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RESUMO 

Vários são os autores que defendem que as Pequenas e Médias Empresas (PMEs) 

recorrem à dívida a instituições financeiras de forma diferente das Grandes Empresas 

(GEs). O presente trabalho pretende averiguar a evolução da dívida a estas instituições 

por parte das PMEs e das GEs, tentando justificar as diferenças existentes. 

Para o efeito, foram utilizadas variáveis que definem os níveis de dívida às instituições 

financeiras e o nível de activos e de investimento destas empresas, reportando ao 

período entre 1996 e 2005, sendo posteriormente realizada a devida análise estatística. 

Os resultados obtidos comprovam as diferenças existentes entre as PMEs e as GEs no 

recurso à dívida a instituições financeiras, sendo que, as PMEs se endividam para 

financiarem os seus activos e os seus investimentos, ao passo que nas GEs não se 

verifica a mesma situação. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Pequenas e Médias Empresas (PMEs), Financiamento, Crédito de 

instituições financeiras, Sector de actividade das Indústrias Transformadoras (C), Sector 

de actividade do Comércio (G), Estrutura de capital 
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ABSTRACT 

Several are the authors that defend that Small and Medium Enterprises (SMEs) appeal 

to the debt to financial institutions in a different way from Big Enterprises (BEs). The 

present work pretends to investigate the debt evolution to these institutions by the SMEs 

and by BEs trying to justify the existent differences. 

For that, there were used variables that define the debt levels to the financial 

institutions, the assets level and investment level of these enterprises reporting to the 

period between 1996 and 2005, being afterwards realized the due statistic analyses. 

The obtained results prove the differences between SMEs and BEs in what concerns the 

appeal to the debt to financial institutions, being that the SMEs get indebt to finance 

their assets and investments, in opposite that situation doesn’t happen with BEs. 

 

 

 

 

Keywords: Small and Medium Enterprises (SME), Financing, Credit from financial 

institutions, Activity sector of manufacturing industry (C), Activity sector of trade (G), 

Capital structure 
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ENSR - European Network for SME Research 
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GEs – Grandes Empresas 

IES – Informação Empresarial Simplificada 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

PMEs – Pequenas e Médias Empresas 

POC – Plano Oficial de Contabilidade 

SMEs – Small and Medium Enterprises 
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GLOSSÁRIO 

Formação Bruta de Capital Fixo - A formação bruta de capital fixo engloba as 

aquisições líquidas de cessões, efectuadas por produtores residentes, de activos fixos 

durante um determinado período e determinadas mais-valias dos activos não produzidos 

obtidas através da actividade produtiva de unidades produtivas ou institucionais. Os 

activos fixos são activos corpóreos ou incorpóreos resultantes de processos de 

produção, que são por sua vez utilizados, de forma repetida ou continuada, em 

processos de produção por um período superior a um ano. 

Sector de actividade - Divisão artificial das actividades económicas de cada país de 

acordo com a essência da tarefa em questão. Estarão no mesmo sector instituições que 

produzam bens ou prestem serviços de uma mesma classe, isto é, que apresentem entre 

si um certo número de semelhanças. 

Sector C - Indústrias transformadoras. 

Sector G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e 

motociclos. 
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Capítulo 1 – INTRODUÇÃO 

As instituições financeiras têm um papel muito importante no desenrolar das actividades 

das empresas, revelando-se indispensáveis para umas empresas e úteis para outras. 

Dependendo do tipo de empresa e da sua actividade, o endividamento nas instituições 

financeiras é muitas vezes a única forma de financiamento disponível. 

O presente trabalho propõe estudar a evolução da dívida das Sociedades Não 

Financeiras (SNF) portuguesas a estas instituições comparando as Pequenas e Médias 

Empresas
1
 com as Grandes Empresas e tentando justificar as respectivas diferenças 

sentidas pelos dois tipos de empresas. 

 

1.1. Enquadramento Geral 

Este ponto do trabalho é dividido em três partes: uma inicial na qual se caracterizará o 

universo das SNF, uma segunda parte em que se caracterizará a evolução da dívida das 

SNF às instituições bancárias, e uma terceira parte onde será feita a caracterização da 

evolução da dívida às instituições financeiras nos sectores de actividade das Indústrias 

Transformadoras e do Comércio. 

 

1.1.1. Caracterização do universo das Sociedades Não Financeiras 

As Sociedades não Financeiras (SNF) representam um dos cinco sectores institucionais 

da economia dos quais fazem também parte as Sociedades Financeiras, as 

Administrações Públicas, os Particulares e o Resto do Mundo. Segundo dados do Banco 

de Portugal (BP)
2
, em 2008 as SNF representam 31% em número de empresas, 76% em 

número de pessoas ao serviço e 82% em volume de negócios do tecido empresarial 

nacional. 

