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Enquadramento
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Este documento retrata um estudo realizado no âmbito do projeto Entrepreneurial ACT | 2030 

Next Generation of Digital Entrepreneurs, promovido pela Porto Business School (PBS) e pela 

Associação Porto Digital (APD), apoiado no âmbito do Aviso de Concurso “Sistema de Apoio a 

Ações Coletivas – Promoção do Espírito Empresarial” (01/SIAC/2020), do Portugal 2020.

O projeto Entrepreneurial ACT pretende despertar a atenção e o interesse dos jovens para o 

empreendedorismo tecnológico, reunindo um conjunto de iniciativas que se destinam a capacitar 

os jovens para os conceitos, soft skills e boas práticas na criação de emprego e empresas de 

base tecnológica, capazes de dar resposta às necessidades atuais e futuras da Indústria.



Introdução

Este estudo tem como principal objetivo apresentar uma caracterização do ecossistema de 

empreendedorismo em Portugal, focando especificamente os desafios e as tendências do 

empreendedorismo no domínio da Indústria 4.0. 

O documento começa por abordar o empreendedorismo em Portugal e no mundo, incluindo o 

empreendedorismo jovem e os incentivos à imigração de empreendedores para Portugal.

Segue-se a caracterização do ecossistema empreendedor no mundo, a apresentação de dados sobre o 

investimento estrangeiro em Portugal e o detalhe dos vários domínios do ecossistema empreendedor 

nacional.

São ainda apresentados os programas nacionais de apoio ao empreendedorismo e, por fim, as principais 

tendências e oportunidades no âmbito da Indústria 4.0.
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Empreendedorismo

Apesar da decisão de ser empreendedor ser habitualmente 
referida como espontânea, ao longo dos últimos anos têm-
se identificado inúmeros fatores determinantes por detrás 
desta escolha. Mais precisamente, esta decisão tende a ser 
multidimensional, sendo influenciada por fatores de 
ordem económica, financeira, demográfica, sociocultural e 
de ambiente.

Também as políticas públicas poderão ter um papel 
importante no desenvolvimento de atitudes 
empreendedoras e da capacitação para o 
empreendedorismo. A este nível, importa destacar que os 
decisores políticos dos diversos governos da Europa têm 
procurado implementar políticas que aumentem as taxas 
de criação de novas empresas.

O racional para as políticas públicas de promoção do 
empreendedorismo reside no reconhecimento de que 
empresários inovadores, com uma boa formação e 
capacidade de transformar novas tecnologias e 
oportunidades de negócio em empresas lucrativas, 
desempenham um papel central no crescimento da 
economia de qualquer país.

Na última década, na sequência da crise económico-
financeira mundial de 2008, temos assistido a reduzidas 
taxas de crescimento nas economias da Zona Euro, bem 
como a elevadas taxas de desemprego.

Assim, diferentes instituições por toda a europa têm 
olhado para o empreendedorismo e para a criação do 
próprio emprego como uma forma de promover o 
crescimento económico e de reduzir o desemprego.
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Principais conceitos

Reconhecimento de oportunidade – Ser capaz de 
identificar uma necessidade que não está a ser 
atendida no momento.

Proposta de valor – Declaração que descreve 
sucintamente o benefício único ou as vantagens de 
um produto ou serviço.

Segmentação de clientes – Dividir os potenciais 
clientes em grupos com base em características 
partilhadas.

Modelo de negócios – Define o que a empresa faz, 
como gera receitas e como cria valor para os seus 
clientes.

Estratégia de entrada no mercado – Processo de 
levar um produto ou serviço ao mercado e garantir 
que este seja bem-sucedido.
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Principais conceitos

Execução – Significa ter uma visão clara do negócio 
e tomar as medidas necessárias para o tornar 
realidade.

Networking – Ser capaz de se relacionar com outras 
pessoas que possam ajudar a tornar a visão uma 
realidade.

Tolerância ao risco – Iniciar um negócio é 
inerentemente arriscado.

Mentalidade empresarial – Empreender não é 
apenas abrir um negócio, é uma forma de pensar e 
agir que se caracteriza pela criatividade, pela 
assunção de riscos e pela iniciativa.

Fracasso – Uma das lições mais importantes que os 
empreendedores podem aprender é como lidar 
com o fracasso.
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O empreendedorismo em Portugal e no mundo



Empreendedorismo no mundo

Atualmente, o mundo tem cerca de 1200 startups 

unicórnio, e quase metade destas nasceu em 2021 —

época em que o mercado estava com alta liquidez, ou 

seja, com muitos milhões disponíveis para investir em 

startups.

No entanto, o ecossistema agitado do 

empreendedorismo criou apenas 25 unicórnios no 

terceiro trimestre de 2022 em todo o mundo. Este é o 

menor número desde o primeiro trimestre de 2020, e 

representa uma queda de mais de 70% em comparação 

com o mesmo período do ano passado.
Financiamento de capital de risco

Fonte: Crunchbase
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Empreendedorismo no mundo

Esta ascensão dos unicórnios, e agora, queda, 

mostra um comportamento de mercado 

esperado. Com os juros cada vez mais altos para 

controlar a inflação, os investidores estão mais 

conservadores. Nos últimos dois anos, as 

avaliações das startups subiram muito devido ao 

elevado dinamismo neste setor mas, no atual 

momento de incerteza económica, os valores 

têm vindo a ser corrigidos.

Entre os 25 unicórnios que surgiram no segundo 

trimestre de 2022, os EUA lideram com 14 

unicórnios, seguidos da Ásia (7), Europa (3) e 

América Latina (1). Fonte: CB Insights
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Estatísticas de empreendedorismo no 
mundo

▪ Menos de 6% de todos os novos negócios iniciados nos 
EUA em 2018 foram financiados por capital de 
risco (Fundação Kauffman)

▪ As empresas passam por três rondas de financiamento 
antes de chegarem ao financiamento Série 
A (TechCrunch)

▪ O capital inicial médio levantado antes da Série A 
equivale a $ 5.6 milhões (TechCrunch)

▪ Em média, o valor da ronda da Série A é de $ 
15.7milhões, Série B é $ 30.7 milhões, e da Série C é $ 
55 milhões (Fundz)

▪ O tempo médio entre as rondas de financiamento de 
Semente à Série A é de 22 meses, Série A a B é de 24 
meses, e entre a Série B e a Série C é 27 meses (Carta)

▪ Depois de chegar a uma ronda da Série B ou C, a 
empresa provavelmente trabalhará entre 15 e 20 
meses antes de obter novo capital (Forbes)

▪ As empresas de capital de risco individuais recebem 
mais de 1 000 propostas por ano e estão 
principalmente interessadas em negócios que 
exigem um investimento de pelo menos $ 250 
000 (Invasores de dinheiro)

▪ 33% do capital inicial para empresas empregadoras é 
inferior a $ 10 000 (SBA)

▪ Somente 1% das startups evoluem para uma startup
unicórnio, como Uber, Airbnb, Slack, Stripe e 
Docker (CBInsights)

▪ Empréstimos comerciais, cartões de crédito e linhas 
de crédito representam cerca de ¾ de financiamento 
para novas empresas (SBA)
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Empreendedorismo na Europa

Em 2019, a taxa de criação de empresas na UE 

(medida pelo número de novas empresas em 

percentagem do número de empresas ativas) foi 

de 10,0%. Este rácio variou entre máximos de 19,4 

% na Lituânia e 15,8 % em Portugal, caindo para 

4,8% na Grécia.

Em 2019, a taxa preliminar de mortalidade 

empresarial na economia europeia foi de 8,3%, 

variando de 29,5% na Bulgária e 22,5% na Lituânia 

a um mínimo de 1,0% na Irlanda (dados de 2018).

FONTE: Key figures on European business – 2022 edition
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Empreendedorismo na Europa

As startups europeias levantaram 58,6 mil milhões de US$ no primeiro
semestre de 2022, o segundo semestre mais alto de investimento
de Venture Capital (VC) após o primeiro semestre de 2021.
Embora a atividade de VC na Europa tenha sido afetada pela retração
do mercado, os seus efeitos têm sido mais pronunciados nos EUA,
especialmente para financiamento em estágio inicial.

O Reino Unido concentra 32% do valor criado na Europa em 2022 e 35%
de investimentos de VC no primeiro semestre de 2022, seguido pela

Alemanha e França, respetivamente. A criação de unicórnios é muito
mais distribuída por toda a Europa.

FONTE: Dealroom.com
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Empreendedorismo na Europa

4 em cada 5 empresas criadas em 2018 na UE 

sobreviveram ao 1º ano: a taxa de sobrevivência a 

1 ano foi de 82% em 2019. Esta taxa foi 

particularmente elevada na Suécia e na Grécia 

(97% das empresas recém-criadas sobreviveram 1 

ano), enquanto 96% das novas empresas 

sobreviveram pelo menos 1 ano na Holanda e na 

Bélgica. Em contrapartida, 63% das novas 

empresas na Lituânia sobreviveram ao 1º ano.

