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O EMPREENDEDORISMO EM PORTUGAL
O conceito de empreendedor não é um
conceito novo. Na verdade, já existem
empreendedores há milhares de anos —
um comerciante de batatas pode ser
considerado um empreendedor, isto é, um
indivíduo, que cria um novo negócio, 
 assumindo a maioria dos riscos e das
recompensas a ele inerentes. Normalmente,
um empreendedor é visto como um
inovador. Uma fonte de ideias novas e o
processo de criação de uma empresa é
conhecido como empreendedorismo. É
assim que novos mercados, clientes e
postos de emprego são criados através da
inovação e renovação organizacional. Ainda
assim, o tema só começou a ganhar maior
destaque na década de 1980, entre
académicos. Atualmente, é já um tema com
toda a legitimidade e com bastante
importância, especialmente em business
schools.

Apesar de Portugal não ser o país mais
atrativo para o estabelecimento de uma
empresa, a verdade é que conta já com
sete unicórnios fundados por talento
português, mais do que Itália, Grécia e
Espanha juntas e isto não pode ser
ignorado.

O cenário que Portugal tem optado por
seguir visa reforçar e  promover o
empreendedorismo, especialmente nos
últimos anos. Veja-se, por exemplo, a forma
como o investimento angariado por
startups portuguesas tem crescido:
aumento de 488% em 2021, face ao
investimento registado em 2020.  É por
este caminho que Portugal pode continuar
a percorrer, um caminho que prime pela
inovação empresarial e pelo
desenvolvimento digital, pois só assim
irá conseguir continuar a trazer mais
inovação e capital de investimento para o
país. 
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No que diz respeito à criação de empresas
em Portugal, os dados do Eurostat mostram
que, no segundo trimestre de 2021,  o registo
de novas empresas aumentou
aproximadamente 36%, sendo apenas
ultrapassado pela Irlanda. Ainda assim,
António Câmara, professor catedrático na
Nova School of Science and Technology,
defende que Portugal precisa de mais
empreendedores, mais incentivos e
novos métodos  de inovação. 
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Para além disso, Portugal, mais
concretamente o Porto, vai ser o host das
próximas cinco edições do European
Innovation Academy, o maior programa de
empreendedorismo tecnológico e digital do
mundo. A primeira edição em Portugal vai
acontecer já este ano, entre 17 de julho e 5
de agosto de 2022, nas Faculdades de
Economia e de Engenharia. .

Esta não é, contudo, a primeira iniciativa deste
género, em Portugal – na verdade, já todos
devemos ter ouvido falar na Web Summit, a
maior conferência tecnológica na Europa. O
evento, realizado em Portugal desde 2016 e já
com uma parceria a 10 anos que vai permitir
manter a conferência em Lisboa até 2028,
tem contado com participantes que vão
desde empresas da Fortune 500 a
pequenas empresas de tecnologia.
           
A estes eventos acresce a associação que
Portugal tem procurado estabelecer com
iniciativas europeias de empreendedorismo e
atração de talento para dar resposta à falta de
mão de obra qualificada na área do digital.
Neste sentido, Portugal participará em duas
iniciativas europeias que surgem na
sequência da Declaração Europeia sobre
Startup Nations Standards of Excellence,
concretizada em 2021 pela Presidência
Portuguesa do Conselho da União Europeia
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COMO ABRIR UMA EMPRESA EM PORTUGAL 

 Previamente, deve elaborar-se um plano de negócios, com o intuito de reduzir o
risco e a incerteza e também encontrar oportunidades de crédito e financiamento
para a nova empresa. Nesta fase, o empreendedor deverá realizar um estudo de
mercado, procedendo a uma análise da concorrência, dos preços praticados no
mercado e da recetividade do produto/serviço pelos potenciais consumidores.
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Em Portugal, existe o ideal proliferado de que abrir uma empresa é um processo moroso e
incerto. Desta forma, torna-se imperativo enumerar os passos necessários para a sua efetivação.

1
Nesta fase precoce de desenvolvimento de uma ideia de negócio, é fundamental
encontrar os fundos necessários para o aperfeiçoamento do produto/serviço. Para isso,
existem algumas possibilidades para obter financiamento e apoio públicos que as
administrações públicas portuguesas disponibilizam aos empreendedores, como, por
exemplo, o Portal do Financiamento, o Empreende Já, a StartUP Europa, o StartUP
Voucher, o Investe Jovem, a IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias
Empresas e ao Investimento, entre outras opções – iremos explorar alguns destes
apoios e incentivos mais à frente. Para além dos apoios públicos, o Crowdfunding, os
Business Angels, o Venture Capital e as competições para startups são opções de
financiamento mais disseminadas no mercado.

