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SUMÁRIO EXECUTIVO

64% das 500
Maiores
& Melhores
empresas
em Portugal
têm capital
estrangeiro.
No universo
empresarial,
este valor
é de 3%.

Por desempenharem um papel estruturante
na economia nacional, darem maiores
garantias de estabilidade e de resiliência
em conjunturas mais desfavoráveis, as
maiores empresas em Portugal são as que
atraem mais investimento estrangeiro.
Esta é a principal conclusão do estudo
“Participação estrangeira nas 500 Maiores
& Melhores empresas em Portugal”,
realizado pela Informa D&B, no âmbito
da edição de 2015 das “500 Maiores &
Melhores” empresas em Portugal e da
“Banca & Seguros” da revista Exame,
devido à especial relevância que estas
grandes empresas têm na atração de
capital estrangeiro.
Com o objetivo de disponibilizar
um retrato fidedigno desta realidade,
a Informa D&B desenvolveu uma
metodologia que permite identificar a
origem da participação estrangeira.

PARTICIPAÇÃO ESTRANGEIRA
E EXPORTAÇÕES
✓ 64% das 500 Maiores & Melhores

empresas em Portugal (319 empresas)
têm participação estrangeira no capital.
✓ Nos Seguros e na Banca (que constam
no ranking “Banca & Seguros” da revista
Exame), a participação estrangeira no
capital atinge os 78% e os 63% de
empresas, respetivamente.
✓ No universo empresarial português,
apenas 3% das entidades contam com
participação estrangeira no capital.
✓ 70% das empresas com participação
estrangeira no capital exportam,
representando 80% das exportações das
500 Maiores & Melhores empresas em
Portugal.
✓ Apenas 58% das empresas que não
têm participação estrangeira no capital
exportam.
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CONTROLO DE CAPITAL
✓ 47% das 500 Maiores & Melhores

empresas têm capital maioritariamente
português, 46% maioritariamente
estrangeiro e 7% não têm controlo de
capital por nenhum país (estando disperso
por vários países).
✓ Na Banca, 47% das empresas têm
capital maioritariamente nacional, 37%
maioritariamente estrangeiro e 16% não
têm controlo de capital por nenhum país.
✓ Nos Seguros, 65% das empresas têm
capital que pertence maioritariamente
a entidades estrangeiras, que compara
com 30% de capital maioritariamente
nacional e 5% sem controlo de capital por
nenhum país.

PAÍSES QUE MAIS INVESTEM
✓ Estados Unidos, Espanha, França

e Reino Unido são os países que
participam no capital de um maior número
de empresas entre as 500 Maiores &
Melhores.
✓ 21% das 500 Maiores & Melhores
empresas com participação estrangeira
no capital têm participação americana
(66 empresas), 20% têm participação
espanhola (65 empresas), 15% francesa
(49 empresas) e 14% têm participação
do Reino Unido (46 empresas).
✓ Espanha, França, Alemanha e
Estados Unidos são os países com
participação maioritária (de um só país)
em maior número de empresas das 500
Maiores & Melhores, controlando 39, 38,
34 e 30 empresas, respetivamente.
✓ A Alemanha, em particular, não
consta no “top 4” das empresas com
participação estrangeira no capital, mas
ocupa o terceiro lugar no ranking das
empresas com controlo de capital por
parte de um país, o que significa que,

PARTICIPAÇÃO ESTRANGEIRA NAS 500 MAIORES & MELHORES EMPRESAS EM PORTUGAL
OUTUBRO 2015

SUMÁRIO EXECUTIVO

Estados Unidos,
França, Espanha
e Reino Unido
são os países que
participam no
capital de um
maior número
de empresas entre
as 500 M&M.

quando participa, opta por uma posição de
controlo no capital das empresas.
✓ Na Banca, Espanha, França e Angola
encabeçam o ranking do número de
empresas nas quais têm controlo de
capital. Nos Seguros, destacam-se França,
Espanha, Estados Unidos e China.
✓ A China, nos últimos anos, assumiu
um papel de destaque nas 500 Maiores
& Melhores empresas, ocupando
já a 10.ª posição entre os países com
participação em mais empresas
(17 empresas) e o 5.º lugar nos Seguros
(3 empresas).
✓ Considerando apenas participações
com controlo acionista, a China ocupa
a 8.ª posição nas 500 Maiores & Melhores
(6 empresas), e nos Seguros é o quarto nas
posições maioritárias (3 empresas).