FONTE: Key figures on European business – 2022 edition
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Empreendedorismo na Europa

A taxa de sobrevivência a 5 anos na UE para 

empresas criadas em 2014 e ainda ativas em 2019 

foi de 45%; por outras palavras, menos da metade 

de todas as empresas recém-criadas em 2014 

sobreviveu até 2019. As taxas de sobrevivência das 

empresas a 5 anos foram inferiores a 50% na 

maioria dos Estados-Membros da UE, com a taxa 

mais baixa registada na Lituânia (29%). As taxas 

mais altas foram na Bélgica e Suécia (ambas com 

62%), seguidas pelos Países Baixos (59%).

FONTE: Key figures on European business – 2022 edition
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EMPRESAS EM 
PORTUGAL

O número de empresas registadas 
em Portugal tem vindo a aumentar 
sucessivamente desde 2012, ano 
em que se começa a notar uma 
retoma do crescimento económico 
após a recessão económica global. 
No entanto, a pandemia de Covid-
19 teve como consequência a 
diminuição do número de 
empresas em Portugal em 2020.
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FONTE: Instituto Nacional de Estatística
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PORTUGAL + 
EMPREENDEDOR
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A Total Early-Stage Entrepreneurial

Activity (taxa referente à 

percentagem da população, entre 

os 18 e os 64 anos, que é 

empresária nascente ou 

proprietária de um negócio) tem 

aumentado, o que demonstra que 

Portugal tem vindo a tornar-se mais 

empreendedor. Passou de uma TEA 

de 5% em 2010 para cerca de 13% 

em 2019.
FONTE: Global Entrepreneurship Monitor
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Empreendedorismo em Portugal

Entre 2010 e 2020, verificam-se algumas 

alterações na estrutura da distribuição 

regional da constituição de empresas. O 

Alentejo mantém a sua quota, o Algarve e 

Área Metropolitana de Lisboa perdem 

peso, o Centro, o Norte e as Regiões 

Autónomas de Açores e Madeira 

aumentam as respetivas proporções

FONTE: INE

FACT & FEATURES 19



Empreendedorismo em Portugal

+ 2150 STARTUPS REGISTADAS
Startupportugal.com | 2021

25.000 EMPREGOS
Startupportugal.com | 2021

7 UNICÓRNIOS PORTUGUESES
Farfetch | OutSystems | Feedzai | Talkdesk |
Remote | SWORD Health | Anchorage

13% ACIMA DA MÉDIA EUROPEIA DE NÚMERO 
DE STARTUPS PER CAPITA
Dealroom.co | 2020

12º TOP 100 ECOSSISTEMAS EMERGENTES
Genome | 2020

12º PAÍS MAIS INOVADOR DA UE
Innovation Scorecard EU
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Apoio ao empreendedorismo

Ao longo dos últimos anos, Portugal tem apostado na ajuda ao 

empreendedorismo através da capacitação nesta área, 

desenvolvimento de infraestruturas de incubação de empresas e 

maior mobilização de capital de risco. Estas apostas revelam-se 

fundamentais para que as empresas mais inovadoras consigam 

ultrapassar o “vale da morte” que tipicamente afeta as empresas no 

contexto do processo de aumento de TRL (Technology Readiness

Level) das tecnologias mais inovadoras. Estes apoios têm contribuído 

para o aumento da taxa de empreendedorismo, bem como para a 

redução da mortalidade de jovens empresas, não obstante as 

empresas startups continuam a identificar as fortes restrições de 

financiamento como um dos constrangimentos à sua sobrevivência 

(ANI, 2020). FONTE: RNI
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Em 2018, tendo por base todos as 
pessoas com formação académica no 
mercado de trabalho, havia cerca de 
7,6% de empreendedores (INE, 2020)

Atualmente, a temática do empreendedorismo está muito 

relacionada com a formação académica, isto porque as 

universidades, a nível mundial, têm investido no desenvolvimento 

das capacidades empreendedoras dos seus estudantes. O caso 

português não é exceção com as Instituições de Ensino Superior 

(IES) a reconhecerem na sua missão a importância de promover e 

criar condições para a inovação e empreendedorismo de base 

universitário. Fruto desta orientação estratégica, ao longo das 

últimas décadas temos assistido a uma crescente oferta formativa 

na área do empreendedorismo e ao desenvolvimento e 

crescimento de gabinetes de transferência de tecnologia (que na 

sua maioria assumem também funções na promoção do 

empreendedorismo), participação das IES nas entidades de 

interface e em parques de ciência e tecnologia, com forte ligação 

ao meio universitário.FONTE: EY Attractiveness Survey 2022

Formação académica

Perceção dos investidores quanto à

disponibilidade e qualidade do talento em

Portugal ser igual ou superior à média Europeia

Perceção dos investidores quanto à colaboração

entre as Universidades/Centros de I&D e as

empresas em Portugal ser igual ou superior à

média Europeia

FACT & FEATURES 22



Empreendedorismo em Portugal

De acordo com dados recentes do Eurostat (serviço de
estatísticas da União Europeia), no segundo trimestre de
2021, o registo de novas empresas aumentou 36%. Assim,
Portugal ficou apenas atrás da Irlanda no ranking de novas
empresas.

Segundo um relatório da Racius, em 2021, foram criadas
39.010 empresas em Portugal. Mais de metade destas
empresas foram registradas nas cidades de Lisboa (36,5%)
e Porto (20,2%).

Os setores em que foram abertos os mais novos
empreendimentos são, nesta ordem: atividades
imobiliárias, comércio de venda direta ao cliente,
informação e comunicação, finanças e comércio a retalho.

FONTE: STARTUP PORTUGAL (15.12.2022)
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Empreendedorismo Jovem

O número absoluto e percentual de jovens que 

apresentam a qualidade de empreendedores 

tem vindo a diminuir desde 2013. Em 2010, a 

percentagem de empreendedores jovens em 

Portugal era de 2,1%. Em 2018, este valor 

situava-se nos 1,4%.

Ao longo da última década, observa-se que os 

valores mais elevados de empreendedorismo se 

situam nos anos mais afetados pela crise 

financeira, o que poderá sugerir que para os 

jovens portugueses tenha existido no 

empreendedorismo uma alternativa ao 

desemprego.

20 613 
empreendedores

1 115 657 
trabalhadores 
por conta de 

outrem

1 185 

híbridos

Jovens com formação ao nível do ensino superior recém-licenciados (com idade
inferior a 30 anos), entre 2020 e 2018

Fonte: Santos, J. (2021). Determinantes do Empreendedorismo Jovem em Portugal
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Empreendedores jovens 2010-2018

•27,7

Média de idades

•Ligeira predominância do sexo masculino

Género

•Licenciatura (maior percentagem de doutores no grupo dos 
empreendedores em relação aos trabalhadores por conta de outrem pode 
indicar que o doutoramento favorece o empreendedorismo)

Formação académica

•Saúde

•Ciências empresariais

•Engenharia

Área de formação

•Norte (maior percentagem de empreendedores em todos os graus 
académicos, com 42,1% dos licenciados, 40,9% dos mestres e 46,2% dos 
doutores).

Região

•Saúde humana e apoio social (predominância da medicina dentária e 
odontologia)

•Comércio por grosso e a retalho (predominância do comércio dos 
produtos farmacêuticos)

•Reparação de veículos e de motociclos 

•Consultoria científica, técnica e similares

Atividades económicas desempenhadas pelas empresas 

•Menos de 1% das empresas possuem maioria de capital estrangeiro

Captação de capital estrangeiro

•Predominam as empresas com faturação inferior a 250 000€ anuais (esta 
estatística corrobora a teoria de que as empresas criadas pelos jovens, de 
um modo geral, são pequenas quer ao nível do número de funcionários 
quer ao nível de receitas e ao longo da sua vida empresarial permanecem 
também pequenas)

Volume de negócios
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Incentivos à imigração de 
empreendedores para Portugal

Desde 2007, com a publicação do visto D2 para Portugal, que proporciona

uma autorização de residência a estrangeiros que tenham efetuado

operações de investimento, ou comprovem possuir meios financeiros

disponíveis em Portugal, o país passou a atrair mais empreendedores

imigrantes.

É exigido o capital mínimo de 5 mil euros para iniciar o negócio e facilidade

em abrir uma empresa, ou pela internet ou pelos pontos de atendimento ao

empreendedor.

O atual Governo socialista português reduziu a isenção de taxação para

aposentados estrangeiros, fazendo com que os novos residentes estrangeiros

paguem 10% sobre a pensão que receberem. Já profissionais de grande

relevância, como cientistas ou executivos de empresas, ou jogadores de

futebol são tributados em 20% sobre os seus rendimentos.
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Incentivos à imigração de 
empreendedores para Portugal

É possível solicitar o visto antes de constituir a empresa em Portugal, porém, o
facto de já a possuir pesa a favor na deliberação da concessão do visto. Além
do capital mínimo investido, é necessário comprovar condições financeiras
para permanecer no país. O processo dura cerca de 90 dias e caso aceite, o
visto tem validade de 4 meses e nesse período é necessário solicitar também
uma autorização de residência. Ambos são passíveis de renovação contínua.

