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SUMÁRIO EXECUTIVO

As insolvências
desceram pelo
terceiro ano
consecutivo.

A Informa D&B realizou este estudo com
o objetivo de conhecer como evoluíram
as insolvências e respetivo perfil durante
o período de 2010-2015, analisando os
três procedimentos associados a este tema:
o PER - Processo Especial de Revitalização
(1), ações de insolvência (2) e processos
de insolvência (3).
O universo de análise foram as empresas
e outras organizações (pessoas coletivas)
e empresários em nome individual (ENI)
com sede em Portugal.
Neste período importa registar o rápido
crescimento das ações e dos processos de
insolvência até 2012 e a criação do PER,
que veio dar às empresas em situação
económica difícil e de insolvência iminente
a possibilidade de regularizar as obrigações
assumidas com os credores antes de
entrarem em situação irreversível de
insolvência.
Com a recuperação das condições
económicas, as ações e os processos de
insolvência iniciaram uma descida, que
se mantem há três anos consecutivos.

EVOLUÇÃO 2010-2015
✓ Entre 2010-2015, foram interpostas

44 144 ações de insolvência. Nesse
mesmo período registaram-se 35 895
processos de insolvência.
✓ Depois de registarem um forte
crescimento entre 2010 e 2012 (+65%),
as ações de insolvência desceram -35%
entre 2013 e 2015.
✓ Em 2015 as ações de insolvência
registam uma descida de -17,1%.

✓ 81% das ações de insolvência

iniciadas no período foram encerradas.
✓ Em 87% das ações encerradas
entre 2010 e 2015 foi decretada a
insolvência. Em 2015 foi decretada
a sentença de insolvência em 96%
das ações, o que significa um aumento
de +13 pp face a 2010.
✓ Os processos de insolvência também
registaram um forte crescimento entre
2010 e 2012 (+67%), seguido de uma
descida entre 2013 e 2015 (-24,7%).
✓ Entre 2014 e 2015 há menos 5,3%
de empresas com processos de
insolvência.
✓ Mais de metade dos processos
de insolvência iniciados entre 2010-2015
ainda está a decorrer. Os processos de
insolvência, pela complexidade, são
os que demoram mais tempo até ao
encerramento.
✓ Desde 2012, ano de início dos PER,
foram iniciados 3 987 processos.
✓ Apesar do crescimento entre 2012 e
2015 (em que mais que triplicaram), os
PER representam menos de um quarto
dos processos de insolvência.
✓ Em 2015, foram iniciados 1 276 PER,
o que representa um crescimento de
+12,4% face a 2014.
✓ A quase totalidade dos PER iniciados
entre 2012 e 2015 estão encerrados
(81%).
✓ Dos PER encerrados no período, 53%
tiveram o acordo homologado ou
o plano de recuperação aprovado.

Fonte: Análise Informa D&B com dados dados do Portal Citius/Ministério da Justiça. Período de análise: 2010-2015.
Universo: Empresas e outras organizações (pessoas coletivas) e empresários em nome individual (ENI) com sede em Portugal, e não inclui os profissionais
liberais nem os particulares.
1) Processo Especial de Revitalização (PER) - Processo que permite ao devedor que enfrenta dificuldades para cumprir as suas obrigações ou que está
em situação de insolvência iminente, mas ainda passível de ser recuperado, negociar com os credores com vista a um acordo que leve à sua revitalização
e recuperação, evitando a insolvência.
2) Ações de insolvência - Requerimento inicial de interposição de uma ação judicial de insolvência, com vista à obtenção de sentença de declaração de
insolvência por um juiz, e à efetivação do processo de insolvência. Nem todas as ações resultam num processo de insolvência e nem todos os processos
terminam em numa declaração de insolvência.
3) Processos de insolvência - Processo judicial de execução universal, que tem como finalidade a satisfação dos credores pela forma prevista num plano
de insolvência, baseado na recuperação da empresa ou, quando tal não se afigure possível, na liquidação do património do devedor insolvente.
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
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PERFIL DAS INSOLVÊNCIAS (2015)

O perfil setorial
dos processos
de insolvência
alterou-se no
período em
análise.

Empresas e ENI
✓ Em 2015, mais de ¾ dos processos de

insolvência são de empresas (4 216), sendo
os restantes de empresários em nome
individual (1 359).
✓ Entre 2010 e 2015 assistiu-se a um
aumento considerável do peso dos ENI
no total dos processos de insolvência,
passaram de 11% em 2010 para 24% em
2015.
✓ No mesmo período observou-se uma
descida de processos de insolvência
nos dois tipos de entidades, mas mais
acentuada nas empresas, que registaram
uma diminuição de -6,4% no número de
processos, contra apenas -1,4% nos ENI.
✓ Apesar de terem conseguido inverter a
tendência negativa nos dois últimos anos
analisados, os ENI ainda apresentam
o triplo dos processos de insolvência
face a 2010.

Dimensão
✓ A quase totalidade dos PER e processos

de insolvência são de entidades de
dimensão mais reduzida. No caso dos PER
67% são microempresas e 20% são ENI,
enquanto nos processos de insolvência as
microempresas representam 72% do seu
peso e os ENI 24%.
✓ Nos PER, as pequenas empresas
apresentam também alguma relevância,
são 12% dos casos, mas nos processos
de insolvência não vão além dos 4%.

✓ Estes quatro setores são também os

que reúnem o maior número de PER
(63%). Nestes processos são as Indústrias
Transformadoras e Serviços que lideram,
com 19% e 16%, respetivamente.
✓ Entre 2010 e 2015 reduziu-se a
importância das Indústrias Transformadoras
e Construção nos processos de insolvência,
em termos relativos, -11pp e -4 pp,
respetivamente. No sentido inverso, os
Serviços e Retalho, subiram em termos
relativos +6pp e +4pp respetivamente.
✓ Relativamente aos PER, de 2012 a
2015, as Indústrias Transformadoras
e Construção, perderam importância
relativa de forma significativa, com -8 pp
e -11pp, respetivamente.

Antiguidade
✓ A idade média das entidades com

PER iniciados em 2015 (20,3 anos) é
ligeiramente superior à das que iniciaram
um processo de insolvência (18,6 anos).
✓ Em ambos os casos, metade das
entidades, são adultas (entre 6 e 19
anos), valor superior ao universo
empresarial (36%).
✓ No caso dos PER, 44% são entidades
maduras (com 20 ou mais anos) e
apenas 6% são jovens. Nos processos de
insolvência, há uma percentagem menor
de empresas maduras (33%), mas maior
de jovens (17% têm menos de 5 anos).

Para mais informações, contacte-nos pelo e-mail:
estudosbarometros@informadb.pt.

Setores
✓ O perfil setorial dos processos

de insolvência alterou-se no período
em análise.
✓ Em 2015, 69% dos processos de
insolvência concentram-se no Retalho
(21%), Construção (17%), Serviços
(16%) e Indústrias Transformadoras
(15%).
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PER, ações e processos de insolvência
iniciados entre 2010-2015
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