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1. INTRODUÇÃO 

O espírito empresarial é o motor da inovação, da competitividade, da criação de 
emprego e do crescimento. Permite que as ideias inovadoras se transformem em 
iniciativas empresariais bem sucedidas, em sectores de alta tecnologia, e pode libertar 
o potencial individual de pessoas desfavorecidas, levando-as a criar o seu próprio 
emprego e a encontrar um lugar melhor na sociedade.  

Contudo, dados recentes indicam que a Europa não explora o seu potencial 
empresarial. Segundo um inquérito de 2002 do Eurobarómetro1, há três vezes mais 
Americanos do que Europeus envolvidos em iniciativas empresariais. As empresas 
europeias crescem a um ritmo mais lento e, nos anos 90, apenas uma em vinte PME 
podia ser qualificada como empresa gazelle contra uma em cinco nos Estados 
Unidos. Reconhecendo a necessidade de uma transformação radical da economia, o 
Conselho Europeu de Lisboa (2000) definiu objectivos ambiciosos com vista a 
melhorar o emprego, a reforma económica e a coesão social. No mesmo ano, o 
Conselho adoptou a Carta Europeia das Pequenas Empresas, que incitava os 
Estados-Membros e a Comissão a agirem em apoio das pequenas empresas2. 

Neste contexto de mudança dinâmica, a Comissão lançou um debate sobre a política 
do espírito empresarial, a fim de garantir uma focalização política precisa. A primeira 
etapa deste processo foi a publicação do Livro Verde sobre o espírito empresarial, a 
fim de suscitar uma consulta pública acerca de uma série de questões essenciais. Este 
Livro Verde colocou duas questões a um leque tão vasto quanto possível de 
intervenientes: “como ter mais empresários” e “como conseguir o crescimento de 
mais empresas”. Ao abordar o espírito empresarial como uma atitude, o Livro 
Verde alargou o âmbito da política do espírito empresarial: para além da remoção 
dos entraves ao desenvolvimento e ao crescimento das empresas, é necessário que 
mais pessoas se interessem em tornar-se empresários e tenham condições para o 
fazer. 

O Livro Verde colocava dez questões integradas em três pilares de acção: 

• Eliminar os obstáculos ao desenvolvimento e crescimento das empresas 

• Pesar os riscos e as recompensas do espírito empresarial  

• Uma sociedade que valorize o espírito empresarial 

                                                

1  Flash Eurobarómetro 134 “Espírito empresarial”, Novembro de 2002. 

2  A “Carta das Pequenas Empresas”, aprovada no Conselho Europeu de Santa Maria da Feira, em 19-
20 de Junho de 2000, inclui dez domínios-chave: educação e formação para o espírito empresarial; 
criação de empresas mais rápida e a menor custo; melhores legislação e regulamentação; 
disponibilidade de competências; melhoria do acesso em linha; melhor aproveitamento do mercado 
interno; fiscalidade e questões financeiras; reforço da capacidade tecnológica das pequenas empresas; 
utilização de modelos bem sucedidos de comércio electrónico e criação de apoios de primeira classe 
para as pequenas empresas; desenvolvimento de uma representação mais forte e mais eficaz dos 
interesses das pequenas empresas a nível nacional e da UE. 
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O Livro sugeria uma abordagem coordenada entre os decisores políticos, a nível 
europeu, nacional e regional, a fim de se encontrar uma resposta coerente para as 
necessidades dos empresários. 

A Comissão está presentemente a elaborar um Plano de Acção baseado nas 
conclusões apresentadas neste relatório e, também, na vasta recolha de respostas às 
questões do Livro Verde e nos resultados do trabalho que ela própria tem vindo a 
desenvolver. 

O Plano de Acção, que será apresentado em finais de 2003, servirá de base à 
continuidade dos programas de apoio da Comissão em favor das PME e do espírito 
empresarial, e de orientação para o futuro trabalho político, levado a cabo em 
colaboração com os Estados-Membros, as regiões, as organizações empresariais e 
profissionais. 

1.1. Principais aspectos das respostas 
O Livro Verde conseguiu estimular o debate entre um vasto número de 
intervenientes. Figurou nas ordens de trabalhos de um grande número de 
conferências, seminários e reuniões – muitas vezes organizados com esse fim 
específico. Autoridades públicas nacionais, regionais e locais, organizações 
empresariais, prestadores de serviços de apoio às empresas, indivíduos, académicos e 
universidades enviaram os seus contributos escritos. Foram recebidas cerca de 240 
respostas, provenientes de vinte e cinco países da Europa e da Ásia, e dos Estados 
Unidos, que representam uma boa amostragem dos diversos grupos de intervenientes 
e das diversas zonas geográficas3. 

Os resultados da consulta pública desempenharão um papel essencial na preparação 
da agenda futura da política do espírito empresarial. Para além de indicarem 
prioridades, as respostas reuniram uma grande riqueza de informação sobre espírito 
empresarial e boas práticas. Os seus autores partilharam as respectivas experiências e 
contribuíram com novas formas de encarar os problemas, propostas concretas e 
linhas de orientação política. Todas as respostas recebidas estão disponíveis on-line4 
e este relatório resume os contributos recebidos em resposta a cada questão.  

Este relatório fornece uma panorâmica concisa dos resultados do debate 
público em torno do Livro Verde sobre espírito empresarial. Não inclui as 
reacções da Comissão às respostas. 

2. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DAS RESPOSTAS ÀS DEZ QUESTÕES 

2.1.  Objectivos-chave da política do espírito empresarial 

Quais devem ser os principais objectivos de uma agenda para o espírito empresarial 
na União Europeia e como relacioná-los com outros objectivos políticos? Como 
elaborar um modelo de espírito empresarial numa Europa alargada? 

                                                

3 Ver pormenores no Anexo. 

4  http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/green_paper/index.htm 
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O aspecto mais referido em resposta a esta pergunta foi a necessidade de reduzir as 
cargas administrativa e regulamentar. Estas afectam desproporcionalmente as 
PME, que não têm recursos para contratar pessoal especializado para se ocupar de 
regras e procedimentos complexos. As sugestões incluíam a necessidade de melhorar 
a qualidade da legislação, através de avaliações de impacto e do envolvimento das 
PME no processo de tomada de decisões. Uma maior utilização das TIC melhoraria 
a comunicação com as administrações públicas e simplificaria alguns procedimentos, 
como o registo de empresas. 

O acesso ao financiamento deveria ser tornado mais fácil para as empresas, nas 
diferentes fases de desenvolvimento (pré-arranque, arranque, transferência, 
crescimento, etc.) e em vários sectores. Em especial, o mercado europeu de capital 
de risco precisa de ser mais desenvolvido. 

Os inquiridos confirmaram o efeito de estrangulamento dos impostos sobre o 
crescimento das empresas. Muitos propuseram incentivos fiscais ou reduções de 
impostos para apoio ao arranque e expansão, por exemplo, em caso de 
reinvestimento dos lucros. As distorções fiscais no Mercado Interno deveriam ser 
abolidas e a recuperação do IVA no interior da UE simplificada. 

O mercado de trabalho é considerado um problema. A questão da escassez de 
determinadas competências e da flexibilização das leis laborais deveria ser resolvida a 
nível político, para que as empresas possam adaptar-se a situações de mudança. 