Outra forma de entrada para empreendedores foi disponibilizada a 1 de
janeiro de 2018, o visto para startups. Para isso, deve-se apresentar um plano
de negócios e comprovar a intenção em desenvolver atividades de produção
de bens e/ou serviços inovadores, centrados no ambiente tecnológico e com
potencial para atingir um valor de mercado mínimo de 325 mil euros ao final
de três anos. Também é exigido que os empreendedores estejam vinculados à
rede Startup Portugal – constituída de incubadoras e aceleradoras (República
Portuguesa, 2020).
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Empreendedores em Portugal –
atrativos do país

É hoje consideravelmente consensual que Portugal reúne 

um conjunto de condições que fazem do nosso país um 

destino apreciado pelos investidores e agentes para o 

desenvolvimento de startups. Portugal surge 

frequentemente como ideal para startups de comércio 

eletrónico, energia, ambiente, tecnologia alimentar e 

retalho, podendo observar-se a presença de empresas 

que, ainda que pequenas, crescem a um ritmo acelerado.

A seu favor o país conta com qualidade de vida, bom clima, 

custo de mão-de-obra baixo, segurança e talento.
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Empreendedores em Portugal –
atrativos do país

Depois, o nosso país surge cada vez mais como ‘the place to be’ 

enquanto lugar de tecnologia. Para tal contribuiu também a vinda, em 

2016, da Web Summit para Portugal. A chegada de capitais 

internacionais e com experiência, a par do amadurecimento dos 

investidores locais, também têm atraído know-how na área proveniente 

do exterior.

Além disso, Portugal é um dos países com políticas mais favoráveis de 

atração de investimento estrangeiro, ao mesmo tempo que tem feito 

um enorme desenvolvimento em matéria de transição digital da 

administração pública e do setor privado, sendo igualmente um 

território fértil em incubadoras e aceleradoras de startups.

FACT & FEATURES 29



O ecossistema empreendedor em Portugal e no mundo



Ecossistema Empreendedor

Um ecossistema empreendedor ou de inovação é um ambiente 
amigável para o surgimento de novas empresas. É formado pelos 
mais diversos agentes do empreendedorismo sobre a influência 
dos mecanismos regulatórios ou características de mercado, com 
vista ao desenvolvimento do negócio.
A interconexão é baseada em confiança, equilíbrio e dinamismo. 
Alguns dos atores que possuem um papel recorrente e relevante:
- Empreendedor: maior poder de influência no ecossistema, 
viabiliza novos negócios para gerar desenvolvimento económico, 
tecnológico e social;
- Investidores: permitem o acesso a capital para o crescimento do 
negócio;
- Aceleradoras: investimento nem sempre financeiro, oferecem 
mentoria para ajudar a direcionar e encontrar o mercado, além de 
procurar investidores;
- Incubadoras: normalmente vinculadas a universidades, acolhem 
empresas e oferecem espaço físico e capacitação;

- Universidades: capacitação dos empreendedores, além de ajudar 
no potencial tecnológico da região;
- Governo: impulsiona o ecossistema por meio de programas, 
políticas específicas ou apoio (financeiro, comunicação e 
visibilidade);
- Organizações setoriais: ajudam a criar e viabilizar programas de 
integração com outros ambientes económicos;
- Comunidade: participa das ações e da cultura de 
empreendedorismo, beneficia a vários níveis, como opção de 
carreira.
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Ecossistemas de inovação no mundo

Existem vários ecossistemas de inovação no mundo e estes estão em franca 

expansão. Sem dúvida, um dos maiores e mais bem-sucedidos é o Silicon Valley na 

Califórnia, EUA. Nele estão concentradas as maiores empresas de tecnologia do 

mundo, com as 50 empresas mais inovadoras e eficazes do planeta, ocupando o 

primeiro lugar em inovação de software, internet e redes sociais. Gigantes como a 

Meta (antigo Facebook), Google, Apple e Tesla estão localizadas nesta região, além 

da Universidade de Stanford e da Universidade da Califórnia, centros universitários 

mundialmente reconhecidos.

Dito isso, é evidente que o empreendedorismo e a inovação estão enraizados na cultura da região, impulsionando o seu 

desenvolvimento tecnológico. Não é por acaso que a região já produziu mais de 80 unicórnios desde 2003. Além disso, 

pessoas de diferentes culturas e origens circulam por todos os lados, sendo uma das regiões que mais recebe imigrantes 

no mundo. Essa diversidade é apontada, por muitos, como sendo um dos ingredientes principais que levaram ao seu 

sucesso. Já foram realizadas várias tentativas para recriar o ecossistema de inovação vivido em Silicon Valley, mas 

nenhuma teve o sucesso que ultrapasse ou até mesmo iguale o maior pólo de inovação do mundo.
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Ecossistemas de inovação no mundo

PARA ALÉM DE SILICON VALLEY, ESTÃO TAMBÉM NOS ESTADOS UNIDOS A MAIOR PARTE DAS 
START-UPS UNICÓRNIO DO MUNDO

O país norte-americano é o grande responsável por fomentar a criação de pólos de 

inovação. Entre eles, é possível destacar:

• Austin: centro de inovação na área de cybersegurança e indústria avançada. 
Nele encontram-se empresas como Dell, BAE Systems, Austin Business Journal e 
Sparkcognition.

• Boston: pólo considerado o lar das Biotechs e Cleantechs, sendo líder global em 
biotecnologia, com grandes empresas farmacêuticas. The Engine built by MIT, 
Boston Scientific, MC MassChallenge e WindESCo são algumas empresas deste 
centro.
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Ecossistemas de inovação no mundo

OUTRAS REGIÕES DO MUNDO TAMBÉM POSSUEM ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO BEM-
SUCEDIDOS, COMO É O CASO DE ALGUNS PAÍSES DA EUROPA, MÉDIO ORIENTE E ÁSIA.

A Suécia está em segundo lugar na classificação de país mais inovador do mundo, de acordo com o Global Innovation
Index 2021. O seu foco está em promover a I&D, ao mesmo tempo que mantém o bem-estar da sociedade. SAAB, Ignite
Sweden, Swedish Mining Innovation, RISE e Vinnova são algumas empresas suecas.

O Reino Unido destaca-se no setor das Fintechs, Blockchain e Healthtech, tendo 41 startups unicórnios, o que equivale 
a mais de 38% do volume destas empresas na Europa. Este número confere ao Reino Unido o 1º lugar no ranking por 
ter o maior número de startups unicórnios europeias (The European Unicorn & Soonicorn Report).

Outro centro de inovação mundial, que possui também startups globais, é Israel. Conhecido como Startup Nation, o 
país tem um ecossistema único fundamentado pela sua história e cultura. Algumas empresas israelitas são: Sosa, 
Mobileye, Maverick Ventures Israel, SeeTree e State of Israel Ministry of Foreign Affairs.

Já a China, é considerada um campo de batalha de inovação e de consumo. O seu ecossistema de inovação é voltado 
para as tecnologias e tendências em áreas como Big Data, AI e o retalho O2O. ByteDance, Kuaishou Technology, 
Tencent, Fudan University e Sequoia Capital são algumas empresas chinesas.
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Ecossistema Europeu Startups

O ecossistema europeu de startups tem vindo a experienciar 

uma aceleração no seu desenvolvimento, não obstante os 

desafios sistémicos que ainda se verificam, nomeadamente 

de natureza regulatória e cultural.

Apesar do contexto europeu fragmentado, mantém-se o 

crescimento dinâmico do ecossistema, com cada vez mais 

startups a atingirem avaliações de até 11 dígitos. A maioria 

das startups “unicórnio” levaram 10 anos até atingir esse 

estatuto.

Tamanho da equipa fundadora das start-ups europeias em 2020

Fonte: EU STARTUP MONITOR 2021
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Ecossistema Europeu Startups

O estudo “Wining formula: How Europe’s top tech startups get it

right”, desenvolvido pela McKinsey & Company, revela uma 

perspetiva sobre a fórmula de sucesso das 1000 principais startups 

europeias, fundadas após o ano 2000, em 33 países.

Os resultados revelam que as startups europeias inquiridas valem 

em média 890 milhões de euros, e, em conjunto, já receberam mais 

de 140 mil milhões de euros em financiamento. Estas empresas têm 

quase meio milhão de colaboradores e trabalham maioritariamente 

nas áreas de biotecnologia e saúde (24%), B2B Software as a Service

(SaaS) (18%), fintechs (16%), e-commerce e consumidor (11%), 

hardware (11%), entre outras.