ELABORAR UM PLANO DE NEGÓCIOS

2
OBTER FINANCIAMENTO 

De seguida, surge a necessidade de escolher a forma jurídica mais adequada e
ajustada ao tipo de negócio. As mais comuns são as sociedades por quotas e as
sociedades anónimas. As primeiras podem ser constituídas no mínimo por dois sócios
e o valor do capital social não pode ser inferior a 1 euro. Nas últimas, o número mínimo
de sócios é igual a cinco e o capital social tem de ser maior ou igual a 50 mil euros. Para
além destas duas, há outras alternativas como a Sociedade em Nome Coletivo e a
Sociedade em Comandita que não são tão comuns nos dias que correm.

ESCOLHER A FORMA JÚRIDICA DA EMPRESA 

3



 

A escolha da localização da organização deve estar em concordância com o espaço
necessário para o desenvolvimento do negócio, do mercado alvo e dos meios
financeiros do fundador. Neste sentido, colocam-se outras questões como a
ponderação entre a compra, o arrendamento, a construção de raiz ou a utilização
de locais disponíveis na comunidade, como as Zonas Empresariais Responsáveis
(ZER), os Escritórios virtuais - Câmara do Comércio e Indústria e a Rede Nacional
de Incubadoras.
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4

O registo da sociedade é o momento em que esta adquire personalidade jurídica. Hoje
em dia, é possível abrir uma empresa a partir de casa via internet, na página
Empresa na Hora. Esta viabiliza a prossecução de operações como criação da empresa,
registo da marca, obtenção de certidões, etc. Os balcões empresa na hora garantem um
apoio mais personalizado e estão disponíveis ao longo do território nacional. Por último,
o acesso e exercício de atividade pode estar sujeito à aprovação da DGAE (Direção-
Geral das Atividades Económicas) e/ou do município competente. Os custos inerentes à
abertura rondam os 360 euros, que inclui o registo comercial e as publicações
relacionadas com constituição da sociedade.

Recapitulando, o processo genérico de abrir uma nova empresa pode ser resumido a:

DECIDIR LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA

REGISTAR A SOCIEDADE

5
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APOIOS E INCENTIVOS AO
EMPREENDEDORISMO

A título de exemplo, a ESNA ou European
Startup Nations Alliance é uma entidade
europeia que se dedica a potenciar o
crescimento do ecossistema de
inovação europeu, de forma a impulsionar
o número de empresas que atingem o
mercado global. Lisboa foi a cidade
escolhida para acolher a sede da ESNA, que
será o posto de comando e monitorização
do desenvolvimento do ecossistema de
startups europeias. 
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Portugal tem sido capaz de captar cada vez mais financiamento para inovação, como já foi referido
anteriormente. Para além disso, é cada vez maior o número de programas de inovação e de
empreendedorismo a desenvolverem a sua atividade cá. 

Tal como já foram dados alguns exemplos no
capítulo anterior, existem diversos
programas e apoios financeiros para
jovens que queiram criar um negócio.
Certas instituições, como o IEFP (Instituto do
Emprego e Formação Profissional) e o
IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e
Médias Empresas e à Inovação),
disponibilizam apoios para abrir uma
empresa, alguns deles especialmente
pensados para jovens:

Pagamento do subsídio de desemprego de uma só vez: A forma mais simples para a
criação do próprio negócio consiste em pedir o valor do subsídio de desemprego numa só
parcela. Para tal, é necessário apresentar o projeto da criação do negócio num centro de
emprego. De seguida, o IEFP emite um parecer após analisar a viabilidade do projeto.
Investe Jovem: Outro programa do IEFP que se destina a jovens entre os 18 e 30 anos e
que pretende promover o empreendedorismo jovem e a criação de emprego através de
apoios financeiros ao investimento e à criação do próprio emprego dos promotores.
Linhas de crédito Microinvest e INVEST+:                                         Permitem obter um
financiamento até de 20 mil ou de 100 mil euros, respetivamente, com 2 anos de carências e
taxas de juras minimamente baixas.