A formação e o apoio, em especial aos novos empresários, foram apontados como 
requisitos prévios para os empresários terem os conhecimentos e as competências 
adequados para gerir as suas empresas. As incubadoras foram consideradas 
importantes, durante os períodos difíceis do início da vida das empresas. Seria útil 
uma maior disponibilização de tutoria, para apoiar os empresários na criação das 
suas empresas. 

Entre as outras questões prioritárias incluem-se o estímulo à inovação e à 
internacionalização das empresas. Deveria igualmente ser facilitado o acesso à 
investigação e à tecnologia, por exemplo através do acesso mais simples aos 
programas de investigação da UE e da redução dos custos de obtenção e protecção 
dos DPI. Os clusters poderiam facilitar a circulação de conhecimento entre 
investigadores e empresários e a exploração de mercados estrangeiros através de 
esforços conjugados. 

Os inquiridos salientaram que a protecção social tende a ser mais generosa para os 
empregados do que para os empresários independentes, tornando menos atractiva a 
carreira empresarial. A discriminação existente no que se refere aos direitos sociais 
deveria ser reduzida e a mudança de estatuto (de empregado para empresário e vice 
versa) deveria ser facilitada. O medo do fracasso explica a relutância dos indivíduos 
em se tornarem empresários mas as consequências negativas do insucesso 
empresarial podem ser mitigadas através de políticas correctas dando uma segunda 
oportunidade a quem falhar. 

Muitos inquiridos reconheceram a necessidade de promover atitudes mais 
favoráveis ao espírito empresarial, junto da opinião pública. Sugeriram a 
apresentação de uma imagem do espírito empresarial mais realista, por exemplo 
mostrando as diferentes formas do espírito empresarial, o que poderia levar mais 
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pessoas, com antecedentes e aspirações diferentes, a constituir empresas, sob formas 
compatíveis com as suas capacidades e expectativas. Os inquiridos sugeriram a 
apresentação de casos capazes de demonstrar a existência de um elevado número de 
empresários que encaram com seriedade as necessidades da sociedade. A fim de 
atenuar o estigma do insucesso, juntamente com os modelos de empresários bem 
sucedidos poderiam ser apresentados, com o necessário equilíbrio, casos de 
empresários que não tiveram êxito. 

A educação para o espírito empresarial deveria fazer parte dos currículos 
escolares, para dar aos jovens oportunidade de conhecer o espírito empresarial, 
adquirir competências empresariais e decidir se essa não seria uma opção de carreira 
interessante. Além disso, muitos inquiridos consideram que as competências 
empresariais são valiosas, mesmo quando as pessoas decidem optar por uma carreira 
diferente. 

Um ponto geral sublinhado pelos inquiridos foi a necessidade de se ter em conta a 
diversidade de necessidades dos diferentes tipos de empresários (p. ex. mulheres, 
minorias étnicas), em diferentes sectores (como empresas inovadoras, firmas 
tradicionais, gazelles, microempresas, economia social). Por outro lado, as grandes 
diferenças em matéria de infra-estruturas económicas significam que as necessidades 
das regiões variam consideravelmente (p. ex. regiões remotas, zonas urbanas). 

Para intensificar a eficácia das políticas, as PME deveriam ser consultadas aquando 
da preparação de legislação e de políticas que as abrangem. O papel do 
Representante da Comissão Europeia para as PME (SME envoy) e do instrumento 
de elaboração interactiva de políticas (IPM) deveriam ser reforçados. 

A maior parte dos inquiridos confirmou o ponto de vista da Comissão acerca do 
valor acrescentado de uma abordagem coordenada. Cada nível político 
desempenha um papel específico: a Comissão Europeia está bem colocada para 
organizar uma plataforma europeia de boas práticas mas o apoio e o aconselhamento 
deverão, preferencialmente, ser prestados a nível nacional ou mesmo regional, níveis 
onde se pode encontrar um melhor conhecimento das necessidades e desafios 
específicos dos empresários. 

Outras acções sugeridas incluem reuniões do Conselho sobre as PME, um 
Comissário ou Ministro para o espírito empresarial, uma task force com a tarefa de 
estabelecer sinergias, integrar os diferentes elementos de política e avaliar o impacto 
das políticas e dos programas no âmbito do espírito empresarial. O método aberto de 
coordenação poderia ser aperfeiçoado, por meio de um acompanhamento mais 
constante das recomendações, através do recurso a metas e painéis de avaliação. 
Deveria ser concedida aos Estados-Membros e às regiões a flexibilidade suficiente 
para estes determinarem as prioridades mais adequadas aos seus casos. Os relatórios 
de progresso do Plano de Acção deveriam ser integrados nos mecanismos existentes 
de informação sobre a aplicação da Carta Europeia das Pequenas Empresas. A UE 
teria apenas de agir quando isso se justificasse, no quadro do princípio da 
subsidiariedade. 
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2.2. Acesso ao financiamento 

Como se pode melhorar o acesso ao financiamento (medidas fiscais, parcerias entre 
sector público e sector privado, balanços mais fortes, garantias) e que alternativas ao 
crédito bancário devem ser promovidas (business angels, leasing, factoring e 
microcréditos de entidades não bancárias)? Como ajudar os empresários a obter 
financiamento externo? 

Muitos dos comentários diziam respeito à carga fiscal sobre empresários e 
investidores, ao reforço de capitais próprios das empresas e à promoção de 
garantias dos empréstimos. Deveria ser permitido o funcionamento das forças de 
mercado, devendo as políticas garantir a não existência de discriminação entre as 
diferentes formas de financiamento, através dos impostos, encargos ou requisitos 
burocráticos. Impostos mais baixos para a fase de arranque e para as novas 
empresas mereceram um apoio uniforme. A necessidade de simplificar o acesso das 
PME ao apoio financeiro obteve um amplo acordo. Os problemas específicos que 
se colocam aos grupos de empresários desfavorecidos foram também motivo de 
preocupação. 

A necessidade de reforçar os capitais próprios das empresas foi mencionada com 
frequência. Alguns referiram que empresas de crescimento rápido gerariam 
crescimento e emprego e que, por isso, as suas necessidades deveriam estar na 
primeira linha. Contudo, regista-se a necessidade geral de aumentar o capital próprio 
de todas as PME. Uma base de capital mais forte suporta o crescimento e melhora o 
posicionamento das empresas nos sistemas de rating dos bancos. As formas de 
aumentar o capital são a retenção de lucros, investidores individuais informais e 
fundos de capital de risco. A retenção de lucros é a opção preferida por muitos mas 
o tratamento fiscal aplicado aos lucros foi frequentemente mencionado como um 
obstáculo ao auto-financiamento. 

A promoção do investimento individual, sobretudo através dos business angels, 
obteve um amplo apoio, em especial quando acompanhada de redução de impostos. 
Outros investidores informais como os amigos e a família investem em todos os tipos 
de empresas mas é característico dos business angels interessarem-se por empresas 
de crescimento rápido. A falta de conhecimento acerca do financiamento por 
business angels também terá de ser abordada. 

As observações destacavam a necessidade de desenvolver mais os mercados de 
capital de risco da Europa, sobretudo o financiamento em capital semente. Os 
comentários destacavam que o êxito da mobilização de fundos por fundos de capital 
de risco depende um Mercado Único em pleno funcionamento, no qual os diversos 
investidores institucionais, como os fundos de pensões, não se encontrem sujeitos a 
restrições arbitrárias ao investimento. Garantias de capital e uma estrutura 
pan-europeia de fundos facilitariam a mobilização de capitais e o investimento. 

