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SUMÁRIO EXECUTIVO
O Barómetro da Informa D&B analisa mensalmente os fenómenos de nascimento,
encerramento e insolvência de empresas. Os primeiros nove meses do ano apresentaram
um decréscimo de 3,6% no número de nascimentos face ao período homólogo. O 3º
trimestre apresenta um valor idêntico de nascimentos depois de ter crescido no 2º trimestre
(+5,1%) e reduzido no 1º trimestre (-11,7%).
Os encerramentos e as insolvências continuam a tendência de descida já sentida em 2013,
registando uma diminuição de 14,3% e 24,1% entre janeiro e setembro de 2014, face ao
período homólogo de 2013, tendência que se verifica em todos os trimestres deste ano.

Tendências dos nascimentos, encerramentos e insolvências do tecido empresarial:

Fonte: Análise Informa D&B; Dados: Publicações de actos societários e Portal Citius / Ministério da Justiça

Nascimentos / Constituições:
Nos três primeiros trimestres de 2014 constituíram-se 26 513 entidades em Portugal, valor
ligeiramente inferior ao período homólogo (27 504 entidades).
Nos primeiros 9 meses do ano assistimos a uma redução da importância do nascimento de
iniciativas individuais (principal motivo do crescimento de constituições em 2013)
aumentando o peso das sociedades por quotas em 3 p.p. As diversas formas jurídicas
adotadas na constituição de entidades evoluíram de forma distinta ao longo deste
período. Verificou-se uma redução de constituições em todas as naturezas jurídicas à
exceção das sociedades por quotas que crescem 3,4%. As sociedades unipessoais descem
9% , com especial impacto da grande redução de constituição deste tipo de sociedades
verificada no 1º trimestre deste ano.
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Nascimentos/Constituições por natureza jurídica entre janeiro e setembro de 2014:

Fonte: Análise Informa D&B; Dados: Publicações de actos societários / Ministério da Justiça

Encerramentos / Extinções:
Entre janeiro a setembro de 2014 encerraram 8 833 entidades, verificando-se uma redução
de 14,3% face a 2013, com uma tendência de descida observada nos três trimestres do
ano.

Insolvências:
Nos primeiros 9 meses deste ano foram iniciados 3 237 processos de insolvência, menos
24,1% do que no período homólogo de 2013. A tendência de descida tem vindo a
acentuar-se ao longo dos trimestres, decrescendo 12,5%, 19,8% e 44,2% no 1º, 2º e 3º
trimestres respetivamente.
O número de apresentações à insolvência desceu 31,6%, e foi a principal razão da
diminuição no total de insolvências. O número de insolvências requeridas por terceiros
também diminui 16%.

Fonte: Análise Informa D&B; Dados: Portal Citius / Ministério da Justiça

Nota (1): A descida acentuada de publicações de processos de insolvência no 3º trimestre poderá ter sido
influenciada pelos problemas verificados no portal Citius nos últimos dois meses deste trimestre. No entanto, desde
então e até à data desta publicação, não verificámos qualquer subida anómala de publicações desta natureza.
Nota (2): O Barómetro Informa considera os processos de insolvência de pessoas coletivas. Não inclui nesta análise
os processos de insolvência relativos aos empresários em nome individual, profissionais liberais e particulares.

www.informadb.pt | informadb@informadb.pt | 213 500 300

2

