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MITOS FACTOS

As PME são as grandes
responsáveis pela criação 
de emprego.

São as empresas jovens,  
normalmente também as 
pequenas, que criam a maior 
fatia de novo emprego (46%).

O aumento do  desemprego 
deve-se ao facto de as empresas 
terem diminuído o número de 
trabalhadores.

Foi o número de empresas 
que diminuiu. O número médio 
de empregos por empresa 
mantém-se estável.

A zona de Lisboa é a grande 
responsável pela criação 
de novas empresas.

As Start-up, 6,5% do tecido, 
representam sozinhas cerca 
de 18% do emprego criado 
em cada ano.

A zona do Norte lidera em 
nascimento de empresas 
(pelo menos 3pp acima da 
zona de Lisboa).



No período em análise registou-se uma diminuição de 
6,3% do número de empresas com actividade comercial 
(-19 050 empresas)

O número médio de empregados por empresa registou no 
período,  uma diminuição de apenas 3%
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EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS
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-9,1%
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A redução do número total de empregados resulta 
essencialmente da diminuição do número total de 
empresas

EVOLUÇÃO DO EMPREGO NO PERÍODO 

O aumento do  desemprego 
deve-se ao facto de as empresas 
terem diminuído o número de 
trabalhadores.

Foi o número de empresas 
que diminuiu. O número médio 
de empregos por empresa 
mantém-se estável.



35%

As Empresas Jovens contribuem 46% para o novo emprego 

Tecido 
empresarial

As empresas jovens - com idade inferior ou igual a 5 anos - constituem 35% do nosso tecido 
empresarial, e representaram em média 46% do emprego criado em cada ano. 
As empresas jovens  são normalmente também pequenas e crescem mais depressa. 

As PME são as grandes
responsáveis pela criação 
de emprego.

São as empresas jovens, normalmente 
também as pequenas, que criam a 
maior  fatia de novo emprego (46%).

As Start-up, 6,5% do tecido, representam 
sozinhas cerca de 18% do emprego criado 
em cada ano.
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A zona de Lisboa é a grande 
responsável pela criação 
de novas empresas.

A zona do Norte lidera em 
nascimento de empresas 
(pelo menos 3pp acima da zona 
de Lisboa).



O estudo Informa D&B “Onde nasce o novo emprego em Portugal”, foi apresentado 
no passado dia 08 de Maio na 2ª Conferência sobre Crescimento Empresarial.

Principais destaques



Aceder às apresentações realizadas na conferência 
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