Género da equipa fundadora das start-ups europeias em 2020

Fonte: EU STARTUP MONITOR 2021
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Ecossistema Europeu Startups

As startups mais bem-sucedidas da Europa seguem um de quatro caminhos estratégicos:

deep
tech

produto

escala network

A maioria das startups aposta numa estratégia focada no produto 
(45%), e constituem normalmente fintechs ou B2B SaaS.

Estas empresas são as que requerem um menor financiamento (145 
milhões de euros, face a uma média de 164 milhões), e focam-se na 
adoção rápida de um produto inicial bem definido, apostando numa 

forte experiência de cliente. As funções de investigação e 
desenvolvimento, engenharia, gestão do produto e tecnologias da 

informação ganham uma relevância acrescida face a empresas que 
adotam outros caminhos estratégicos.

11% das startups estudadas recorrem a uma estratégia baseada em 
network, e são frequentemente empresas de marketplace, 
mobilidade e social media.
Têm, em média, mais colaboradores (982) e requerem mais 
financiamento (243 milhões de euros). Na maior parte dos casos, 
dependem fortemente de fusões e aquisições para se 
internacionalizarem e atingirem um mercado considerável. Para estas 
empresas, é fundamental conquistar mercados locais um a um, ao 
invés de tentar crescer globalmente de uma só vez.

14% das startups seguem uma estratégia assente na escala, o que significa 
que procuram um crescimento rápido das vendas.

São frequentemente empresas de e-commerce, consumidor ou media. 
Tendem a ter um maior número de colaboradores (em média 890), e as 

funções comerciais assumem maior importância (42% dos colaboradores, 
em comparação com uma média de 33%) do que funções de 

desenvolvimento de produto. Neste sentido, acabam por ter uma maior 
faturação (826 milhões de euros comparativamente à média de 277 milhões 

de euros).

30% das empresas inquiridas recorrem a uma estratégia centrada em deep
tech. Estes players tendem a trabalhar na área da inteligência artificial, 
biotecnologia e saúde ou hardware, focando-se na investigação e 
desenvolvimento.
São caracterizadas por terem em média um menor número de 
colaboradores (211 vs uma média de cerca de 488) do que outras startups, 
mas distinguem-se pela forte aposta na contratação de talentos, sendo 27% 
dos trabalhadores provenientes das 1000 melhores universidades.

FACT & FEATURES 37



Ecossistema Europeu Startups

No ano passado, o ecossistema europeu de startups bateu 

recordes de investimento levantado — 101 mil milhões de 

euros de capital de risco — tendo diminuído o fosso que o 

separa do mercado norte-americano, que, no mesmo ano, 

viu o seu ecossistema levantar 119 mil milhões de euros, 

mais 18% do que na Europa, segundo dados do Pitchbook

2021.

Este volume recorde levou a que mais hubs tenham 

aumentado o seu peso e 12 deles — Londres, Berlim, Paris, 

Estocolmo, Tel Aviv, Munique, Amesterdão, Barcelona, 

Madrid, Copenhaga, Dublin e Helsínquia — tenham 

atingido, num ano, o patamar unicórnio: ou seja, em 12 

meses as startups locais levantaram no seu conjunto mais 

de mil milhões de euros.
FONTE: EUROPEAN STARTUP MONITOR 2021
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Ecossistema Europeu Startups

Embora o valor de investimento tenha atingido valores 

elevados, o valor de investimento seed levantado —

entre 500 mil e dois milhões de euros — caiu desde o 

seu pico em 2019. Para os fundadores à procura de 

levantar valores abaixo do milhão de dólares na 

Europa, as oportunidades caíram 22%, enquanto as 

rondas de valores superiores aumentaram. A maior 

subida ocorreu mesmo nas rondas acima dos 40 

milhões de dólares.

O ecossistema europeu de startups também assistiu a 

um número de exits (saídas com sucesso, por 

venda/aquisição) recorde, tendo subido para mais do 

dobro: de 1.516 em 2020 para 3.063 no ano.
Fonte de financiamento mais frequente por fase de desenvolvimento

o

FONTE: EUROPEAN STARTUP MONITOR 2021
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Ecossistema Europeu Startups

Quando questionados sobre onde preferiam arrancar com 

a sua empresa, se pudessem escolher, 57% 

dos founders escolheria a Europa face aos Estados Unidos, 

embora nos países fora da União Europeia, os Estados 

Unidos ainda mantenha as preferências dos fundadores.

Em média, as principais 20 cidades europeias criam cinco 

empregos por cada milhão de euros de investimento 

levantado. Os grandes hubs tendem a ser menos eficazes 

na criação de empregos locais. Isto provavelmente terá a 

ver com o alcance internacional das suas empresas. 

Hamburgo, Dusseldorf e Varsóvia lideram na criação de 

emprego local.
FONTE: EUROPEAN STARTUP MONITOR 2021
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Ecossistema Europeu Startups

Apesar da pandemia, o peso dos fundadores que migraram 

para a Europa subiu de 27% para 37%. O Reino Unido ainda 

é o país que beneficia mais dessa migração de founders, 

com mais 36% de founders de origem não britânica a 

instalarem-se no país.

Cerca de um terço dos founders europeus (29%) vive fora 

do seu país de origem, sendo a maior mobilidade registada 

entre os empreendedores da Europa Ocidental (Alemanha, 

França, etc.), com 38% dos fundadores a viver no exterior. 

Na Europa do Sul essa taxa é de 31%.

FONTE: EUROPEAN STARTUP MONITOR 2021
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Ecossistema Europeu Startups

Principais medidas europeias para a promoção do empreendedorismo (European Comission, 2021):

• Apoiar os cidadãos da União Europeia, melhorando a capacidade empreendedora dos cidadãos e organizações 

europeias, promovendo a aprendizagem e a mentalidade empreendedora, como apresentado no European

Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp).

• Apoiar empreendedores em geral, pela criação de um ambiente onde os empreendedores podem florescer e crescer: 

apoiando startups, transferências de negócios, insolvência e segunda oportunidade.

• Apoiar grupos específicos, cujo potencial empreendedor ainda não foi totalmente explorado, como as mulheres e os 

jovens através da aprendizagem do empreendedorismo e do Erasmus para Jovens Empreendedores.
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Ecossistema 
português de 
startups

Ainda jovem, o ecossistema português de start-ups tem vindo a crescer a ritmo 

acelerado e constante, representando atualmente 1,1% do PIB nacional. Os 

últimos cinco anos foram particularmente significativos nesta evolução positiva e 

a isso não será alheio o facto de Portugal estar cada vez mais no radar, 

nomeadamente por força do interesse turístico, mas não só. Fatores como a 

segurança, qualidade de vida, clima, talento e ambiente propício aos negócios 

têm também vindo a atrair investidores para o nosso país. Em 2020, o 

investimento em start-ups atingiu os 436 mil milhões de euros.

Dos cerca de 436 mil milhões de investimento atraído para startups

portuguesas, perto de 80% tem origem em investidores estrangeiros. Existem 

mais de 2000 mil startups ativas e cerca de 160 incubadoras. Das startups em 

funcionamento, aproximadamente 33% atuam no setor das tecnologias de 

informação. Seguem-se áreas como o turismo, a energia, a educação ou as 

‘fintech’. O conjunto das startups existentes em Portugal empregam mais de 25 

mil pessoas.

Apesar de ser um ecossistema ainda jovem, Portugal é já uma exceção (pela 

positiva) no que diz respeito ao número de unicórnios que soma. Dos apenas 208 

que existem no espaço europeu, 7 são empresas portuguesas, claramente acima 

do que seria de esperar, se se comparar com a população ou o PIB do país e numa 

área em que as probabilidades de uma startup atingir o patamar de unicórnio não 

são propriamente animadoras.

Por ecossistema de start-ups entende-se 

o conjunto de agentes e organismos que 

criam as condições para o surgimento 

destes projetos empreendedores. Neste 

universo estão incluídos os recursos 

humanos, claro, mas também
universidades, empresas, investidores, 

aceleradoras, mentores e Governo. Da 

qualidade destes ecossistemas depende, 

em grande medida, o sucesso dos 

projetos que vão surgindo.
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Ecossistema 
português de 
start-ups

Face à reduzida dimensão do mercado português, as startups nacionais 

tendem a ter, sempre que possível, ambições de internacionalização, 

sobretudo no espaço europeu, mas também para outros destinos, como os 

EUA. Algumas já nascem, de raiz, com uma lógica de atuação global e não 

doméstica apenas.

Em Portugal, a StartUP Portugal - Estratégia Nacional para o 

Empreendedorismo tem assumido a missão de fortalecer e impulsionar o 

ecossistema. O investimento realizado motivou o aumento de startups e 

incubadoras, o crescimento de empresas tecnológicas, e o ecossistema 

português ganhou notoriedade internacional, atraindo novos investidores e 

centros de competência tecnológica multinacionais. A Web Summit — “a 

maior conferência tecnológica do planeta” (Forbes, 2021) — que se tem 

realizado anualmente na capital portuguesa desde 2016 a esta data, 

contribuiu significativamente para a visibilidade nacional e para acelerar e 

comprovar as mudanças, no dinamismo do ecossistema de inovação 

português. Adicionalmente, Portugal assumiu a sede da estrutura europeia de 

empreendedorismo, que visa estimular o crescimento do ecossistema 

empreendedor europeu, atraindo mais investimento, disponibilizando melhor 

informação e reforçando a marca europeia (Governo de Portugal, 2021).

