BARÓMETRO EMPRESARIAL

A multi localização das empresas em Portugal
A grande maioria das empresas em Portugal apresenta apenas uma localização (95,1%).
Este fenómeno explica-se em grande parte pela elevada concentração no tecido de micro empresas e pelo
facto de apenas 3% destas apresentarem mais do que uma localização. A existência de multi localização
encontra-se, entre outros factores, relacionada com a dimensão das empresas. É também determinada pela
especificidade do sector de actividade onde estas actuam.
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É nas grandes empresas que se verifica a maior incidência de multi localização (52%). Este fenómeno diminui quanto menor for a dimensão das empresas: 27% das médias empresas e 12% das pequenas empresas
registam múltiplas localizações.
A análise sectorial também permite identificar diferenças nos sectores de actividade: o Gás/Electricidade/
Água é o sector que apresenta maior percentagem de empresas com diferentes localizações (11%), seguidos
do Retalho (9%), Indústrias Extractivas (8%), Grossistas (7%) e Alojamento e Restauração (6%).
Apesar de poucas, as empresas com várias localizações (4,9%) concentram 41% do volume de negócios
gerado no tecido empresarial nacional e 28% dos empregados (1).
(1) Tecido empresarial com prestação de contas de 2010 (exclui o sector público e o sector financeiro).
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