
CARGOS FEMININOS NAS EMPRESAS
 

No tecido empresarial, a participação feminina nos cargos de liderança e gestão tem crescido de forma lenta, mas consistente, atin-
gindo mais de 1/3 dos cargos de poderes de decisão (sócios, acionistas, cargos de gestão e cargos de direção) das empresas. O ano de 
2020 fica marcado pela pandemia da Covid-19 e pelo seu forte impacto na economia. As medidas adotadas para controlar a ex-
pansão do vírus condicionaram de forma acentuada a atividade das empresas e os seus efeitos sobre a atividade económica não 
foram sentidos de igual forma pelas empresas. As atividades mais impactadas foram as mais ligadas ao turismo, com as empresas 
que atuam no alojamento e restauração, nas atividades turísticas (incluídas nos serviços gerais) e no transporte de passageiros a 
serem mais afetadas, mas também outras empresas com atividades económicas dificilmente compatíveis com as medidas de contenção e de dis-
tanciamento social requerido para controlar a propagação do vírus sentiram os efeitos negativos da pandemia.
Os setores de atividade económica mais expostos aos impactos da pandemia são também aqueles onde existe maior pre-
sença de mulheres em cargos de gestão. A conclusão é da Informa D&B que avaliou a presença feminina em cargos de gestão em 
Portugal – uma análise que realiza há 11 anos – com o impacto da pandemia sobre cada setor de atividade.

INFORMA EM NÚMEROS
PRESENÇA FEMININA NAS EMPRESAS EM 2020 – IMPACTOS DA PANDEMIA

Indicador desenvolvido pela Informa D&B que classifica o grau de impacto provocado pela pandemia da Covid-19 em cada setor (alto, médio, baixo).
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Para analisar a capacidade de resposta das empresas à pandemia, a Informa D&B criou o indicador de Resiliência Financeira, que 
avalia a preparação das empresas para enfrentar choques não previstos na sua atividade. Cerca de 42% das empresas lide-
radas por mulheres mostram um nível de resiliência financeira elevado ou médio-alto, facto que lhes permite 
enfrentar a crise económica motivada pela pandemia de forma mais robusta do que as restantes empresas, independente-
mente da severidade do impacto sentido no setor em que operam. O nível de resiliência das empresas lideradas por mulheres apresenta valores 
semelhantes aos da generalidade do tecido empresarial.
Em 2020 foram criadas 9347 novas empresas lideradas por mulheres, valor que representa uma queda de 23% face ao registado em 2019 
– idêntica à do empreendedorismo masculino. O perfil setorial das empresas criadas em 2020 e que são lideradas por mulheres é diferente 
das empresas criadas por homens. Metade das novas empresas com liderança feminina pertencem aos setores dos Serviços gerais, Serviços 
empresariais e Retalho. 

Indicador desenvolvido pela Informa D&B que avalia a capacidade de uma empresa enfrentar um choque excecional e não previsto com impacto significativo na sua atividade. Permite 
posicionar cada empresa relativamente ao seu setor, com base em rácios financeiros. Avalia conjuntamente 4 dimensões económicas e financeiras: (1) estrutura de custos; (2) estrutura 
do endividamento; (3) margem de lucro e rendibilidade; (4) eficiência do investimento.

RESILIÊNCIA FINANCEIRA DAS EMPRESAS

EMPREENDEDORISMO FEMININO EM 2020
% de empresas constituídas em 2020 com liderança feminina

EMPRESAS LIDERADAS POR MULHERES SÃO RESILIENTES
Empresas com liderança feminina por nível de resiliência financeira

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.
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EMPREENDEDORISMO FEMININO E RESILIÊNCIA DAS EMPRESAS

Entidades constituídas no período considerado, com publicação de constituição no portal de atos societários do Ministério da Justiça.
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