A falta de informação e de conhecimento das alternativas de financiamento é um 
dos grandes problemas das PME. Outro problema é a assimetria de informação entre 
investidores e empresários. O rating em geral e o rating de tecnologia em especial 
foram citados como instrumentos capazes de ajudar as empresas a resolver esta 
questão. A informação geral sobre financiamentos, produzida, por exemplo, por 
redes empresariais e financeiras, deveria ser organizada em torno de pontos de 
acesso únicos. Mais informação e maior preparação em matéria de financiamentos 
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poderiam também ajudar a superar as hesitações de alguns empresários em ceder o 
controlo das suas empresas a investidores externos. 

O financiamento na fase inicial poderia ser apoiado, recorrendo a garantias e 
garantias mútuas para facilitar o acesso a empréstimos bancários. Uma observação 
frequente foi, porém, a necessidade de simplificar o acesso dos empresários a 
instrumentos de garantia. De um modo geral, os instrumentos de partilha de riscos 
entre o sector privado e o sector público foram considerados boas formas de apoiar o 
financiamento na fase inicial. 

Os microcréditos com garantia pública foram largamente recomendados para as 
primeiras etapas de desenvolvimento das empresas. Outros contributos em matéria 
de empréstimos destacaram os empréstimos condicionais, como uma alternativa ao 
financiamento por capitais próprios e às taxas de juro subsidiadas para os 
empréstimos a PME. Também foi proposto o recurso à titularização de créditos para 
apoiar os empréstimos bancários às PME. 

Apesar de a dependência excessiva dos empréstimos bancários ter sido considerada 
desfavorável para as PME, houve muitas propostas para superar o fosso informativo 
entre bancos e PME. Em muitos países, uma questão essencial seria a melhor 
formação dos funcionários bancários responsáveis pelo crédito para lidarem com 
os problemas das PME. Os empresários deveriam estar melhor preparados para 
apresentar os seus projectos, de uma forma que tenha em conta as necessidades dos 
bancos e dos investidores. 

Os esforços da UE no sentido de construir um mercado único para o capital de 
risco e os serviços financeiros mereceram um amplo apoio, tal como a apresentação 
de casos de boas práticas para aliciar os Estados-Membros a mudar. Foi sugerido 
que os futuros projectos de boas práticas se centrassem nos principais obstáculos 
fiscais e regulamentares que se colocam às PME. 

Os efeitos das novas regras sobre a adequação dos fundos próprios das 
instituições de crédito (Basileia II) foram referidos como motivo de preocupação. 
As sugestões apontavam para o estabelecimento de parcerias e para um Código de 
Conduta para bancos e PME. 

A fim de apoiar a investigação e o desenvolvimento, as despesas de investigação 
deveriam ser tratadas como um investimento que pudesse ser amortizado ao longo 
de vários anos. Muitos inquiridos querem que as regras europeias sobre os auxílios 
estatais se tornem mais flexíveis no caso das empresas inovadoras em crescimento. 

Os mercados de capitais regionais foram considerados importantes como fontes de 
financiamento e liquidez, a nível local, e para promover o espírito empresarial nas 
regiões periféricas. Foi destacado o recurso a intermediários locais e a instrumentos 
concebidos à medida das necessidades nacionais, regionais e sectoriais. Um 
exemplo útil é o capital de risco comunitário regional ou com uma orientação social. 
Os serviços regionais deveriam ser combinados, para que os prestadores de 
financiamento e de aconselhamento cooperassem e criassem pontos de acesso únicos 
de apoio e financiamento para as empresas. 
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2.3. Factores que influenciam o crescimento 

Quais os factores que mais entravam o crescimento [(falta de) reconhecimento 
mútuo e disposições da UE ou a sua (não) aplicação a nível nacional, fiscalidade 
nacional ou situação dos mercados de trabalho]? Quais as acções mais apropriadas 
para apoiar o crescimento e a internacionalização (missões comerciais, análises de 
mercado, clusters ou redes, serviços de informação e de consultoria)? 

As respostas revelaram um largo espectro de obstáculos ao crescimento, que variam 
consoante o país. Mais uma vez, os inquiridos referiram a necessidade de 
simplificação administrativa e de uma consulta sistemática às PME, em especial 
através das organizações representativas das PME, antes da introdução de nova 
legislação. Muitos inquiridos destacaram o princípio de “pensar primeiro nos 
pequenos”, de modo a garantir uma avaliação de impacto fundamentada e melhor 
regulamentação. O recentemente aprovado Plano de Acção Melhor 
Regulamentação5 deverá ser integralmente posto em prática. Foram apresentadas 
propostas de criação de “Unidades para uma melhor regulamentação” nas 
instituições europeias, que deveriam coordenar as alterações regulamentares e 
garantir que as consequências das propostas legislativas para as PME sejam tidas em 
conta. Deveriam ser instituídos processos para identificar e suprimir a 
regulamentação obsoleta ou mal concebida. 

Alguns inquiridos apoiaram um maior recurso a alternativas à regulamentação 
tradicional, como acções de educação e sensibilização, códigos de conduta ou a 
avaliação comparativa dos desempenhos Outros lamentaram que a regulamentação 
não tenha em conta a dimensão das empresas e solicitaram a aplicação consistente 
do recentemente publicado “Plano de Acção sobre o direito das sociedades e o 
governo das sociedades6”, que reconhece a necessidade de, nas futuras iniciativas da 
UE em matéria de direito das sociedades, se fazer a distinção entre categorias de 
empresas. 

Muitos observaram que o Mercado Interno ainda não é uma realidade para todas as 
empresas da UE. O contexto fiscal e jurídico fragmentado que vigora na UE dá 
origem a custos de transacção elevados para as actividades pan-europeias. A 
aplicação incorrecta do princípio do reconhecimento mútuo impede as empresas 
europeias de beneficiar plenamente do Mercado Interno. Além disso, a ausência de 
aplicação ou a aplicação incompleta da legislação do Mercado Interno distorce a 
concorrência e dificulta a actividade empresarial ao nível da União. 

Uma vez mais, a complexidade administrativa e os impostos elevados inibem o 
crescimento das empresas. Promover uma taxa de IVA única (reduzida e normal) 
em toda a UE simplificaria as transacções e a recuperação do imposto. Do mesmo 
modo, um imposto único sobre transferências facilitaria as transacções 
transfronteiriças. 

                                                

5  Comunicação da Comissão  «Plano de Acção - Simplificar e melhorar o ambiente regulador», COM 
(2002) 278 final, 05.06.2002. 

6 Comunicação da Comissão  «Modernizar o direito das sociedades e reforçar o governo das sociedades 
na União Europeia - Uma estratégia para o futuro» COM (2003) 284 final, 21.05.2003. 
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Além da falta de flexibilidade e da complexidade das regras do mercado de 
trabalho, há outros factores associados que travam o crescimento, como os 
elevados custos laborais, os contratos complexos e uma mobilidade limitada. 

Facilitar o acesso das PME aos contratos públicos ajudaria o crescimento nos 
mercados nacionais. As autoridades públicas deveriam garantir a igualdade de acesso 
das PME aos contratos do sector público e ter em vista aumentar a participação das 
PME nos concursos para contratos públicos. 