Sendo certo que o mundo das 
startups tem tanto de atrativo 
como de arriscado, esta é uma 
área plena de oportunidades e 
onde ainda há muito para crescer 
e consolidar este ecossistema 
enquanto espaço dinâmico e de 
forte expansão e 
desenvolvimento.
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Impacto COVID-19

Inevitavelmente, a pandemia de Covid-19 teve um impacto muito relevante em 

todo o ecossistema empreendedor. O impacto imediato foi evidente, ao gerar 

mudanças tão significativas como: crescimento da digitalização nos setores 

público e privado, derivado da obrigatoriedade de trabalho à distância, e que 

abriu portas a novas formas de trabalho; aumento da presença online de 

serviços outrora prestados fisicamente (escolas, ginásios, eventos, empresas em 

diversos setores de atividade), que impulsionou certamente o aumento de 

modelos de negócio online; adaptação de modelos de negócio para responder a 

necessidades que impulsionou o investimento em novos mercados e 

desenvolvimento tecnológico.

Após um ano e meio de pandemia, foi elaborado um estudo da StartUp Portugal 

que revelou que 71,8% das startups se encontrava a laborar normalmente e 

otimista no que se refere a uma recuperação económica. A maioria das startups

(57%) considerou que a pandemia teve muito ou bastante impacto nas suas 

atividades, essencialmente na diminuição de vendas, adiamento ou atraso dos 

projetos, e adiamento de investimento. Ainda assim, 42,3% confirmou que a 

crise gerou novas oportunidades de negócio (Startup Portugal, 2021). Como 

resposta do governo aos impactos da pandemia, diversas medidas de apoio 

foram lançadas, em que o foco principal incidiu sobre manter as empresas a 

operar (mesmo que parcialmente), e os empregos ativos (Governo de Portugal, 

2021).
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Portugal como destino de investimentos

De acordo com o The World Bank Business Report 2020, dentre 190 países analisados, Portugal está na 39º posição no 

ranking de melhores países para se fazer negócios. O país lidera o ranking como o país em termos de comércio 

internacional (World Bank, 2020). Já no ranking da Forbes Best Countries for Business 2018, Portugal está posicionada 

como 25º lugar na lista de melhores países para fazer negócios.

De acordo com relatório emitido pela Ernst & Young em julho de 2020, Portugal quebrou o recorde de Investimento 

Direto Estrangeiro - IDE em 2019, triplicando o número de projetos entre 2015 e 2019, e tornando-se a oitava economia 

mais atrativa da União Europeia para investidores estrangeiros. Antes da pandemia, Portugal demonstrava crescimento 

de PIB estável, redução da dívida pública e manutenção de índices de exportações, mesmo com a crise de procura global 

(Ernst & Young, 2020).

Conforme os dados da Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD, dentre os 87 países 

analisados, Portugal foi o segundo colocado em 2019 no ranking de países mais receptivos a investimento estrangeiro. 

Os dados apontam também que o stock acumulado de IDE em 2019 representava 65% do PIB de Portugal. A média de 

stock acumulado dos países da OECD é de 46% do PIB (OECD, 2019).
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Portugal como destino de investimentos em 
tecnologias de informação

A resiliência de investimento estrangeiro direto em Portugal é devido à característica de alta 

competitividade e foco no setor de serviços, que acabam por  atrair a maior parte dos 

investimentos para o setor de tecnologia e informação, como por exemplo, o setor de 

desenvolvimento de software.

Portugal tem-se tornado um centro de referência na área de tecnologia e informação e setor de 

serviços. Com efeito, três setores concentraram 59% de todos os projetos de investimento direto 

estrangeiro e 73% da criação de empregos em 2019. Por ordem de maior investimento foram os 

setores digitais, indústria automotiva e suplementos e setor de serviços.

Portugal também têm sido sede de grandes eventos de startups e tecnologia, a cidade do Porto, 

foi considerada a “Cidade mais amigável da Europa para startups" de acordo com o World

Business Angels Investment Forum e também o terceiro maior polo de tecnologia em expansão 

da Europa pela Atomico’s State of European Tech Report (Ernst & Young, 2020).
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Portugal como destino de investimentos em 
tecnologias de informação

Um dos impactos da COVID-19 foi a rápida transformação das 
empresas para o formato digital, colocando o setor de tecnologia 
em evidência. Portugal já se estava a consolidar em termos de 
infraestrutura tecnológica e mão de obra qualificada para o setor 
nas suas grandes cidades. De acordo com a pesquisa efetuada 
pela Ernst & Young, 91% dos investidores estabelecidos em 
Portugal consideram a infraestrutura de telecomunicações do 
país atrativa (Ernst & Young, 2020).

O país também tem diversificado a origem de investimentos 
estrangeiros, mesmo com o aumento de investimentos vindo da 
Europa, Portugal atraiu em 2019 três vezes mais investimentos de 
países fora da Europa, diminuindo a percentagem de participação 
de países europeus no total de investimentos no país. Os Estados 
Unidos foi o país com maior número de projetos em Portugal em 
2019, passando a França que havia ocupado esse lugar no ano 
anterior (Ernst & Young, 2020).

FONTE: STARTUP PORTUGAL (15.12.2022)
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Ecossistema Empreendedor em Portugal

Nos últimos anos, o universo do 

empreendedorismo em Portugal mudou 

radicalmente em alguns aspetos-chave, 

nomeadamente na criação de 

infraestruturas tecnológicas e na 

qualificação dos recursos humanos.

Esta nova realidade oferece hoje 

condições impares no desenvolvimento 

do empreendedorismo em Portugal.
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Ecossistema Empreendedor em Portugal 
– Políticas Públicas

Com o objetivo de reforçar e dinamizar o ecossistema empreendedor nacional, o Governo Português coloca à 

disposição dos empreendedores portugueses um conjunto incentivos e programas de apoio formulados com base 

em três níveis de desenvolvimento: Stand Up, Start Up e Scale Up.

Objetivo | Promover a dinamização do espírito empreendedor e o aparecimento de novas ideias, projetos e talentos.

Objetivo | Capacitar o talento nacional de forma a melhorar competências, com vista ao desenvolvimento de 

projetos empresariais inovadores, validando e transferindo tecnologia e, consequentemente, viabilizando uma maior 

criação de valor, maior tempo de sobrevida e melhores condições de sucesso.

Objetivo | Viabilizar a existência de iniciativas, medidas e instrumentos de política pública que assegurem às novas 

empresas as condições de financiamento necessárias ao seu desenvolvimento.
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Ecossistema Empreendedor em Portugal 
– Capital Financeiro

Em 2021 Portugal subiu duas 
posições no ranking europeu de 
destinos de projetos de Investimento 
Direto Estrangeiro (IDE), alcançando o 
oitavo lugar. No último ano, Portugal 
registou o segundo maior 
crescimento na atração de IDE entre 
os 10 principais países líderes em IDE 
na Europa. 2021 foi, portanto, um 
ano de consolidação do IDE de 
Portugal.

FONTE: EY European Investment Monitor 2022
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Ecossistema Empreendedor em Portugal 
– Cultura

As características culturais de qualquer território impactam a atividade empreendedora que, por sua vez, contribui 
significativamente para esse contexto, sendo uma componente fundamental numa economia de mercado cada vez mais 
global e competitiva.

A construção do ecossistema de empreendedorismo nacional tem vindo a sofrer alterações ao longo dos últimos anos, 
em grande parte reforçado por políticas públicas nacionais e europeias (Startup Hub, 2021).

Apesar das condições económicas não se mostrarem favoráveis a uma dinâmica empreendedora intensa, esta pode ser a 
solução para a crise. Além disso, Portugal (em particular) e a Europa (no geral), empenharam-se nas condições para o 
incentivo ao empreendedorismo, contexto legal cada vez mais claro, e uma cultura cada vez mais propícia à inovação e 
ao desenvolvimento de novos projetos e negócios.

O empreendedorismo está profundamente enraizado no vocabulário dos legisladores portugueses como forma de 
resolver questões do desemprego, ainda que o “medo de falhar” persista. Mais de metade daqueles que veem boas 
oportunidades (conhecimento, competência e experiência) para começar um negócio, não o faria por medo do fracasso 
(Bosma et al., 2021), representando uma barreira ao empreendedorismo, assim como desafios recorrentes de 
ineficiência devido à burocracia e elevados impostos. 
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Ecossistema Empreendedor em Portugal 
– Instituições de Suporte

Em 2016, uniram-se mais de 60 
incubadoras existentes no país e foi 
criada a Rede Nacional de Incubadoras, 
com a noção exata que urgia colocar as 
incubadoras portuguesas como atores 
centrais no ecossistema de 
empreendedorismo português.

