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EVOLUÇÃO

Durante a última década, o tecido empresarial em Portugal aumentou a sua vocação exportadora, alargando significativamente a base de 
exportadoras, com especial contributo das PME que estenderam os seus negócios aos mercados externos. Com o objetivo de analisar esta 
realidade, a Informa D&B, lançou a 3.ª edição do estudo “Exportadoras em Portugal – Empresas de Capital Nacional e Estrangeiro”, o qual 
evidencia que a realidade das exportadoras em Portugal é distinta, quando se analisa a nacionalidade do seu capital. Se as exportadoras 
de capital nacional são atraentes pelos desafios que apresentam em termos de crescimento, necessidades de investimento e de inovação, 
as exportadoras com controlo de capital estrangeiro – que representam menos de 10% do total – são responsáveis por quase metade das 
exportações.
A dinâmica das exportadoras torna-as atrativas do ponto de vista comercial para uma grande parte dos gestores em Portugal. Se, por um 
lado, as empresas de capital nacional usam os mercados externos como estratégia de crescimento e diversificação do risco, por outro, 
utilizam o mercado interno para realizar a grande maioria das suas compras de bens e serviços. Além do seu importante contributo nas 
exportações nacionais, as exportadoras de capital estrangeiro também dinamizam o mercado interno, realizando mais de metade das suas 
compras e vendas em Portugal.

• Há hoje mais 9 mil empresas exportadoras do que há 10 anos, com 
a importância das exportações no volume de negócios a aumentar 
também. Porém, o crescimento do número de exportadoras tem 
abrandado ligeiramente desde 2014.

• A quase totalidade das exportadoras são de capital nacional, re-
presentando mais de metade das exportações. As exportadoras com 
controlo de capital estrangeiro são responsáveis por mais de 40% 
das exportações.

• As grandes empresas concentram a maior parte das exportações, 
mas cada vez mais PME são exportadoras. As PME de capital nacio-
nal e as grandes empresas com capital estrangeiro são responsáveis 
por 2/3 do total do crescimento das exportações entre 2014-2017.

• 72% das compras das exportadoras de capital nacional e mais de 
metade das vendas e compras das exportadoras de capital estrangei-
ro são feitas em Portugal.

• A importância das exportações no negócio das exportadoras au-
menta com a diversificação dos países de destino, mas mais de 2/3 
ainda vendem maioritariamente no mercado comunitário e mais de 
metade em apenas em duas ou menos geografias.

ENQUADRAMENTO

RETRATO DO TECIDO EMPRESARIAL
EXPORTADORAS EM PORTUGAL

34 477
exportadoras

11%
do tecido 

empresarial

42%
do volume  

de negócios  
é exportação

EXPORTADORAS

55%  
das exportações 
são feitas pelas 

grandes empresas

53%
das exportações 
são feitas pelas 

Indústrias

70% 
das exportadoras 

vendem 
maioritariamente 
para mercados 
comunitários

CONCENTRAÇÃO

93%
do total de 

exportadoras

43%
do volume  

de negócios  
é exportação

51%
das exportações 

são feitas  
pelas PME

46%
são da região 

Norte

41%
das exportações 

totais

45%
do volume  

de negócios  
é exportação

76%
das exportações 
são feitas pelas 

grandes empresas 

49%
são da região  

de Lisboa

EXPORTADORAS  
DE CAPITAL 
NACIONAL

VS.

VS.

VS.

VS.

EXPORTADORAS 
DE CAPITAL 

ESTRANGEIRO

O negócio para os mercados externos cresceu durante a última 
década. O peso das exportações no volume de negócios do tecido em-
presarial subiu 4pp, atingindo os 21% em 2017.

O número de exportadoras cresceu a um ritmo mais elevado do 
que o tecido empresarial, representando 11% do total de empresas. 
Porém, este aumento tem sido mais lento desde 2014 e não é transversal 
a todos os setores. A importância das exportações no negócio das empre-
sas aumentou 7pp, representando quase metade da sua faturação.
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A vocação exportadora aumentou em todas as dimensões, com a 
maior subida a registar-se nas PME (entre 6 e 7pp). Mais de metade das 
grandes empresas exportam, em contraste com o baixo perfil exporta-
dor das micro-empresas.