Finalmente, alguns apontaram a importância crescente da subcontratação na 
Europa. Poderão ser necessárias linhas de orientação para a subcontratação. 
Alterações não compensadas ao contrato e atraso de pagamentos são apenas alguns 
dos problemas existentes. As PME são desproporcionalmente afectadas pelos atrasos 
de pagamento, em especial na subcontratação. 

Um bom impulso para o crescimento das empresas é a exploração do conhecimento 
e da inovação. A interface entre os mundos da ciência e das PME deveria ser 
melhorada. O documento da Comissão sobre Boas Práticas nas Relações entre a 
Indústria e a Ciência7 deveria ser amplamente promovido nas universidades e entre os 
intermediários que prestam serviços às PME. O estabelecimento de redes também 
promove a transferência de conhecimentos, podendo gerar oportunidades de 
negócio. 

A aquisição de capacidades empresariais ajuda a transformar a inovação em 
sucesso comercial. As universidades poderiam introduzir módulos de ensino sobre 
criação de capacidades empresariais, destinados a cientistas. Poderia ser 
proporcionada aos alunos e investigadores a possibilidade de adquirir experiência de 
trabalho e a oportunidade de explorar comercialmente os resultados da investigação 
deveria ser incentivada.  

Os decisores políticos deveriam aumentar os esforços para garantir acesso mais fácil 
a financiamentos públicos para I&D. Muitos inquiridos apoiaram a proposta da 
Comissão relativa à introdução de uma isenção por categoria dos auxílios estatais 
para I&D destinados às PME8. A dificuldade e os custos da protecção dos direitos 
de propriedade intelectual e de patentes continua a ser um dos principais 
obstáculos ao crescimento, que não deverá ser ultrapassado pela futura Patente 
Comunitária. 

A internacionalização das PME pode ser promovida através de clusters. A criação 
de clusters de empresas do mesmo sector pode ajudar os empresários a aumentar a 
sua capacidade de inovação e a estabelecer ligações estratégicas no interior da cadeia 
de fornecimento. Os clusters bem sucedidos permitem um mais fácil acesso à 
informação, a criação de representações conjuntas no estrangeiro, registo e 
comercialização conjuntos de marcas, acesso a formação e partilha de riscos e 
custos. 

                                                

7 "Competitiveness and benchmarking – Good practice in industry-science relations", 2002- 46 pp. -21 
x 29.7cm ; ISBN 92-894-3710-3 ; Cat. No: NB-43-02-939-EN-C. 

8  Comunicação da Comissão ao Conselho «Relatório sobre a redução e a reorientação dos auxílios 
estatais» COM (2002) 555 final, 16.10.2002. 
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O apoio sob a forma de assistência comercial em mercados exteriores à UE foi 
considerado essencial para o crescimento fora do Mercado Interno. Foram propostas 
várias acções: assistência às empresas que invistam no estrangeiro; estruturas de 
apoio no local, para importadores e exportadores; centros de informação para as 
empresas que operam no estrangeiro. Para facilitar o comércio transfronteiriço, as 
PME deveriam dispor de um sistema eficaz e eficiente de resolução de litígios. Um 
sistema simplificado, não dispendioso e eficiente de Resolução Alternativa de 
Conflitos, a nível europeu, poderia apresentar vantagens consideráveis. 

2.4. Formação e apoio 

Para garantir os bons resultados das empresas, que formações e apoios devem ser 
prestados às empresas em fase de arranque (formação de base – obrigatória ou 
facultativa – incubadoras, tutoria) e em expansão (redes, cursos, tutoria, formação à 
distância, por exemplo formação por via electrónica)? São necessários serviços 
adaptados às necessidades dos grupos específicos (mulheres, minorias étnicas, 
desempregados e pessoas desfavorecidas) ou das empresas (actividades baseadas no 
conhecimento)? A qualidade da prestação dos serviços de apoio deve ser melhorada 
(recorrendo às TIC, a normas profissionais)? 

A qualidade dos serviços de apoio e, sobretudo, dos serviços públicos de apoio, 
deveria ser melhorada. O apoio público deveria ser complementar do apoio prestado 
pelo sector privado. Para os casos em que é necessária a intervenção pública, muitos 
inquiridos sugeriram o estabelecimento de parcerias sector público/sector privado. 
Os serviços terão de ser concebidos à medida das necessidades dos clientes (o 
“tamanho único” não serve para todos) e avaliados periodicamente. 

A importância da formação foi largamente reconhecida. A qualidade dos serviços de 
apoio poderá ser melhorada, através de programas de formação para conselheiros de 
empresas. Estes tutores poderão ajudar na concepção dos planos de empresa. Alguns 
participantes consideraram que o arranque de uma nova empresa deveria ser 
obrigatoriamente acompanhado por formação, enquanto outros defendem o oposto, 
argumentando que essa formação não asseguraria conhecimentos suficientes para 
dirigir uma empresa. As Universidades virtuais e o ensino à distância poderiam 
constituir opções de formação úteis. 

Os centros de serviços integrados foram considerados a melhor opção para a 
prestação de serviços. Uma vasta rede de informação como a rede Euro Info 
Centre (EIC) pode ajudar a resolver as questões relativas às políticas, programas e 
legislação da UE. Contudo, a rede pode ser melhorada, através de uma maior 
cooperação entre os EIC e da prestação de mais informação acerca do quadro 
regulamentar da UE. 

As ferramentas de informação como as bases de dados/TIC foram consideradas 
úteis mas, para manterem essa utilidade e qualidade, deverão ser periodicamente 
actualizadas e avaliadas. No âmbito dos módulos de apoio, também poderia ser 
estimulada a utilização em maior escala das TIC. 

As redes formais e informais foram consideradas úteis para as PME aprenderem 
umas com as outras, em especial na fase de arranque. As parcerias de empresas 
poderiam funcionar como pontos de encontro entre PME e profissionais e como 
plataformas para a instituição de agendas comuns. As cooperativas são um bom 
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exemplo de cooperação empresarial. As incubadoras de empresas são outro 
instrumento efectivo de apoio às empresas, que deveria ser reforçado. 

Alguns grupos de empresários em actividade e de potenciais empresários precisam 
de uma atenção específica. As mulheres, por exemplo, foram frequentemente 
mencionadas e houve vários pedidos explícitos de medidas dirigidas especialmente às 
mulheres. Foram apresentadas idênticas solicitações em relação às minorias étnicas, 
aos migrantes e aos jovens empresários. O apoio a estes grupos é, porém, melhor 
prestado através de serviços integrados do que através de mecanismos isolados e 
específicos.  

2.5. Situação nos países aderentes e nos países candidatos 

Os obstáculos e os incentivos ao desenvolvimento e ao crescimento das empresas na 
União Europeia são análogos para os empresários dos países candidatos ou o futuro 
alargamento requer medidas específicas para os países candidatos? 

Nos países aderentes, as PME enfrentam problemas semelhantes aos das PME da 
UE actual, em matéria de carga burocrática, enquadramento legislativo e fiscal, leis 
laborais e acesso ao financiamento pouco flexíveis. Paralelamente, os países 
aderentes têm algumas necessidades especiais em termos de apoio empresarial. 

O apoio financeiro deverá ter em conta o grande atraso dos mercados bancário e de 
garantias dos países aderentes. Os actores profissionais nacionais, como os fundos de 
pensões, deveriam ser incentivados a participar no capital próprio/de risco privado. 
Com a colaboração de técnicos de contas, deveriam ser preparadas medidas para 
melhorar o acesso ao financiamento e ao investimento. 