Ao longo dos anos, o número de 
incubadoras e instituições protocoladas 
foi evoluindo, passando de 121 
incubadoras, no final de 2016, a 169 
incubadoras em 2020.

FONTE: RNI
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Ecossistema Empreendedor em Portugal 
– Recursos Humanos

Em Portugal, em 2019, o nível de escolaridade que registou a maior taxa TEA correspondeu ao nível de Formação 

Pós-Graduada, equivalente aos empreendedores detentores de Pós-Graduação, Mestrado ou Doutoramento 

(17,3%). Seguiu-se o nível de escolaridade correspondente ao nível de Ensino Superior (Licenciatura), com uma 

taxa TEA de 15,9%. Deste modo, os dados das Sondagens à População Adulta realizadas em 2016 e 2019 

revelaram um perfil altamente qualificado por parte dos empreendedores early-stage em Portugal.

FONTE: GEM Portugal 2019
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Ecossistema Empreendedor em Portugal 
– Mercados

Em 2022, Portugal atraiu 32 centros de serviços partilhados de multinacionais estrangeiras dos quais 26 são de 

tecnologias de informação.

Os EUA e o Reino Unido foram os principais investidores, com 25% e 19%, respetivamente. Segue-se a Suíça, com 13% e, 

depois, com valores inferiores, a Alemanha, os Países Baixos, a França, a Suécia e a Dinamarca.

Os dados da AICEP revelam ainda que a distribuição geográfica dos centros de serviços partilhados em Portugal está a 

mudar de forma acelerada.

FONTE: AICEP

Depois da aposta em Lisboa, onde existem 130 centros e no Porto 

onde funcionam 70, os centros de serviços partilhados 

começaram agora a estender-se para outras cidades, como Aveiro, 

Braga, Leiria e Fundão. Há 34 centros, cerca de 15% do total, a 

funcionar fora das áreas metropolitanas, onde o emprego cresce 

mais depressa (+33%) do que nas áreas metropolitanas de Lisboa 

ou do Porto (+17%).
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Programas nacionais de apoio ao empreendedorismo 



Incentivos ao Empreendedorismo em 
Portugal 

Portugal tem vindo a proporcionar condições facilitadoras para o empreendedorismo, contando com um crescente 

desejo dos residentes pelo mesmo. Importante salientar que o governo português não somente se focou em atrair 

empreendedores, mas também em criar um ambiente estrutural favorável que coloca como prioridade a promoção e 

sustentabilidade do empreendedorismo no território, que envolveu desde mudanças na legislação até programas 

específicos de incentivo, tais como Programa Estratégico para o Empreendedorismo e Inovação. Esse esforço que levou a 

mudanças estruturais foram fatores essenciais de sucesso na estratégia portuguesa.

Uma iniciativa governamental importante a destacar é o Programa Escolhas, criado em 2001 para capacitação de jovens, 

onde desde 2010, além das áreas estratégicas das edições anteriores, como inclusão escolar e digital, foi incluído 

também empreendedorismo e capacitação com atividades focadas para o desenvolvimento de habilidades 

empreendedoras, autonomização e sustentabilidade de projetos.
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Incentivos ao Empreendedorismo em 
Portugal 

Cabe também destacar a importância do - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias 

Empresas e à Inovação - IAPMEI, órgão vinculado ao Ministério da Economia e do Emprego 

nas iniciativas de apoio e promoção do empreendedorismo em Portugal. O órgão serve 

como intermediário para sistema de incentivos fiscais, desenvolve e participa de várias 

atividades de apoio a empresas nacionais referente a questões de sustentabilidade, como o 

programa Portugal 2020/2030, Indústria 4.0, e a Estratégia Nacional para o 

Empreendedorismo - StartUP Portugal, Programa de Recuperação e Resiliência.

O IAPMEI também oferece uma série de programas de qualificação e certificação para empresários, com produtos e 

serviços de acompanhamento personalizado através dos seus Centro de Apoio Empresarial - CAE e também diversas 

ferramentas de apoio à gestão, tais como guias visando o desenvolvimento de competências e boas práticas. No 

segmento de guias e manuais de apoio, há manuais desenvolvidos pelo órgão para auxiliar o empresário a identificar 

ideias de negócios, desenvolver um modelo e um plano de negócios.
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Programas nacionais de apoio ao empreendedorismo
- STARTUP VISA

Apoiar e promover o empreendedorismo é uma prioridade do Governo Português, 

estratégica para o crescimento económico e para o emprego, no quadro da captação do 

investimento, designadamente estrangeiro, do estímulo a projetos empreendedores 

capazes de potenciar a dinâmica na criação de empresas, em particular startups, com 

novas ideias e modelos de negócio, e ao mesmo tempo atrair profissionais altamente 

qualificados, em tudo contribuindo para afirmar sustentadamente um perfil de 

especialização e internacionalização na economia portuguesa.

Na promoção e desenvolvimento do ecossistema económico português, as entidades 

incubadoras no acolhimento, enquadramento e apoio a imigrantes empreendedores e 

seus projetos empresariais, são certificadas pelo IAPMEI, Agência para a Competitividade 

e Inovação, I. P., de acordo com critérios técnicos, administrativos e financeiros, a receber 

estrangeiros empreendedores que pretendam desenvolver um projeto de 

empreendedorismo e/ou inovação em Portugal.
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Programas nacionais de apoio ao empreendedorismo
- STARTUP VISA

O programa «Startup Visa» consiste no acolhimento de imigrantes que pretendam empreender e inovar em Portugal, 

com vista à concessão dos respetivos visto de residência ou autorização de residência, ainda que não tenham 

constituído empresa em território nacional ou que, já tendo empresa criada no país de origem, queiram implantar-se 

no nosso país.

Os empreendedores que se candidatam ao «Startup Visa», elegíveis nos termos da lei para efeitos de concessão de 

visto de residência ou autorização de residência, devem celebrar um contrato de incubação com uma incubadora 

certificada, desde que preencham, cumpram e comprovem previamente um determinado número de pressupostos e 

requisitos, submetidos à validação e acompanhamento do IAPMEI, I. P., quanto à sua realidade administrativa, 

financeira e ao seu potencial empreendedor, aquando da candidatura e durante o programa contratual.
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O Tech Visa tem como objetivo garantir que quadros altamente qualificados, estrangeiros à 

União Europeia, possam aceder aos empregos criados pelas empresas portuguesas de 

forma simplificada.

O programa dirige-se a empresas inseridas no mercado global, com sede ou 

estabelecimento estável no território nacional, que pretendam atrair para Portugal quadros 

técnicos qualificados e especializados, oriundos de estados terceiros e residentes fora da 

União Europeia.

As empresas que pretendam ser certificadas para contratar cidadãos estrangeiros terão de 

apresentar candidatura, sendo estas avaliadas e selecionadas com base nos critérios 

definidos.

Programas nacionais de apoio ao empreendedorismo
- STARTUP VISA
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Programas nacionais de apoio ao empreendedorismo
- TECH VISA

Após decisão favorável, a empresa certificada tem acesso à emissão de Termos de Responsabilidade para os 

trabalhadores estrangeiros contratados ou que pretende contratar, através de formulário disponibilizado 

eletronicamente pelo IAPMEI.

A certificação Tech Visa simplifica os procedimentos de obtenção de visto e autorização de residência junto dos Postos 

Consulares, com possibilidade de dispensa de agendamento presencial e sem obrigação de apresentação de contrato 

ou contrato promessa e junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, sem obrigação de apresentação de contrato.

A renovação da certificação Tech Visa é válida por cinco anos, renovável por igual período.
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Programas nacionais de apoio ao empreendedorismo

- TECH VISA
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Programas nacionais de apoio ao empreendedorismo

- BUSINESS ABROAD

Tem como objetivo assegurar e apoiar a 

presença de startups portuguesas nos grandes 

eventos internacionais, criando assim um maior 

impacto nas representações no estrangeiro e 

permitindo coordenar as suas comunicações 

com a imprensa estrangeira e nacional, bem 

como com a imprensa local.
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Programas nacionais de apoio ao empreendedorismo

- ROAD 2 WEB SUMMIT

O R2WS é um programa da Startup

Portugal em parceira com a Web Summit

que seleciona as melhores startups para 

representar Portugal no maior evento de 

tecnologia do mundo. Para garantir que as 

startups maximizam todo o potencial 

dessa participação, oferece ainda um 

Bootcamp intensivo de 2 dias que inclui 

tópicos como utilizar a aplicação e como 

funciona o evento, como abordar os 

investidores, quais as metas a definir para 

o evento ou como fazer um bom pitch. Em 

6 edições, o programa já apoiou mais de 

670 startups.
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Programas nacionais de apoio ao empreendedorismo

- EMPREENDE XXI

O Empreende XXI é um programa que ajuda a criar, desenvolver e financiar novos projetos empresariais. É 

um programa desenvolvido pela Startup Portugal e pelo IEFP - Instituto do Emprego e Formação 

Profissional.

