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Porquê mapear as Efs?

Insuficiente informação e conhecimento sobre esta tipologia 
empresarial

Contribuição para a economia, riqueza e emprego

Inovação e transmissão de conhecimento (intergeracional)

1

Longa estabilidade (resiliência), compromisso e coesão territorial

2

3

4



Principais desafios das EF

Meio 
empresarial 

• Necessidade de constante inovação para se manter na liderança;

• Concorrência no setor e internacionalização do mercado;

• Política financeira favorável ao reinvestimento dos lucros, redes de I&D, etc.

EFs

• Menor atenção dos decisores políticos sobre as especificidades das EF e sua 
contribuição económica e social;

• Menor preparação da EF para o planeamento da sucessão/ estratégico;

• Desafio da profissionalização do negócio, mantendo o equilíbrio entre família, 
propriedade e negócio;

• Maior vulnerabilidade à inovação digital;

• Dificuldades em atraírem e reterem mão-de-obra qualificada (talento)/ 
profissionalização das carreiras.

Educacional

• Educação empreendedora e orientada para EFs

• Treino específico em domínios internos às EFs

• Maior investigação sobre as EFs (com enfoque multidisciplinar).



Enquadramento: 

NORTE-53-2015-06

Eixo Prioritário - SISTEMA DE APOIO ÀS AÇÕES COLETIVAS –
“QUALIFICAÇÃO”

Objetivo Temático:  Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas

Parceiros:

Líder - CICS-UMinho

Copromotora - Associação Empresarial de Portugal (AEP)

Duração: 26-09-2016  a 26-09-2018

“Roadmap para empresas familiares portuguesas”

(NORTE 2020/ FEDER)



Objetivos do projeto

… em concreto

 Destacar o contributo destas empresas familiares nas dinâmicas de
criação de riqueza e emprego;

 Conhecer as motivações que estão na base da constituição de novas
empresas familiares associadas à inovação e transferência e
conhecimento (e.g. startups) - mudança do padrão tradicional de
especialização da economia portuguesa;

 Contribuir para conferir visibilidade (político-institucional) desta tipologia
empresarial;

 Aprofundar conhecimento sobre as “especificidades” das empresas
familiares.

Mapear as empresas familiar da Região Norte para avaliar o seu impacto na 
economia local, nacional e internacional...



Ação 1 – Base de dados de empresas familiares da região 

Norte - Base de dados Roadmapef; 

Acão 2 – Construção do questionário online (N=1148)/ e 

realização de entrevistas aprofundadas (+/-23);

Acão 3 – Disseminação e divulgação da informação no website

próprio: roadmapef.ics.uminho.pt; 

Acão 4 –Workshops e seminários: 19 Setembro UM

Concretização do projeto:







Nota metodológica

Base de dados Roadmapef mapeou 41.496 empresas familiares na região Norte.

Na sua construção, mobilizou-se:

1. Indicador “Empresa Familiar” de entidade credenciada

2. Contactos da Associação Empresarial de Portugal (AEP)

3. Questionário online sobre empresas familiares (http//www.roadmapef.pt/)

A base de dados Roadmapef apresenta dois tipos de informação:

 informação fixa relacionada com a identificação da empresa;

 informação variável, atualizada anualmente (volume de negócios, peso de

exportações, número de trabalhadores, etc.).

ef

Base dados Roadmapef
(N= 41.496 Empresas Familiares da região Norte) 



Área Metropolitana do Porto

Cávado

Ave

Tâmega e Sousa

Alto Minho

Douro

Terras de Trás-os-Montes

Alto Tâmega

51,6

12,6

11,6

9,9

5,7

4,5

2,3

1,8

NUT III (41496 empresas)

Um primeiro olhar…

Litoralização 
das EFs



Micro empresas: 4-9

% Mulheres

% Mulheres

Pequenas Empresas

Médias empresas

Zero mulheres

De 25% a 49% mulheres

Até 24% de mulheres

Mais de 75% de mulheres

De 50% a 74% mulheres

% de mulheres por dimensão 

Micro empresas: 1-3

Grandes empresas

% Mulheres

% Mulheres

% Mulheres



Obs: Grandes empresas: 0,2%

Micro empresas (Até 3 trabalhadores)

Micro empresas (4-9 trabalhadores)

Pequenas empresas (10-49
trabalhadores)

Médias e grandes empresas (50 ou
mais trabalhadores)

55,3

25,6

16,3

2,8

Trabalhadores de EFs 2015 (35350 empresas)

Um primeiro olhar…

% Mulheres

Pequenas Empresas

Médias empresas

Zero mulheres

De 25% a 49% mulheres

Até 24% de mulheres

Mais de 75% de mulheres

De 50% a 74% mulheres

% de mulheres por dimensão

Micro empresas: 4-9
Micro empresas: 1-3

Grandes empresas

% Mulheres

% Mulheres

% Mulheres

% Mulheres



Um primeiro olhar…

48.9%

32.8%

15.9%

0.1%2.3%

Menos  de 5 anos

De 5 a  19 anos

De 20 a  50 anos

De 51 a  100 anos

Mais de 100 anos

Antiguidade de EFs (41375 empresas)

Menos de 250.000€

De 250.000€ até 500.000€

De 500.000€ até 999.999€

De 1.000.000€ até 4.999.99

De 5.000.000€ até …

25.000.000€ ou mais

65,3

12,7

8,6

10,3

2,7

0,4

Volume negócios 2015
(35350 empresas)



Um primeiro olhar…

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

Indústrias extractivas

Indústrias transformadoras

Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio

Captação, tratamento e distribuição de água;…

Construção

Comércio por grosso e a retalho; reparação de…

Transportes e armazenagem

Alojamento, restauração e similares

Actividades de informação e de comunicação

Actividades financeiras e de seguros

Actividades imobiliárias

Actividades de consultoria, científicas, técnicas e…

Actividades administrativas e dos serviços de apoio

Educação

Actividades de saúde humana e apoio social

Actividades artísticas, de espectáculos, desportivas e…

Outras actividades de serviços

Sem registo

3,4

0,2

17,2

0,1

0,2

9,9

26,4

3,4

7,1

1,2

2,4

7,4

7,8

2,1

1,1

7,2

0,8

1,4

0,8

CAE secção (41496 empresas)
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Um primeiro olhar…



Tendências emergentes: 

 Presença esmagadora de micro empresas (até 9 trabalhadores) e litorização das EFs;

 Menor contributo do género feminino na força de trabalho em EFs de menor 
dimensão;

 Predomínio de EFs com menos de 20 anos (1º geração); 

 EFs mais antigas apresentam maiores volumes de negócio;

 Presença relativa significativa das EFs nos serviços, indústria transformadora e
construção;

 Predomínio da tipologia de participação no capital por um casal.

 Internacionalização, inovação e integração em redes e I&D;
 Fontes de financiamento e investimento empresarial;
 Digitalização e imaterialização da economia;
 Profissionalização da EF: (a) planeamento estratégico; (b) preparação e treino do 

sucessor antes do efetivo início da função; (c) separação entre os interesses da 
família e os do negócio.



https://www.roadmapef.pt/

https://www.roadmapef.pt/