Deveria ser disponibilizado financiamento a taxas de juro reduzidas (mais subsídios 
às taxas de juro para as PME – sistemas financeiros preferenciais). São necessários 
microcréditos, fundos de capital semente/incubadoras e, também, mais sistemas de 
garantia mútua para empréstimos e melhor capitalização. Deveria ser promovida a 
revitalização do plano de acção para o capital de risco, com uma focalização 
específica nos países aderentes e um sistema de dedução do crédito nos impostos. 

Outra importante área de apoio é a necessidade de prestação de informação às PME 
nos países candidatos e aderentes. As PME destes últimos precisam de informação 
sobre a UE, centrada nas empresas. Neste aspecto, a rede de EIC pode ser 
especialmente útil. Deveria ser disseminada informação sobre obrigações, direitos e 
oportunidades do Mercado Interno e, se necessário, disponibilizada assistência 
individualizada. 

Um menor grau de exigência em relação às empresas que ainda possa existir nos 
países candidatos e aderentes não deverá criar concorrência desleal. A cooperação 
transfronteiriça deveria ser reforçada, na Europa alargada. Do mesmo modo, os 
custos laborais mais baixos nos países aderentes devem representar uma 
oportunidade de rentabilizar a disponibilidade de mão-de-obra flexível e qualificada 
mas não conduzir ao “dumping social”. A iniciativa EQUAL deveria ser integrada na 
Europa alargada e prolongada para além de 2006. 

Outras áreas que requerem medidas específicas são, por exemplo, o estabelecimento 
de redes e o intercâmbio de boas práticas. As ligações entre os actuais e os novos 
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Estados-Membros deveriam ser incentivadas através do Interreg ou de redes virtuais. 
As redes regionais poderão ajudar a dar uma resposta positiva aos requisitos de 
política e de mercado. 

Uma vez que os empresários dos países aderentes ainda têm uma imagem negativa, 
sobretudo na comunicação social, a tónica deveria ser colocada na promoção de uma 
imagem e cultura empresarial positivas. 

As organizações empresariais precisam de ser desenvolvidas, para poderem 
representar os interesses das empresas e manterem gabinetes de ligação em Bruxelas. 

2.6. Equilibrar riscos e recompensas 

Que poderão os Estados-Membros fazer para equilibrar os riscos e as recompensas 
num sentido mais propício à promoção do espírito empresarial (reduzir os efeitos 
negativos do insucesso, aumentar as vantagens sociais dos empresários, reduzir a 
carga fiscal em termos de incidência ou de taxas)?  

Vários inquiridos referiram o desequilíbrio entre riscos e recompensas associados ao 
espírito empresarial. As pessoas poderiam estar mais dispostas a aceitar o risco de se 
tornarem empresárias, se este fosse compensado pela perspectiva de recompensa em 
caso de êxito. As recomendações incluem a redução da carga fiscal sobre o auto-
emprego, arranque de empresas, empresas com baixa rendibilidade e pequenas 
empresas e, também, incentivos fiscais para a assunção de riscos que gerem emprego 
e inovação. O financiamento é outro factor importante. A aversão ao risco poderia 
ser reduzida, se os empresários e investidores dispusessem de mais informação uns 
sobre os outros. Por outro lado, os planos de empresa poderiam ser testados em 
parques empresariais ou em fóruns de discussão, reduzindo assim os riscos durante a 
fase de arranque. 

O sistema de protecção social deveria tornar o espírito empresarial mais atractivo. 
Por exemplo, em alguns sistemas de segurança social passar do estatuto de 
empregado para o auto-emprego (e vice-versa) não afecta o direito ao fundo de 
desemprego e a outras regalias sociais. O seguro privado pode ser uma opção, se for 
tornado mais atractivo. 

No que se refere à falência, a prevenção é essencial. Assistência financeira, apoio e 
formação adequados (em avaliação de riscos, por exemplo) ou a detecção atempada 
podem reduzir a ocorrência e o impacto de crises temporárias. Nos casos de 
insolvência, a liquidação deveria ser o último recurso, de molde a facilitar a 
reestruturação e o resgate da dívida. 

Os sistemas de insolvência nacionais deveriam ser reavaliados. Deveria ser feita 
uma distinção clara entre falências reais e fraudulentas. O tratamento jurídico severo 
justifica-se em caso de fraude ou desonestidade mas os empresários honestos 
deveriam poder proteger os seus bens pessoais, em caso de bancarrota. Deveria 
haver uma forma de isenção que garantisse ao empresário falido um padrão de vida 
aceitável e os entraves a uma segunda oportunidade deveriam ser removidos. A 
revisão das leis da insolvência não deverão, porém, prejudicar os credores, que em 
muitos casos são pequenas empresas. Se os interesses dos credores não forem bem 
protegidos, estes sentir-se-ão relutantes em investir em novos empreendimentos. 
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O estigma do fracasso poderia ser reduzido, através da mudança cultural e da 
educação. O fracasso deverá ser entendido como uma oportunidade de 
aprendizagem, o que implicará educar o público para a valorização do papel positivo 
dos empresários (capital humano, sustentabilidade, benefícios comunitários, etc.) e 
para a concessão de uma segunda oportunidade. O risco faz parte do espírito 
empresarial. A sociedade, no seu todo, deverá desenvolver uma atitude positiva que 
leve as pessoas a pensar em “participar” e não apenas em ganhar. 

2.7. Comprar uma empresa 

Como incentivar os empresários mais promissores a considerar a compra de uma 
empresa já existente, em vez de criar uma nova (bases de dados ou bolsas de 
compradores e vendedores, formação especial para empresas familiares, compra da 
empresa pelos quadros ou pelos trabalhadores)? 

Os inquiridos confirmaram a validade da recomendação da Comissão de 1994 sobre 
a transferência de PME9 e as conclusões do grupo de peritos10 que apresentou 
sugestões concretas para facilitar a transferência de empresas. O cerne da questão é a 
falta de sucessores e o problema deverá ser resolvido urgentemente, através da 
combinação de medidas fiscais, financeiras e de apoio. 

Manter as empresas já existentes é um grande desafio. Uma empresa existente tem 
melhores possibilidades de sucesso e crescimento do que uma nova empresa, que 
ainda não superou os típicos "problemas de crescimento" dos primeiros anos. A 
transferência de empresas deveria merecer dos decisores políticos a mesma atenção 
que a criação de empresas. Comprar empresas é benéfico para a economia: os novos 
empresários continuam as actividades das empresas ou expandem-nas, enquanto 
cessar as actividades gera desemprego e perda de competitividade. 

Os potenciais empresários nem sempre estão conscientes das diversas opções para se 
tornarem empresários, incluindo a aquisição de uma empresa já existente. Muitos 
inquiridos propuseram aumentar a sensibilização e fornecer informação sobre a 
transferência de empresas. Estas acções teriam por alvos os potenciais sucessores, 
dando-lhes conhecimento desta possibilidade, e os potenciais vendedores, a fim de os 
preparar a tempo para a transferência. Criar bolsas de compradores e vendedores de 
empresas poderá ajudar a conciliar a oferta e a procura. Estas bolsas poderiam 
funcionar como parcerias sector público/sector privado e ser integradas nas 
estruturas de apoio existentes; actuariam não como corretores mas proporcionariam 
também aconselhamento. 