A maioria dos setores alargou a sua base de exportadoras,  mas os 
Serviços empresariais, Indústrias, Grossista e TIC contribuiram mais para 
o aumento. Quase 80% do volume de exportação está concentrado nos 
setores das Indústrias, Grossista e dos Transportes.

Os mercados comunitários são o principal destino de negócio 
para 70% das exportadoras em Portugal. Há uma maior concen-
tração setorial das exportações nos mercados comunitários, com o 
setor das Indústrias a representar quase 60% do total.

A importância das exportações no negócio das exportadoras au-
menta com a maior diversificação de países de destino. Nas em-
presas que vendem para mais de 5 geografias, quase metade do volume 
de negócio provém dos mercados externos, enquanto esse valor não 
chega a 1/3 nas exportadoras que vendem para 1 ou 2 geografias.
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A esmagadora maioria das exportadoras têm controlo de capital 
nacional, representando mais de metade do volume exportações. 
Embora em menor número (7,5%), as empresas com controlo de capital 
estrangeiro representam mais de 40% das exportações, manifestando 
uma maior vocação exportadora em quase todas as dimensões. A des-
tacar o forte contributo das empresas de controlo alemão e espanhol.

As exportadoras de capital nacional e as de capital estrangeiro 
têm perfis distintos. As 32 mil exportadoras de capital nacional estão 
distribuídas por todas as dimensões, com as PME a destacarem-se em 
termos de volume de exportação (51%). Já nas exportadoras de capital 
estrangeiro, 76% das exportações concentram-se nas grandes empre-
sas, apesar de a maioria destas empresas serem de microdimensão. 
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Fonte: Análise Informa D&B. Período de análise: 2010-2016. Universo: Empresas (sociedades) do setor público e privado com atividade comercial em cada ano (em-
presa que empregue, compre ou venda). Média de 294 mil empresas/ano. 

DEFINIÇÕES: Empresas exportadoras são empresas cujas vendas de bens e serviços no mercado externo representam pelo menos 5% do seu volume de negócios ou 
mais de 1 milhão de euros no ano. Empresas com controlo de capital nacional: empresas cujos sócios/acionistas maioritários sejam pessoas singulares ou coletivas 
nacionais. Empresas com controlo de capital estrangeiro: empresas cujos sócios/acionistas maioritários sejam pessoas coletivas não residentes.

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 Dun & Bradstreet Worldwide Network, com acesso aos dados de mais de 270 milhões de agentes económicos em 221 países.

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

Na maioria dos setores as exportações são realizadas por empre-
sas de capital nacional. Há mais exportações de empresas de capital 
nacional concentradas nos setores das Indústrias, Construção, Serviços 
e Grossista, sobretudo da região Norte, enquanto nas Energias e Am-
biente e Tecnologias de Informação e Comunicação são as entidades de 
capital estrangeiro da região de Lisboa que mais exportam.

A vocação exportadora é idêntica nas empresas de capital na-
cional e de capital estrangeiro. Enquanto as primeiras usam os 
mercados externos para a expansão do seu negócio, como estratégia 
de crescimento e diversificação do risco, as exportadoras de capital 
estrangeiro também dinamizam o mercado interno, realizando mais 
de metade das suas vendas e compras em Portugal. 

As grandes empresas de capital estrangeiro e as PME de capi-
tal nacional são responsáveis por 2/3 do total do crescimento 
das exportações, entre 2014 e 2017. Todas as exportadoras têm 
uma forte dinâmica de crescimento das suas exportações.

A quase totalidade das exportadoras de capital nacional utiliza 
financiamento bancário. As exportadoras de capital estrangeiro têm 
montantes de financiamento maiores, fruto da sua maior dimensão.
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