O Empreende XXI garante 85% do financiamento de investimentos até 175.000€ (40% dos quais a fundo 

perdido) com apoios adicionais na criação de postos de trabalho.

Para garantir o adequado suporte às candidaturas e projetos dos promotores, este programa envolve 

também as incubadoras que poderão obter financiamentos atrativos para o desenvolvimento de 

atividades de consultoria e mentoria, capacitação, incubação, bootcamps, entre outras.
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Programas nacionais de apoio ao empreendedorismo

- EMPREENDE XXI

Promotores

• Jovens à procura do primeiro emprego 
inscritos no IEFP

• Desempregados inscritos no IEFP

• Desempregados que reúnam condições para 
ser destinatários da medida Apoio ao Regresso 
de Emigrantes a Portugal e respetivos membros 
do agregado familiar

• Ex-estagiários do Eixo Formação Artes e 
Ofícios
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Programas nacionais de apoio ao empreendedorismo

- VOUCHERS PARA STARTUPS

Os Vouchers para Startups - Novos Produtos Verdes e Digitais, é uma medida que visa apoiar startups com 

projetos de modelos de negócio, produtos ou serviços que contribuam positivamente para a transição 

climática.

Os apoios desdobram-se da seguinte forma:

> Apoio ao arranque e crescimento - Financiamento a startups em fase de arranque;

> Apoio a participação em programas de ignição e aceleração - Financiamento de startups que se 

candidatem a programas de ignição ou de aceleração;

> Apoio ao desenvolvimento de projetos piloto - Financiamento destinado à demonstração de tecnologia 

ou modelo de negócio/serviço, desenvolvidos por startups, que permita à Startup fazer uma 

demonstração da sua tecnologia comprovando a sua eficácia.
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Programas nacionais de apoio ao empreendedorismo

- VOUCHERS PARA STARTUPS

São elegíveis para apoio as startups que assumam a forma de PME que 

tenham sido criadas há menos de 10 anos.

Os apoios são concedidos sob a forma de financiamento não 

reembolsável. O montante de financiamento a conceder no âmbito do 

presente Aviso corresponde a 30.000€ por beneficiário.
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Indústria 4.0

Principais tendências e oportunidades do setor



O mundo digital

A importância da tecnologia, da conectividade e da cibersegurança na vida quotidiana foi realçada pela pandemia do 

coronavírus, acelerando a transformação digital das nossas sociedades. As tecnologias digitais passaram a ter uma 

presença constante nas nossas vidas: são indispensáveis no trabalho, na aprendizagem, no entretenimento, no convívio, 

nas compras e no acesso a múltiplos serviços. A pandemia expôs também as vulnerabilidades do nosso espaço digital, as 

suas dependências em relação a tecnologias não europeias e ao impacto da desinformação na vida das nossas 

sociedades democráticas.

Com a pandemia, milhões de pessoas começaram a trabalhar remotamente a partir de casa, enquanto grande parte das 

nossas atividades de compras, socialização e aprendizagem eram feitas utilizando computadores e dispositivos móveis. 

Mesmo serviços públicos cruciais ficaram acessíveis em linha pela primeira vez. Fomos todos testemunhas tanto das 

possibilidades como das potenciais vulnerabilidades da tecnologia e da digitalização.

Tem sido uma experiência nova para muitos, mas, mesmo antes do coronavírus, a Comissão Europeia já assumia como 

uma das suas grandes prioridades preparar a Europa para a era digital.
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Portugal e o Digital

Desde 2014, a Comissão Europeia acompanha os progressos 

digitais dos Estados-Membros através dos relatórios do Índice 

de Digitalidade da Economia e da Sociedade (IDES). Num total 

de 28 países, Portugal ocupou o 19º lugar no IDES de 2020. 

Ao longo dos últimos anos, e de acordo com dados anteriores 

à pandemia, a sua pontuação evoluiu em linha com a média 

da UE.

No relatório de 2020, Portugal continuou a ficar aquém dos 

padrões europeus no que toca ao capital humano, à utilização 

de serviços da Internet e à utilização de tecnologias digitais 

nas empresas. Contudo, nos serviços públicos digitais, 

Portugal continuou a ter um bom desempenho, sendo um 

dos países da UE com melhores resultados.
FONTE: IDES
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Indústria 4.0

O mundo está em constante mudança e com ele, muda também a indústria. A Estratégia Indústria 4.0 está a ser 
implementada em Portugal, sendo que os objetivos passam pela modernização do tecido empresarial, a digitalização e a 
formação. São bons exemplos disso mesmo Fundos Europeus Estruturais e de Investimento até 2,26 mil milhões de 
euros de incentivos canalizados através do Portugal 2020. Ou ainda o Vale Indústria 4.0, um instrumento de apoio à 
transformação digital através da adoção de tecnologias que permitiu mudanças disruptivas nos modelos de negócio de 
micro e PME.

Além dos instrumentos de financiamento de apoio à transformação digital através da adoção de tecnologias, destaca-se 
ainda a formação. É essencial que sejam criadas sinergias entre os estabelecimentos de ensino e as empresas, de forma 
a dar resposta às necessidades do tecido empresarial.

Um dos objetivos fundamentais do governo para 2030 consiste na criação das condições para melhorar a atratividade de 
Portugal enquanto destino para o IDE e o apoio ao investimento empresarial dos vários setores em fatores de 
competitividade sofisticados centrados na capacidade de resposta rápida aos mercados com base na disponibilidade de 
novas tecnologias suportadas na digitalização (Indústria 4.0) e no desenvolvimento de novos produtos ou soluções para 
cadeias de valor.
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Empreendedorismo na Indústria 4.0

O empreendedorismo na indústria 4.0 é a 

modernização das indústrias. Com isso, é 

possível resolver problemas, agilizar 

processos e trazer mais facilidades, por meio 

da interação das tecnologias resultando uma 

produção rápida, com aumento de 

flexibilidade, podendo atuar em diversos 

seguimentos com preços mais competitivos. 

Esse aumento de capacidade de 

produtividade tem um papel importante para 

a sustentabilidade da empresa.
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INDÚSTRIA 4.0 - Principais tendências e oportunidades do 
setor

INTERNET DAS COISAS (INTERNET OF THINGS)

A adoção da Internet das Coisas, considerada como a espinha dorsal da Indústria 4.0, está a 

ser bastante implementada em muitas operações de negócios. De acordo com as previsões 

do setor, pelo menos metade das aplicações empresariais serão baseadas pela IoT até 

2024. A Internet das Coisas permite que pessoas e coisas estejam conectadas a qualquer 

hora, em qualquer lugar, com qualquer coisa e qualquer pessoa, de preferência utilizando 

qualquer caminho / rede e qualquer serviço. Este é o pressuposto e o objetivo final da 

automação industrial. Na indústria, o termo IoT implica a utilização de sensores, sistemas 

de controlo, comunicações máquina a máquina, análise de dados e mecanismos de 

segurança. A IoT permite que máquinas e processos de negócios se comuniquem sem a 

interferência de humanos, o que permite à empresa concentrar-se inteiramente na 

otimização dos resultados de negócios e, em última análise, eliminar potenciais custos e 

melhorar a experiência do cliente.
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INDÚSTRIA 4.0 - Principais tendências e oportunidades do 
setor

CLOUD COMPUTING / CLOUD MANUFACTURING

A Cloud Manufacturing (CMfg) pode ser usada em 2 abordagens distintas:
- Usar as aplicações armazenadas na CC/CMfg através da Internet diretamente nos 
processos de produção, podendo ser usados nas camadas SaaS e PaaS;
- Usar a CMfg como um novo tipo de armazenamento baseado na estrutura SoA e 
imita a camada IaaS.
A CMfg permite que os CPS recebam informações e dados dos produtos que se 
pretendem e iniciem a produção, além disto, possibilita que utilizadores acompanhem 
as fases de produção e orientem os serviços, permitindo a modularidade. Esta 
tecnologia abrange a CC, BD, IoT, CPS e outros recursos virtuais de empresa. Ao 
permitir a cooperação destas tecnologias, a CMfg atinge uma fase de desenvolvimento 
inteligente que se traduz em soluções mais flexíveis e de custos mais reduzidos para a 
empresa porque a plataforma tem a capacidade de disponibilizar ordens de produção 
autónomas para os sistemas de produção.
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INDÚSTRIA 4.0 - Principais tendências e oportunidades do 
setor

BIG DATA INDUSTRIAL

Com as tecnologias que permitem o crescimento da IoT, o alto volume, a velocidade 

e a variedade de dados crescem simultaneamente. Isto faz com que os dados 

industriais se transformem na denominada Big Data. Uma rede de objetos 

interconectados através de tecnologia incorporada alimenta diretamente a Big Data. 