Mais de um terço dos proprietários de PME é vulnerável a fracassos de sucessão 
relacionados com a idade. A transmissão de uma empresa pode ser complexa e 
cansativa para o proprietário. Os proprietários-gerentes deveriam começar a pensar 
cedo no planeamento da sucessão, pois a preparação de uma “estratégia de saída” 
eficaz, que inclua a transferência de saber-fazer e de competências, pode demorar 

                                                

9  “Recomendação da Comissão 94/1069/CE sobre a transmissão das pequenas e médias empresas, JO L 
385 de 31.12.1994, p. 14. 

10  “Relatório final do grupo de peritos sobre a transferência de PME”, Maio de 2002. 



15 

anos. Esta meta pode ser alcançada através de formação destinada a transmissores e 
sucessores e, também, de aconselhamento e apoio específicos. A fim de garantir um 
apoio facilmente acessível, que chegue de facto ao público-alvo, alguns sublinharam 
a necessidade de maior coordenação entre os vários prestadores de apoio. 

Muitos inquiridos sugeriram regimes fiscais mais favoráveis para a transferência de 
empresas. Apesar de alguns países terem já reduções de impostos específicas para a 
transferência de empresas, estas medidas não são suficientes. Os impostos cobrados 
sobre a transferência de empresas não deveriam prejudicar a capacidade económica 
da empresa nem ser excessivamente complicados. As regras aplicáveis às 
transferências de empresas deveriam ser simplificadas. 

Uma vez que as empresas em fase de transferência são, em geral, relativamente 
grandes, comprar uma empresa existente requer mais capital do que constituir uma 
nova. É claramente necessário criar instrumentos financeiros adequados para a 
transferência de empresas. 

Um número considerável de inquiridos reagiu contra a tendência crescente das 
transferências para fora da família, pedindo a aprovação de medidas destinadas a 
facilitar a aquisição pelos quadros ou empregados. Os empregados poderiam ser 
motivados a comprar a empresa e, sobretudo nas empresas mais pequenas, além do 
proprietário, são eles quem melhor conhece o negócio. 

2.8. Cedência de activos 

Como tornar mais atractivos os spin-offs (aquisição da empresa pelos quadros, 
divulgação de exemplos, aconselhamento especializado, fiscalidade ou outras 
condições para os trabalhadores e seus empregadores aquando do arranque de uma 
empresa)?  

A promoção da cedência de activos foi uma das questões que mereceu menos 
comentários: menos de metade dos inquiridos comentaram este tema. As opiniões 
apontavam para três áreas-chave de uma política encorajadora de spin-offs: 
condições fiscais e financeiras favoráveis, infra-estruturas e serviços adaptados às 
necessidades empresariais e ligações entre as comunidades académica e empresarial. 

Os inquiridos consideraram que os impostos são dissuasores das actividades de spin-
off e propuseram incentivos fiscais e a revisão dos encargos fiscais e custos iniciais 
associados ao arranque destas actividades. Outras medidas a considerar são as 
deduções fiscais para investimentos de arranque por parte de empresas-mãe, 
empregadores ou vendedores. Finalmente, e em contraste com o ponto de vista 
predominante, alguns afirmaram que o apoio direccionado às cedências de activos 
seria mais eficaz do que os incentivos fiscais. 

Os mecanismos financeiros actualmente disponíveis para arranque de empresas 
deveriam ser revistos e adaptados aos spin-offs. As medidas sugeridas incluem 
redução dos riscos dos investimentos individuais, incentivo à empresa-mãe para 
fornecer capital próprio, programas específicos de apoio à comercialização e 
mecanismos de financiamento regionais. 

O acesso a serviços especializados foi considerado crucial, para dotar os potenciais 
ou os novos empresários das competências e conhecimentos requeridos para dirigir 
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uma empresa. As abordagens preferidas foram os mecanismos de aconselhamento e 
tutoria. Os inquiridos sublinharam a importância de ministrar a combinação certa de 
conhecimentos teóricos e experiência prática. 

Com base no princípio de que os empresários aprendem melhor com os 
empresários, alguns sugeriram formação interna para os empregados como meio de 
aquisição de competências empresariais e para incentivar o espírito empresarial de 
grupo. A empresa-mãe poderia assumir o papel de tutor para o spin-off, 
proporcionando apoio e aconselhamento em gestão. Outros gostariam que, como 
parte dos pacotes de mudança de localização das empresas, as multinacionais 
facultassem às PME locais o acesso à sua perícia. 

Os contributos reconhecem a necessidade de abrir as portas ao conhecimento e à 
perícia existentes nas universidades e instituições do ensino superior. As acções 
possíveis incidiriam em questões como o aconselhamento sobre DPI, acesso a um 
espaço incubador bem equipado, desenvolvimento de competências de gestão e 
empresariais para académicos e abordagem por fases ao financiamento. O aumento 
das despesas com a investigação deveria ser acompanhado por investimentos em 
marketing e comercialização dos resultados de IDT. A criação de redes entre 
académicos e empresários estimularia as oportunidades de negócio e as ligações mais 
fortes entre o meio académico e a indústria poderiam originar parcerias sector 
público/sector privado. 

Em muitos casos, as universidades mostram relutância face ao envolvimento em 
iniciativas comerciais por tal não ser considerado apropriado para as instituições 
académicas. Além disso, o risco de perder membros válidos dos seus quadros, aliado 
à cedência da propriedade dos resultados de investigação, poderá desincentivá-las de 
promover uma atitude mais empresarial entre investigadores e académicos. Por outro 
lado, se se quiser incentivar os académicos a tornarem-se empresários, para tornar o 
processo menos intimidante, é importante proporcionar-lhes mecanismos de 
readmissão. 

2.9. Educação para o espírito empresarial 

Como pode a educação apoiar o desenvolvimento da sensibilização e das 
competências necessárias para desenvolver uma atitude e competências empresariais 
(ensino do espírito empresarial na escola, testemunhos de empresários nas escolas, 
estágios com empresários experimentados, extensão da formação para o espírito 
empresarial às universidades, mais programas de MBA, adequação entre a formação 
para o espírito empresarial e os programas públicos de investigação)? 

Muitos contributos destacaram o papel essencial da educação no apoio ao 
desenvolvimento de competências e atitudes e, também, a necessidade de mudar as 
mentalidades para se chegar a uma sociedade mais empresarial. As propostas de 
acção centraram-se em três áreas principais: exposição directa ao espírito empresarial 
e ao mundo das empresas, promoção de posturas e competências empresariais e, 
finalmente, formação de professores. 

A exposição ao mundo empresarial e aos empresários foi considerada essencial. 
Os meios práticos de realizar este objectivo poderiam ser a utilização de empresas ou 
incubadoras virtuais, reuniões com empresários locais, generalização do modelo de 
micro-empresa (real ou virtual) e de concursos Jovem Empresa, e organização de 
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visitas ou estágios em empresas. As PME deveriam receber incentivos para 
proporcionar estágios ou formação no local de trabalho. Os empresários (ou 
empresários reformados) deveriam ser convidados a falar da sua experiência, pois 
podem desempenhar um papel positivo como modelos e influenciar as opções de 
futuro dos alunos. As organizações empresariais e câmaras de comércio locais 
deveriam ser envolvidas na concepção e no ensino de cursos de espírito empresarial e 
organizar seminários e workshops. 

