia do país, o tema do Empreendedorismo assume uma
grande relevância sendo um dos aspectos chave do dinamismo económico pela introdução de novas iniciativas empresariais, inovação, competitividade e criação de emprego. A análise que se segue avalia o empreendedorismo na fase da criação de empresas reflectindo os casos que chegaram à fase da concretização sob
a forma de constituição.
46.241 é o número de sócios das
empresas constituídas em 2011,
representando 0,8%
da população activa (5.5 Milhões);

As empresas mais jovens, com
menos de 5 anos, concentram 11,6%
dos empregados do tecido
empresarial português
(291.386 empregados);
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A escolha de sector nas start-ups
alterou-se nos últimos 10 anos:
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As sociedades unipessoais
representam hoje 49% das
constituições, valor acima das
sociedades limitadas (47%), a forma
jurídica mais expressiva no tecido
empresarial.
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Grande crescimento das sociedades
unipessoais nos últimos 10 anos
(+66%);

Estas empresas representam 25% do
tecido nacional.
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Nas novas empresas com um só sócio,
69% destes são homens e 31%
mulheres. Nas empresas com mais
sócios: 66% são homens e 34%
mulheres.
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O número médio de sócios por
empresa é de 1,5;
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O sector dos Serviços atinge grande
dimensão (30% do tecido
empresarial), constituindo-se em
2011 mais 34% de empresas neste
sector;
Já no sector da Construção as
constituições decrescem 56%,
representando em 2011 apenas 10%
das novas empresas.

Informação de empresas para empresas
Todas as empresas do mundo
em D&B Worldwide Network
- 223 milhões de entidades em 221 países,
- 1,4 milhões de entidades em Portugal.

Em www.informadb.pt
- seleccione o país,
- pesquise a empresa que lhe interessa,
- consulte a informação que necessita.
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Distribuição das constituições

Crescimento (2002 - 2011)
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