APOIOS IEFP
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Startup Voucher: Serve para dinamizar o desenvolvimento de projetos de negócios em fase
de ideia. Destinado a jovens entre os 18 e os 35 anos, fornece-lhes uma bolsa mensal de
691,7 euros durante o período de 1 ano.
Vale de incubação: Destinado a projetos em fase de desenvolvimento (menos de 1 ano),
concedendo um incentivo não reembolsável (INR) com um limite máximo de 7500 euros.
Vale empreendedorismo: Apoia a compra de serviços de consultoria necessárias para a
constituição de empresas, nomeadamente, a elaboração de um plano de negócios.
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APOIOS DO IAPMEI

Além destes apoios e incentivos já referidos,
um empreendedor pode procurar obter
financiamento através de outros meios
suprarreferidos, tais como:

Venture Capital, ou
Capital de Risco  
Instituições especializadas
que investem
essencialmente em start-ups,
que apresentam,
normalmente, um elevado
potencial de crescimento e
de rentabilidade, exigindo
em troca uma participação
na empresa.

Angel Investors 
Indivíduos que procuram
investir em start-ups, tal como
os venture capitalists, mas
numa fase mais inicial,
procurando apoiar o começo
do projeto empresarial. Em
Portugal, temos a
“Associação Portuguesa
de Business Angels” (APBA),
que conta com cerca de 130
investidores e que afirma
disponibilizar apoio
financeiro desde €100€ até
€500.000.

Crowdfunding
Permite obter financiamento
através de uma plataforma
online, onde os
empreendedores
apresentam o seu modelo
de negócio e a sua meta de
financiamento. Os
interessados doam um certo
valor e recebem em troca,
num momento futuro,
benefícios ou produtos caso
a empresa seja criada.

Exemplos de plataformas
são a Indiegogo, a SeedInvest
Technology, a StartEngine e a
Gofundme.

1
2

3
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Adquirir valores elevados de financiamento, especialmente, no caso das empresas de
Venture Capital;
Utilizam a sua experiência e os seus contactos para ajudar a start-up a crescer;
Exigem muitas vezes participações elevadas da empresa, que podem resultar até na
perda do controlo da empresa por parte do empreendedor.

Estas dois primeiros mecanismos de financiamento trazem com eles vantagens e desvantagens,
tais como:

QUE DESAFIOS ENFRENTA O
EMPREENDEDORISMO EM PORTUGAL?

Em Portugal, ainda existem bastantes barreiras impostas a quem quer iniciar a sua atividade
como empreendedor. Mencionaremos, de seguida, as principais, embora existam muitas outras
que poderiam ser abordadas.
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Segundo um estudo da Doing Business em 2020, Portugal encontrava-se na 39.ª posição a nível
mundial, quanto à avaliação da facilidade de começar um negócio. Portugal é, então,
considerado um país com elevada burocracia. Uma das primeiras e maiores barreiras
burocráticas é a constituição formal da empresa. Outra dos entraves poderá ser o
enquadramento da mesma na Segurança Social. Estes são apenas alguns dos exemplos dos
processos burocráticos que os empreendedores têm de enfrentar em Portugal. A este aspeto
acresce o sistema judicial lento e ineficaz, segundo dados da Comissão Europeia para a
Eficiência da Justiça.

Em Portugal, os impostos são um dos fatores mais prejudiciais para o rendimento de novas
empresas, visto que são bastante elevados. Entre os vários impostos aplicados, podemos
destacar o IRC (Imposto sobre o rendimento), que em Portugal é de 21%. Ou seja, cerca de 1/5
do rendimento gerado pela empresa no período de um ano pertence ao Estado. Em entrevista,
Luís Miguel Ribeiro, presidente da Associação Empresarial de Portugal afirma que: “De facto,
Portugal tem um peso das receitas de IRC no PIB acima da média da OCDE.”

ELEVADA BUROCRACIA

IMPOSTOS ELEVADOS



 Este é um fator que tem sofrido grandes alterações ao longo das últimas décadas, havendo cada
vez mais uma procura e interesse por tópicos relacionados com o empreendedorismo em
Portugal. Para tal, muito tem contribuído o crescente número de jovens a ingressar no ensino
superior e o grande aumento de trabalhadores qualificados com idade entre os 25 e os 34
anos. Note-se que entre 2000 e 2020, a percentagem de trabalhadores com um grau de ensino
superior subiu dos 12,8% para os 39,6%, de acordo com o Observador. 

Por outro lado, a abundância de trabalhadores qualificados tem colocado novos desafios ao
país. Existe, neste momento, uma maior procura por trabalhos qualificados, que vão de
encontro às expectativas dos indivíduos. Assim, é necessário que o país esteja preparado para
dar resposta a estes trabalhadores, de outra forma, poderá correr o risco de que estes emigrem
para países que o façam, não apenas devido à maior oferta de emprego qualificado, mas
também por serem mais atrativos ao nível da remuneração.