Graças às novas tecnologias que estão a ser implantadas, a IoT está a recolher cada 

vez mais informações todos os dias, através de uma grande variedade de fontes, 

incluindo equipamentos de produção, fábricas, veículos, sensores individuais e 

redes industriais. Uma pesquisa da McKinsey Global, em 2015, constatou que a 

exploração de Big Data na produção pode diminuir os custos de desenvolvimento e 

montagem de produtos em até 50%, e pode causar uma redução de 7% no fundo de 

maneio. Desenvolvimentos posteriores na indústria provaram a precisão destas 

previsões.
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INDÚSTRIA 4.0 - Principais tendências e oportunidades do 
setor

SISTEMAS CIBER-FÍSICOS

Os Sistemas Ciber-Físicos (CPS) conectam o mundo virtual das TI ao mundo 

físico das ferramentas e maquinaria. Podem ser definidos como “sistemas 

físicos e de engenharia cujas operações são monitorizadas, controladas, 

coordenadas e integradas por um núcleo de computação e comunicação”. O 

foco do CPS está na comunicação entre esses sistemas físicos e de 

engenharia, não em como estes agem separadamente. Ligar os dois mundos 

leva à criação de uma grande quantidade de dados industriais. No entanto, 

para revelar o valor real desses dados, a equipa de análise de big data e o 

seu software precisam de realizar análises. As empresas estão a colocar cada 

vez mais o foco na transformação de sistemas de produção básicos em 

sistemas de produção ciber-físicos.
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INDÚSTRIA 4.0 - Principais tendências e oportunidades do 
setor

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)

No futuro, a configuração de projetos de fábrica com a ajuda da 

automação e IA continuará a reduzir a quantidade de trabalho 

manual necessário. Aumentar a escala e acelerar os projetos 

industriais são dois fatores que levarão a indústria para padrões 

mais elevados. A visão dos especialistas é que incluir a 

aprendizagem da máquina no processo produtivo melhora a 

velocidade e a qualidade dos próprios projetos. Porém, ainda há 

espaço para crescimento dentro desta evolução. A IA pode ser 

usada não apenas no processo produtivo no chão de fábrica mas 

também, através de algoritmos de IA, antecipar e responder 

melhor às mudanças do mercado.
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INDÚSTRIA 4.0 - Principais tendências e oportunidades do 
setor

AUTOMAÇÃO DO CHÃO DE FÁBRICA

São vários os motivos que levam os decisores a 

implementar tecnologias de automação nas suas 

fábricas. A automação pode ser utilizada tanto 

para melhorar a eficácia das linhas de produção, 

como na utilização de recursos com vista a 

aumentar a produtividade ou até a 

competitividade em mercados voláteis. A 

adoção de tecnologias como a cloud, IIoT, AI e 

Machine Learning, vão-se manter como uma 

tendência, tornando as cadeias de valor ainda 

mais inteligentes.

FACT & FEATURES 80



INDÚSTRIA 4.0 - Principais tendências e oportunidades do 
setor

REALIDADE VIRTUAL, AUMENTADA E 
MISTA 

A realidade virtual, aumentada e mista podem ser 

aplicadas de múltiplas formas nas fábricas. Seja para 

design do produto, desenvolvimento das linhas de 

produção, suporte técnico, gestão de inventário ou 

para melhorar a colaboração e a aprendizagem das 

equipas. Este tipo de tecnologias são uma mais-valia 

para aumentar a eficácia e eficiência das empresas. Por 

exemplo, as realidades aumentada e virtual podem ser 

utilizadas para melhorar um novo produto antes deste 

passar para a produção.
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INDÚSTRIA 4.0 - Principais tendências e oportunidades do 
setor

DIGITAL TWINS

Os Digital Twins são uma das mais recentes tendências 

tecnológicas e caracterizam-se por ser uma réplica 

virtual, atualizada em tempo real, de um objeto, 

processo ou produto. Os Digital Twins são uma das 

tendências da indústria pois constituem uma forma 

menos dispendiosa de testar novos produtos e de 

monitorização remota.
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INDÚSTRIA 4.0 - Principais tendências e oportunidades do 
setor

CONVERGÊNCIA DA IT E OT 

Até há algum tempo, a IT (Information Technology) e a OT 

(Operational Technology) eram tipicamente separadas na indústria: a 

OT era associada apenas aos equipamentos da área de operações e 

logística, como por exemplo ERP ou MES, uma vez que, não sendo 

uma área ligada ao IT, era encarada como fora das suas 

competências. No entanto, com o aparecimento das tecnologias de 

produção inteligentes e do IIoT, estas áreas começaram a trabalhar 

em conjunto. Esta convergência entre IT e OT torna-se essencial para 

garantir a segurança e o controlo dos processos a fim de obter uma 

visão mais alargada das organizações.
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INDÚSTRIA 4.0 - Principais tendências e oportunidades do 
setor

O USO DE COBOTS 

Outra das tendências apontadas para a indústria nos próximos 

anos é o recurso a collaborative robots, ou Cobots. Os robôs 

colaborativos são máquinas que podem executar trabalhos ao 

lado do ser humano na linha de produção, realizando tarefas 

sensíveis com precisão milimétrica. Isto permite que os 

fabricantes melhorem as suas linhas de produção, aumentando 

a produtividade, competitividade e mantendo os colaboradores 

seguros. De acordo com um estudo da Markets & Markets, 

espera-se que até 2025 o mercado de Cobots alcance os 12,2 

mil milhões de dólares.
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INDÚSTRIA 4.0 - Principais tendências e oportunidades do 
setor

IMPRESSÕES 3D e 4D 

Uma tecnologia que irá contribuir fortemente para a 

desmaterialização de processos é a das impressões 3D e 

4D (esta última é usada para produzir objetos que se 

alteram de acordo com determinados critérios, como por 

exemplo próteses que acompanham o crescimento 

corporal). A disseminação dessas técnicas reduzirá os 

ciclos de desenvolvimento de produtos e reduzirá o seu 

tempo de obsolescência, contribuindo para uma 

economia mais sustentável.
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INDÚSTRIA 4.0 - Principais tendências e oportunidades do 
setor

SEGURANÇA CIBERNÉTICA

Estão sob risco de ataque cibernético a IoT, os ambientes virtuais das fábricas e os dados 

armazenados na CC ou na CMfg, assim a SC deve ser garantida em cada equipamento, 

dispositivo ou ponto da cadeia de fabricação como uma tecnologia de proteção, deteção e 

resposta a possíveis ataques. Para garantir a segurança dos sistemas inteligentes da I4.0, há 

processos que auxiliam a SC com a Security Architecture que deteta e resolve 

automaticamente as ameaças informáticas e o Security by Design que projeta os 

equipamentos para serem seguros desde a sua fabricação. Os sistemas de controlo e 

segurança precisam de resposta imediata em caso de ataque que pode ser garantida pelo SDN 

e o Network Function Virtualization (NFV), estes sistemas são capazes de detetar e substituir 

de forma temporária os sistemas afetados na empresa e criam uma cópia virtual para que 

continuem a fluir normalmente. Nos últimos anos, a tecnologia Blockchain tem sido 

desenvolvida devido à sua capacidade de criar registos permanentes invioláveis.

FACT & FEATURES 86



INDÚSTRIA 4.0 - Principais tendências e oportunidades do 
setor

Fábricas inteligentes são o objetivo final da Indústria 4.0: são fábricas onde as máquinas e os recursos se comunicam e 
estão conectados a uma rede. Para o conseguir, é necessário que máquinas-ferramentas, recursos (incluindo humanos) e 
ferramentas de TI existentes estejam ligados a uma rede. Isso resultará na transformação das ferramentas da máquina 
em ciber-máquinas, enriquecidas com o conhecimento fornecido pela captura e análise de dados.

Eventualmente, as ferramentas de TI e de gestão de negócios existentes serão conectadas à rede, capturando dados 
heterogéneos de diferentes fontes. Como resultado, uma “empresa inteligente” produzirá “produtos inteligentes”, que 
sabem como foram produzidos e irão recolher e transmitir os dados à medida que forem usados. Estas vastas 
quantidades de big data industriais podem então ser coletadas e analisadas e melhorar o processo produtivo, num 
processo iterativo de constante evolução e otimização.

Entender o impacto que esta revolução em curso terá nos processos de produção e no mundo é a chave. Habilitar a IoT e 
implementar outras tendências permitirá que se criem Supply Chains altamente eficientes. Isto possibilitará que as 
empresas se concentrem mais nos resultados do negócio, oferecendo o melhor serviço aos seus clientes. De acordo com 
a previsão do SMLC (Smart Manufacturing Leadership Coalition), ao implementar corretamente a informação industrial, 
é possível reduzir a intensidade de capital em 30%, reduzir os tempos de ciclo do produto em 40%, e ter um impacto 
positivo na energia, emissões, resíduos, e produtividade.
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