A educação para o espírito empresarial deveria favorecer o desenvolvimento de 
uma série de capacidades e traços de personalidade úteis: curiosidade, abertura à 
aprendizagem contínua, atitude proactiva, auto-confiança e criatividade. Foram ainda 
mencionadas outras capacidades empresariais, como a resolução de problemas, o 
pensamento crítico e capacidades inter-pessoais. O desenvolvimento destas aptidões 
deveria começar na escola primária e ser apoiado ao longo de todo o percurso 
escolar. 

Na escola secundária, no ensino superior ou na formação profissional, os alunos 
deveriam receber cursos de empresariado, que incluíssem competências em 
marketing, gestão e liderança. Esta exposição directa ao espírito empresarial ajudaria 
os futuros licenciados a considerar o empresariado como uma opção de carreira 
válida. Foi fortemente recomendada a inclusão do espírito empresarial em todas as 
opções escolares não comerciais. A combinação escola/trabalho pode ser 
especialmente útil. 

No ensino superior, todos os currículos fora da área da economia deveriam incluir 
sistematicamente cursos de espírito empresarial e de gestão. Para incentivar esta 
iniciativa, as universidades da UE deveriam ser classificadas anualmente em termos 
do seu desempenho em matéria de educação para o espírito empresarial e para a 
inovação. Outra sugestão foi a de aplicar uma experiência americana bem sucedida, 
que põe a trabalhar lado a lado alunos das áreas científicas e alunos da área 
empresarial. Os contributos destacaram a necessidade de reforçar os laços entre 
investigação com financiamento público, alunos e mundo empresarial. 

A educação para o espírito empresarial é importante mas não dispensa a necessidade 
de reforçar a aquisição de conhecimentos clássicos ou competências especializadas. 
Para aliar a aprendizagem de competências empresariais e de competências 
específicas ou técnicas, os inquiridos sugeriram uma abordagem que combina a 
aprendizagem assente no desenvolvimento de projectos e o contacto directo com 
empresários. 

A formação de professores, sobretudo ao nível do ensino primário, foi identificada 
como um requisito prévio à educação para o espírito empresarial. Para poderem 
ensinar temas relacionados com o espírito empresarial, os formadores precisarão de 
tempo de formação, materiais e exposição ao mundo empresarial e, também, de 
exemplos concretos de disciplinas já testadas. Outras ideias para melhorar os 
conhecimentos dos formadores incluíam uma licença sabática para trabalhar na 
indústria ou facilidades de transição profissional entre as universidades e as 
empresas.  
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2.10. Promover o espírito empresarial  

Que podem fazer as organizações empresariais, os meios de comunicação social e as 
entidades públicas para promover o espírito empresarial (modelos a seguir, 
campanhas na comunicação social, jornadas de portas abertas nas empresas, 
atribuição de prémios aos empresários) e a que nível (europeu, nacional, regional ou 
local)?  

Os inquiridos concordaram plenamente que a promoção do espírito empresarial 
deveria ter em vista mudar a imagem e reconhecer o contributo dos empresários para 
a prosperidade na Europa. As acções recomendadas centraram-se na sensibilização e 
no estímulo de atitudes mais positivas relativamente ao espírito empresarial, a 
diferentes níveis. 

As campanhas de sensibilização poderão promover uma melhor imagem e um 
melhor entendimento sobre o papel dos empresários e, também, mostrar as vantagens 
do espírito empresarial. Poderão englobar uma vasta gama de actividades como 
prémios, campanhas de Imprensa, visitas a empresas e road-shows, sob a forma de 
“jornadas do espírito empresarial” ou até “semanas empresariais”. 

O papel da comunicação social é essencial para a sensibilização e a mudança de 
atitudes relativamente ao espírito empresarial e à assunção de riscos. A comunicação 
social, em especial a imprensa regional e a TV, deveria transmitir uma imagem mais 
positiva e realista dos empresários e apresentar programas pedagógicos para 
familiarizar as pessoas com as questões empresariais. A mudança de mentalidades 
não pode ser feita de um dia para o outro. As propostas de acção incluíam a 
formação de jornalistas, a criação de prémios para empresários, assegurar uma maior 
cobertura de feiras e eventos empresariais pela comunicação social, identificar 
modelos e histórias de sucesso que possam interessar a Imprensa. 

As campanhas de sensibilização deveriam ser incentivadas ou coordenadas a nível 
europeu mas as acções em si deveriam realizar-se aos níveis nacional, regional ou 
local. A UE poderia conferir uma dimensão pan-europeia a diversas iniciativas e 
ajudar o intercâmbio de ideias e boas práticas. As empresas, câmaras de comércio e 
associações empresariais deveriam ser também envolvidas nestas campanhas. O 
estabelecimento de redes entre os diferentes agentes envolvidos é essencial para o 
sucesso. 

Alguns participantes sugeriram orientar as acções de sensibilização para 
determinados segmentos da população. Um dos grupos-alvo mencionados foi o 
dos professores e pessoas que intervêm como multiplicadores junto das jovens 
gerações. Outros alvos poderiam ser segmentos da população como os grupos 
desfavorecidos ou grupos que têm uma fraca representação entre os empresários 
(mulheres, jovens, minorias étnicas). Finalmente, alguns consideraram que as 
autoridades públicas deveriam ser elas próprias mais empreendedoras e que deveria 
ser promovida, entre os funcionários públicos, a sensibilização para o espírito 
empresarial. 

É importante apresentar os diferentes tipos de empresas (tradicionais, da economia 
social, cooperativas) e a diversidade de empresários, dos pontos de vista cultural e 
geográfico. Os empresários dão um contributo válido para as nossas sociedades. 
As empresas que prestam serviços sociais e que agem de forma responsável para com 
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os seus empregados, para com o ambiente e para com a comunidade merecem 
especial atenção e especial reconhecimento. Um exemplo desse comportamento é 
dado não apenas pelas empresas da economia social, como as cooperativas mas, 
também, por um número crescente de empresas comerciais. 

3. CONCLUSÕES 

3.1. Conclusões gerais 
A esmagadora maioria dos inquiridos apoiou a abordagem e as prioridades do Livro 
Verde. Os contributos construtivos globais apontavam prioridades políticas e 
possíveis soluções para o futuro, muitas vezes incluindo propostas concretas de 
acção.  

Por um lado, a maioria dos inquiridos subscreveram a estratégia e as acções da 
Comissão em favor do espírito empresarial e das PME, desenvolvidas nos últimos 
anos no quadro do Programa Plurianual para as Empresas e o Espírito Empresarial11. 
Com base na sua própria experiência ou em descobertas científicas, vários sugeriram 
o aperfeiçoamento ou a afinação de algumas iniciativas políticas ou programas. 

Por outro lado, porém, os inquiridos também apresentaram novos tópicos, 
relativamente aos quais consideraram ser necessária uma maior acção comunitária, 
para impulsionar o espírito empresarial na Europa. Em alguns casos, os inquiridos 
prestaram um contributo menor do que o esperado. Tanto da parte dos actuais 
Estados-Membros da UE como dos países aderentes/candidatos, houve, por 
exemplo, relativamente poucos comentários à pergunta 5, sobre o alargamento. O 
facto poderá ser explicado pelas incertezas quanto aos efeitos do alargamento sobre 
o dinamismo empresarial. 