Em 2009 o universo das sociedades não financeiras em Portugal é constituído por cerca 

de 380 mil empresas, representando as micro, pequenas e médias empresas cerca de 

99,7% das mesmas em número de empresas, 71,8% em número de pessoas ao serviço e 

58,8% em volume de negócios. A tabela I (página seguinte) mostra o peso das micro, 

pequenas e médias empresas (devido à impossibilidade de separação dos dados, as 

micro empresas estão incluídas na classe PMEs) e das grandes empresas (GEs) nos 

indicadores “número de empresas”, “número de pessoas ao serviços” e “volume de 

                                                           
1
  Definidas com base no critério da Comissão Europeia 

2
 Estudos da Central de Balanços (2010). “Estrutura e dinâmica das sociedades não financeiras em 

Portugal 
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negócios”, no período compreendido entre 2001 e 2009. Como é possível observar, ao 

nível do número de empresas não se regista qualquer alteração do peso das PMEs e das 

GEs nas SNF. Quer ao nível do número de pessoas ao serviço quer do volume de 

negócios existem ligeiras movimentações, no entanto pouco significativas. 

 

Tabela I – Estrutura do universo das SNF portuguesas por tipo de empresa, entre 

2001 e 2009
3
 

 Nº Empresas Nº Pessoas ao Serviço Volume Negócios 

 PMEs GEs PMEs GEs PMEs GEs 

2001 99,6% 0,4% 72,2% 27,8% 60,4% 39,6% 

2002 99,7% 0,3% 75,8% 24,2% 59,5% 40,5% 

2003 99,7% 0,3% 75,6% 24,4% 60,9% 39,1% 

2004 99,7% 0,3% 74,8% 25,2% 60,6% 39,4% 

2005 99,7% 0,3% 74,9% 25,1% 61,5% 38,5% 

2006 99,7% 0,3% 74,4% 25,6% 60,7% 39,3% 

2007 99,7% 0,3% 73,5% 26,5% 59,3% 40,7% 

2008 99,7% 0,3% 72,6% 27,4% 58,6% 41,4% 

2009 99,7% 0,3% 71,8% 28,2% 58,8% 41,2% 

 

Relativamente à localização geográfica, regista-se em 2009, uma concentração das 

sedes sociais das SNF em Lisboa, com cerca de 28%, e no Porto, com cerca de 17%. A 

estas empresas correspondem 53% do número de pessoas ao serviço e 60% do volume 

de negócios das SNF portuguesas (Banco de Portugal, 2010). 

No que diz respeito à forma jurídica de constituição da empresa, em 2009, 91% das 

SNF são sociedades por quotas, 6% são sociedades anónimas, sendo os restantes 3% 

divididos entre Entidades Públicas Empresariais, Empresas Públicas Municipais, 

Agrupamentos Complementares de Empresas e Agrupamentos Europeus de Interesse 

Económico, Cooperativas, Associações, Fundações e Sociedades Irregulares (Banco de 

Portugal, 2010). 

Considerando a maturidade das empresas do sector das SNF, em 2009, são as empresas 

com idade até aos 10 anos que detêm um maior número de empresas com 57% do total 

do sector, no entanto não detêm a maioria do número de pessoas ao serviço nem o 

volume de negócios. Estes dois últimos são entregues às empresas com mais de 20 anos 

agregando estas 37% do número de pessoas ao serviço e 41% do volume de negócios 

(Banco de Portugal, 2010). 

                                                           
3
  Dados recolhidos nas Estatísticas Online do Banco de Portugal (Serviço BP Stat) 
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Tabela II – Estrutura do universo das SNF portuguesas por sector de actividade, 

em 2000 e 2009 

  
Nº Empresas 

Nº Pessoas ao 

Serviço 

Volume 

Negócios   
Sector 2009 2000 2009 2000 2009 2000 

G Comércio 27,6% 31,9% 21,3% 21,7% 37,7% 39,7% 

C Indústrias Transformadoras 11,3% 14,0% 23,5% 34,4% 20,9% 25,7% 

F Construção 13,5% 11,7% 13,4% 10,7% 10,2% 8,9% 

H Transportes e Armazenagem 5,4% 5,0% 5,6% 5,7% 5,2% 3,8% 

D 
Eletricidade, Gás, Vapor, Água Quente e Fria e Ar 

Frio 
0,2% 0,1% 0,3% 0,6% 5,0% 3,2% 

J Actividades de Informação e Comunicação 2,1% 1,8% 2,4% 2,2% 4,3% 5,2% 

M 
Actividades de Consultoria, Cientificas, Técnicas 

e Similares 
9,1% 7,4% 4,4% 3,2% 3,7% 2,8% 

N 
Actividades Administrativas e dos Serviços de 

Apoio 
3,3% 2,8% 9,3% 6,4% 3,0% 3,9% 

Q Actividades de Saúde Humana e Apoio Social 4,2% 3,2% 5,6% 2,5% 2,8% 0,8% 

I Alojamento, Restauração e Similares 8,8% 9,6% 7,0% 6,3% 2,3% 1,9% 

L Actividades Imobiliárias 6,8% 5,3% 1,2% 1,2% 1,8% 1,8% 

A 
Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta e 

Pesca 
2,6% 2,7% 1,5% 1,6% 0,9% 0,8% 

E 
Captação, Tratamento e Distribuição de Água; 