Atualmente, Portugal encontra-se numa situação de governação minimamente estável, com um
governo maioritário e com um novo orçamento de estado que será aprovado, em breve, em
conjunto com um Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) com fundos vindos da Europa a
chegar ao país.

ESPÍRITO EMPREEDEDOR 
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Crise de 2008, na qual Portugal foi um dos países que mais
sofreu. Entre 2000 e 2016, a economia portuguesa cresceu a
uma taxa média de 0,4% ao ano, uma das mais baixas da
Europa.
Pandemia Covid-19, responsável por grandes quedas no PIB
de todos os países, sendo a queda na zona Euro em média
12,1%. Em Portugal, esta queda foi ainda mais pronunciada,
atingindo os 14,1%.

No entanto, com base em acontecimentos passados, podemos
questionar a capacidade que o país apresenta para recuperar
economicamente de adversidades de maior dimensão. 

Exemplos disso são:

SITUAÇÃO ECONÓMICA
DO PAÍS



Rui Nabeiro
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O caso de sucesso de empreendedorismo mais
evidente em Portugal é o de Manuel Rui Azinhais
Nabeiro, que traçou um percurso consistente e em
crescente evolução no ramo empresarial, desde
muito novo. As características que mais o
distinguem são a ambição elevada, o espírito
empreendedor, a forte ética de trabalho
desenvolvida desde muito cedo, a elevada
consciência social e a visão futurista que é
comprovada pelos que trabalham diariamente ao
seu lado

Esta figura icónica do empreendedorismo nacional nasceu no alto Alentejo, a 28 de março de
1931, e conta com 91 anos de idade. Começou aos 12 anos a ajudar a família na torrefação
do café e no pequeno negócio que a mãe detinha na altura. Quando tinha apenas 19 anos,
tornou-se diretor da empresa Torrefação Camelo, Lda. que marcou o início de um percurso
de liderança.

No ano de 1961, abriu a Delta Cafés com poucos recursos e num
armazém de reduzidas dimensões. Pouco tempo depois, o grupo passou
a fazer distribuição ao longo de todo o território nacional, o que levou à
abertura de um novo entreposto na cidade de Lisboa passados
apenas três anos. Em 1982, fundou a Novadelta que é responsável, nos
dias que correm, pela torrefação, empacotamento e
comercialização do café. Passados dois anos, construiu a maior
fábrica de torrefação da Península Ibérica. O Grupo Nabeiro surgiu
em 1988 e, neste momento, explora inúmeras áreas de negócio como
a alimentação e bebidas, imobiliário, indústria e serviços,
distribuição e turismo e, por fim, restauração. O grupo representa
uma série de marcas bastante conhecidas pelos portugueses, tais como,
a Ramirez, Corona, Paladin, Tetley, Bud, entre muitas outras. Para
além disso, está presente em vários pontos do mundo, tais como:
Espanha, Suíça, Luxemburgo, Brasil, China e Angola. 
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O Grupo Nabeiro é também reconhecido pelo seu contributo assíduo para a responsabilidade
social. As premissas que sustentam este argumento são o constante suporte à região de Rio
Maior através da contratação de mão de obra especialmente oriunda desta localidade, o
salário mínimo da empresa regularmente acima do estabelecido pelo Estado português e
a aposta na fundação, o “Coração Delta”, que desenvolve projetos de voluntariado e cariz social.
O seu líder colaborou também ao nível político, quando foi nomeado pela primeira vez Presidente
da Câmara de Rio Maior, em 1962. Nesse século, acabou por cumprir mais mandatos com o
mesmo cargo político.
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 O EMPREENDEDORISMO PELO MUNDO 
Quando se trata de construir um novo negócio, existe
toda uma envolvente que importa ter em conta — é
preciso atender ao contexto social, económico,
político e cultural. Nos EUA, o empreendedorismo
está vivo e bem de saúde, corrobora-o um estudo
recente ao revelar que a população dos EUA é bastante
empreendedora quando comparada com a de outros
países: mais de 70% dos americanos preferiria ser
um empreendedor ao invés de trabalhar para
outra pessoa (e, em 2021, existiam 32,5 milhões de
pequenas empresas nos EUA[i]). Já na Europa, apenas
46% preferiria ser empreendedor e no Canadá 58%. Isto
deve-se a uma multiplicidade de fatores, desde os
impostos, aos incentivos que existem à iniciativa
privada e à proteção que é conferida aos
trabalhadores.