✓ Os setores da Indústria automóvel

(21 empresas), as Telecomunicações
(8 empresas), a Madeira, cortiça e
móveis (7 empresas), os Equipamentos
de transporte (3 empresas) e a Higiene
e limpeza (1 empresa) têm 100% das
empresas com participação estrangeira
no capital.
✓ Serviços, Indústria automóvel e
Agroindústria são os setores que
lideram com o maior número de
empresas com controlo de capital por
um país estrangeiro, com 21, 20 e 18
empresas, respetivamente.
Para mais informações, contacte-nos pelo e-mail:
estudosbarometros@informadb.pt.

SETORES EM DESTAQUE
✓ Os Serviços, a Água, eletricidade

e gás, a Agroindústria e a Indústria
automóvel são os setores com o maior
número de empresas com participação
estrangeira no capital (32, 24, 23 e
21 empresas, respetivamente). Juntos,
representam 31% das empresas, 34% do
volume de negócios e 32% do número de
empregados.
✓ Os Serviços distinguem-se por
serem o setor com o maior número de
empresas com participação estrangeira
no capital (32 empresas, e com 89%
das empresas do setor com participação
estrangeira).

Fonte: Análise Informa D&B. Dados: Edição 500 Maiores & Melhores, Banca & Seguros da Revista Exame (2015). Parceria: Informa D&B, Exame e Deloitte.
Universo das 500 Maiores & Melhores (edição de 2015) com participação estrangeira: 500 Maiores & Melhores empresas que apresentam qualquer
tipo de participação estrangeira no seu capital.
Universo da Banca & Seguros (edição de 2015) com participação estrangeira: empresas incluídas na listagem Banca & Seguros que apresentam
qualquer participação estrangeira no seu capital.
Nota adicional: Para efeitos desta análise foi utilizada a estrutura de capital de 2014 e para os casos em que esta não se encontrava disponível utilizou-se
a última informação disponível na base de dados Informa D&B. Para efeitos desta análise, consideram-se todas as participações em empresas portuguesas,
independentemente da percentagem de capital detido; consideram-se apenas as participações de capital de entidades coletivas em empresas portuguesas,
não sendo consideradas as participações de particulares; verifica-se a participação maioritária de um país no capital de uma empresa portuguesa quando a
soma das participações detidas por entidades desse país é superior a 50%.
A Informa D&B é especialista no conhecimento do tecido empresarial. Através de análises inovadoras, disponibiliza o acesso a informação atualizada e
relevante sobre a atividade de empresas e gestores, fundamental para a condução dos negócios dos seus clientes. A Informa D&B está integrada na maior
rede mundial de informação empresarial, a D&B Worldwide Network, com acesso aos dados de mais de 243 milhões de agentes económicos em 221 países.
www.informadb.pt / (+351) 213 500 300

3

PARTICIPAÇÃO ESTRANGEIRA NAS 500 MAIORES & MELHORES EMPRESAS EM PORTUGAL
OUTUBRO 2015

IDEIAS CHAVE

Participação estrangeira no capital das 500 Maiores & Melhores empresas em Portugal
Universo empresarial

500 Maiores & Melhores

3%

Banca

36%

284 401

37%

500

empresas

22%

19

37

empresas

empresas

empresas

64%

63%

78%

97%

Sem participação

Seguros

Com participação

As 500 M&M com
participação estrangeira
no capital representam
78% do volume de
negócios, 72% do VAB,
67% do número de
empregados e 79%
das exportações no
universo em análise.

Peso das 500 Maiores & Melhores empresas com participação estrangeira (%)
Número de empresas
Volume de negócios
Valor Acrescentado Bruto
Número de empregados
Exportações
Sem participação

36

64
78
72
67
79

22
28
33
21

Com participação

Países que mais investem
Participação no capital das 500 Maiores & Melhores e da Banca & Seguros (n.º de empresas)
500 MAIORES & MELHORES

1
2
3
4
10

EUA
Espanha
França
R. Unido
China

SEGUROS

BANCA

66
65
49
46
17

1
2
3
4

Espanha
França
Alemanha
Angola
China (não presente)

5
4
2
2
0

1
2
3
4
5

Espanha
França
EUA
Alemanha
China

6
6
4
3
3

Participação maioritária no capital das 500 Maiores & Melhores e da Banca & Seguros (n.º de empresas)
500 MAIORES & MELHORES

1
1
2
1
3
1
4
5
8

Espanha
França
Alemanha
EUA
China

SEGUROS

BANCA

39
38
34
30

1 Espanha
2 França
3 Angola

6

3
3
1

1
2
3
4

França
Espanha
EUA
China

China (não presente) 0

Setores com mais empresas com participação estrangeira no capital
32

Serviços
Água, eletricidade e gás
Agroindústria
Indústria automóvel
N.º de empresas
4

89%
24
86%
23
44%
21

Peso no setor (%)
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100%

6
5
3
3