Os desafios mais importantes, resultantes da consulta pública, são apresentados a 
seguir e poderão ajudar a preparar a futura agenda para a política do espírito 
empresarial. 

3.2. Principais desafios 

I. Continuação do trabalho realizado 

Os inquiridos referiram a necessidade de dar seguimento ao trabalho nas áreas 
de política atrás citadas, tendo apresentado sugestões específicas para uma 
continuidade mais eficaz. 

• Administração e regulamentação 
- Racionalização dos procedimentos administrativos e redução da burocracia 
- Legislação de melhor qualidade e mais clara  
- Melhor avaliação do impacto da regulamentação 

                                                

11  Decisão 2000/819/CE do Conselho, de 20 de Dezembro de 2000, relativa a um programa plurianual 
para a empresa e o espírito empresarial, em especial para as pequenas e médias empresas (PME) 
(2001-2005). 
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- Completar o Mercado Interno e melhorar a aplicação das suas regras a nível 
nacional 

• Acesso ao financiamento 
- Promoção das garantias para empréstimos, em especial para fases de 
arranque, e do microcrédito 
- Reforço do capital próprio das empresas, através de sistemas mais favoráveis 
de tributação dos lucros, e melhor acesso ao capital de risco 
- Promoção do investimento individual (família e amigos, business angels) 

• Serviços de apoio e formação  
- Melhorar a qualidade global dos serviços de apoio  
- Dimensionar os serviços à medida das necessidades dos utentes e torná-los 
mais acessíveis 
- Promover o apoio e a formação para a expansão, no interior do Mercado 
Interno e para além deste, e/ou a inovação, através de, por exemplo, tutoria, 
redes de aprendizagem ou parcerias 
- Estruturas de apoio integradas e facilmente acessíveis (one-stop)  

• Inovação 
- Promover uma cultura de inovação no meio empresarial  
- Protecção da propriedade intelectual e imposição da aplicação dos DPI  
- Acesso a programas de investigação e aos resultados desses programas 
– Promover os spin-offs 

• Facilitar a transferência de empresas  
- Bolsas de empresas para compatibilizar oferta e  procura  
- Acções de sensibilização sobre compra de empresas como alternativa à 
constituição de novas empresas 
– Condições fiscais e financeiras mais favoráveis  
- Proporcionar apoio e acções de formação específicos  

• Educação para o espírito empresarial  
- Assegurar a disponibilidade de ensino para o espírito empresarial nas escolas 
e universidades 
- Formação e apoio para professores  
- Exposição dos alunos ao mundo empresarial (p. ex. mini-empresas) 
 

• Atitudes relativamente ao espírito empresarial, assunção de riscos e insucesso  
- Campanhas de sensibilização sobre espírito empresarial (modelos-tipo, comunicação 
social) 
- Atenuação das consequências negativas das falências  
- Promover segundas oportunidades após falências “honestas” 
- Destacar os contributos do espírito empresarial para as novas exigências no seio da 
sociedade  
 

II. É necessário mais trabalho  

Os inquiridos também levantaram questões relativamente às quais são 
necessárias mais acções, no quadro da agenda para o espírito empresarial. É 
necessária uma análise mais aprofundada e, depois de dispor de uma panorâmica 
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correcta da dimensão destes problemas, poderão ser lançadas as acções adequadas. 
As questões mais prementes são: 

• Protecção social para os empresários 

Embora o objectivo não seja uma protecção social equivalente – os estatutos 
de empresário e empregado são diferentes por inerência –, os direitos sociais 
dos auto-empregados deveriam ser revistos com a finalidade de detectar 
efeitos discriminatórios indevidos dos regimes de protecção social da UE. Nos 
casos em que não haja um grau aceitável de protecção social para os 
empresários, deveria haver pelo menos uma alternativa razoável de sistemas 
voluntários. 

• Contratos públicos 

Deveria ser garantido às PME um acesso justo aos concursos públicos. 
Presentemente, estes tendem a ser menos acessíveis às PME, devido à 
dimensão e à duração dos contratos, à complexidade dos procedimentos de 
concurso e à falta de conhecimento acerca desses mesmos procedimentos.  

• Auxílios estatais 

O actual regime de auxílios estatais tem em vista garantir um certo 
nivelamento. No entanto, através das restrições que estabelece à concessão de 
financiamentos e apoios, alguns dos seus elementos podem prejudicar o 
crescimento rápido de empresas, especialmente das mais inovadoras.  

• Fiscalidade 

Para libertar o potencial de crescimento das empresas, é necessário rever os 
efeitos da estrutura fiscal sobre os balanços financeiros. Outras questões a 
resolver são os procedimentos complexos do Mercado Interno em matéria de 
fiscalidade (p. ex. taxas de IVA únicas). 

• Complexidade e inflexibilidade da legislação laboral 

A complexidade e a inflexibilidade da legislação laboral constituem entraves 
ao crescimento. Entre as questões a resolver, incluem-se os elevados custos 
do trabalho e, também, os procedimentos lentos e inflexíveis de recrutamento 
e reestruturação.  

• Internacionalização 

A internacionalização das empresas é essencial para o crescimento. Deveriam 
ser estudadas algumas medidas de apoio aos esforços de internacionalização 
das empresas: criação de agrupamentos e redes; ajuda ao estabelecimento de 
parcerias estratégicas com, por exemplo, tutores, investidores e 
investigadores. 

• Dimensão regional  

Por estarem bem posicionadas para prestar apoio direccionado e disponibilizar 
infra-estruturas, as regiões deveriam ser incentivadas a desempenhar um papel 
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importante no estímulo à actividade empresarial. É preciso entender as razões 
do desempenho empresarial divergente nas diferentes regiões e desencadear 
acções susceptíveis de apoiar as regiões em atraso. 

3.3. Sugestões sobre a abordagem/execução 

A Comissão deveria ter em conta a diversidade de necessidades. Na Europa, o 
dinamismo empresarial varia grandemente. Além disso, os empresários têm passados 
e formações diferentes e são proprietários de tipos de empresas diferentes, pelo que 
as suas necessidades são também diferentes. 

Muitos inquiridos subscreveram as sugestões apresentadas no Livro Verde sobre 
abordagem coordenada, em especial através do reforço do método aberto de 
coordenação12. Algumas sugestões apontavam para o recurso à avaliação 
comparativa do espírito empresarial na Europa, apoiados por indicadores para medir 
os progressos. A natureza pluridimensional do espírito empresarial requer decisões 
políticas coordenadas entre diversas áreas de actividade. 

Auscultar as PME é essencial, a todos os níveis de tomada de decisões políticas. Os 
decisores deveriam ter diálogos sistemáticos e activos com as PME e com os seus 
representantes, para avaliar de forma adequada o impacto que as iniciativas 
legislativas têm sobre elas. A relevância da legislação em vigor deveria também ser 
analisada. No seio da Comissão, o papel do Representante das PME (SME envoy) 
deveria ser reforçado. 

 

                                                

12  Segundo este método, a Comissão proporciona aos Estados-Membros uma plataforma de troca de 
pontos de vista sobre questões de interesse comum, permitindo-lhes rever e melhorar as suas 
políticas. 
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ANEXO 

Distribuição dos contributos para a consulta sobre o LV por tipo de organização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repartição dos contributos para o LV por país 
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