Em 1995, Rui Nabeiro foi condecorado pelo Presidente da República Mário Soares como
Comendador da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e Comercial - Classe
Industrial, devido ao excelente trabalho que desenvolveu ao nível empresarial. Em adição, em
2006, foi mais uma vez distinguido enquanto Comendador da Ordem do Infante D.
Henrique.
Por último, realçar que o sucesso e a prosperidade desta figura incontornável no panorama
económico português tiveram certamente como fator preponderante a entrega a uma causa e
propósito claros, o desenvolvimento de um projeto assente em valores e princípios
inquestionáveis.

EMPREENDEDORISMO
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No que diz respeito aos impostos, não é
fácil determinar o nível ideal, contudo a
maioria das teorias económicas defende
um nível mínimo de tributação, nível
este necessário para ter um governo em
funcionamento. A concretização deste nível
mínimo não é consensual, mas há algo que
o é — um imposto sobre qualquer
atividade aumenta o custo da
atividade e isto desencoraja a
atividade. Ora, sendo o
empreendedorismo uma atividade que
requer investimento e consumo para ter
sucesso, é natural que uma elevada
carga fiscal obste a este processo de
criação de uma empresa. Desta forma, é
preciso entender que existe um trade-off
entre o crescimento das empresas e os
impostos. Os benefícios de programas
governamentais adicionais financiados
através de impostos devem ser
ponderados e comparados com os
consequentes custos da redução do
crescimento económico e das atividades
empresariais. 

Também as regulamentações do
mercado de trabalho e dos negócios
podem tornar-se bastante onerosas e
constituir até um certo entrave para
os empreendedores. Quando
comparado com os países europeus, os
Estados Unidos da América apresentam
um regime menos regulamentado. Veja-se,
por exemplo, que muitos países europeus
impõem restrições ao número de horas
que uma empresa pode estar aberta ou a
que horas da noite a empresa pode estar
em funcionamento. 

EMPREENDEDORISMO

Além disso, existem leis que regulam a
duração máxima da semana de trabalho:
35 horas por semana. Há também mais
restrições à capacidade das empresas de
contratar e de despedir trabalhadores na
Europa do que nos EUA. 

Por fim, importa salientar que nem todos
os países oferecem as mesmas
condições à criação de empresas e os
custos de iniciar um negócio são
certamente um fator relevante e que tem
de ser considerado antes de iniciar
qualquer atividade económica ou
empreendedora. De acordo com o Banco
Mundial, os custos iniciais nos EUA e
nos países europeus são bastante
diferentes. Por exemplo, os requisitos de
capital, como percentagem dos
rendimentos, variam, não existindo nos
Estados Unidos e no Reino Unido, mas
rondando os 146% na Grécia. Já o tempo
médio para formar uma empresa é de
quatro dias na Dinamarca e nos Estados
Unidos, mas de 115 dias na Espanha. Os
empreendedores não podem operar ou
expandir os seus negócios sem acesso ao
mercado de capitais. O acesso irrestrito
aos mercados de capitais adequados
proporcionará maiores oportunidades de
expansão empresarial. Já muitos estados
reconheceram a importância do capital
para os empreendedores e, nesse sentido,
resolveram implementar determinadas
políticas para garantir o acesso ao capital,
pelo que a maioria destes implementou
políticas ativas para fornecer aos
empresários capital por meio de
empréstimos. Esses empréstimos
apresentam, geralmente, taxas de juros
modestas e prazos de reembolso
razoáveis. 
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Para concluir, é importante dizer que, apesar dos setes
unicórnios fundados por talento português, a verdade é que
apenas um se encontra sediado em Portugal, e, portanto,
para além da capacidade que Portugal tem revelado para
atrair talento e investimento através da criação de um
ambiente empreendedor baseado na inovação tecnológica, na
sua cultura de hospitalidade, numa posição geográfica
favorável e ainda na facilidade de comunicação em línguas
estrangeiras, em especial o inglês, há ainda um longo
caminho a percorrer no que toca a incentivos para que
estas iniciativas se estabeleçam cá: é preciso rever a
fiscalidade, é preciso rever a burocracia, é preciso rever o
tempo de reposta. É assim que, criadas as devidas condições
para se ser empreendedor, Portugal poderia ter mais 280
mil pessoas a transformar ideias em negócios. Esta
conclusão foi traçada pela OCDE aquando da publicação de
um estudo sobre os "Empreendedores em falta" nos países
da EU e da OCDE, alertando ainda para o potencial  de
crescimento e de inovação que está a ser desperdiçado.

REVISÃO
António Meireles
Henrique Moreira

EMPREENDEDORISMO
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