Saneamento 
0,3% 0,2% 1,0% 0,6% 0,8% 0,3% 

R 
Actividades Artísticas, de Espectáculos, 

Desportivas e Recreativas 
1,1% 0,8% 0,6% 0,5% 0,5% 0,3% 

B Indústrias Extractivas 0,3% 0,3% 0,4% 0,6% 0,4% 0,4% 

P Educação 1,2% 1,1% 1,3% 1,3% 0,3% 0,3% 

S Outras Actividades de Serviços 2,3% 2,2% 1,1% 0,7% 0,3% 0,2% 

Fonte: Adaptado de Banco de Portugal (2010) 

 

No que diz respeito à estrutura das SNF por sector de actividade (tabela II), em 2009, o 

sector do Comércio é o que mais se destaca ao nível do número de empresas, com 

27,6% das mesmas. Este sector de actividade agrega ainda 21,3% do número de pessoas 

ao serviço e 37,7% do volume de negócios. É de notar que neste sector desde o ano de 

2000 que se tem verificado uma ligeira redução do seu peso em todos os indicadores - 

4,3%, 0,4% e 2,0% no número de empresas, no número de pessoas ao serviço e no 

volume de negócios, respectivamente. 

Outro sector que se destaca é o das Indústrias Transformadoras, uma vez que agrega, em 

2009, 11,3% do número de empresas, 20,9% do volume de negócios e emprega 23,5% 

das pessoas ao serviço, destacando-se como o “melhor” neste último indicador. 

Também neste sector se verificam quebras em todos os indicadores, no entanto mais 
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acentuadas que no sector do Comércio – 2,7%, 10,9% e 4,8% no número de empresas, 

no número de pessoas ao serviço e no volume de negócios, respectivamente. 

Finalmente o sector da Construção, em 2009, apesar de agregar 13,5% do número de 

empresas, tem uma contribuição média no número de pessoas ao serviço (13,4%) e no 

volume de negócios (10,2%). 

 

Tabela III - Estrutura do universo das SNF portuguesas agregados por actividade 

económica, em 2000 e 2009
4
 

  Nº Empresas Nº Pessoas ao Serviço Volume Negócios 

  Sector 2009 2000 2009 2000 2009 2000 

A Agricultura e Pescas 2,6% 2,7% 1,5% 1,6% 0,9% 0,8% 

B; C Indústrias 11,6% 14,3% 23,9% 35,0% 21,3% 26,1% 

D; E Electricidade e Água 0,5% 0,3% 1,3% 1,2% 5,8% 3,5% 

F Construção 13,5% 11,7% 13,4% 10,7% 10,2% 8,9% 

G Comércio 27,6% 31,9% 21,3% 21,7% 37,7% 39,7% 

H; I; J; L 

M; N; P 

Q; R; S 
Outros Serviços 44,3% 39,2% 38,5% 30,0% 24,2% 21,0% 

 

A tabela III mostra os sectores de actividade agregados por tipo de actividade 

económica e os respectivos valores. Em termos agregados, o sector dos Outros Serviços 

é o que apresenta maior peso na estrutura das SNF portuguesas no que diz respeito ao 

número de empresas, com 44,3%, e ao número de pessoas ao serviço, com 38,5%. O 

sector agregado que mais se destaca ao nível do volume de negócios continua a ser o 

sector do Comércio com 37,7%. 

A tabela IV mostra que nos sectores de actividade que mais se destacam, Comércio e 

Indústrias Transformadoras, o tipo de empresa dominante ao nível do número de 

empresas são as micro empresas. No que diz respeito ao número de pessoas ao serviço e 

ao volume de negócios são as PMEs que detêm maior peso no total das SNF. 

 

Tabela IV - Estrutura dos dois principais sectores de actividade económica, por 

dimensão da empresa, em 2009 

 Nº Empresas Nº Pessoas ao Serviço Volume Negócios 

Sector Micro PMEs GEs Micro PMEs GEs Micro PMEs GEs 

G - Comércio 89,3% 10,5% 0,2% 35,6% 42,3% 22,1% 19,5% 44,0% 36,5% 

 C - Indústrias 

Transformadoras 
67,7% 31,6% 0,7% 13,6% 65,7% 20,7% 6,2% 48,9% 44,9% 

Fonte: Adaptado de Banco de Portugal (2010) 

                                                           
4
 Valores obtidos através do somatório dos valores da tabela II. 
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1.1.2. Evolução da dívida das SNF portuguesas às instituições financeiras 

As empresas podem financiar-se através de fundos dos sócios/accionistas
5
, fundos 

próprios (resultados retidos), endividamento nas instituições bancárias e ainda através 

de capital externo. Antão, Ferreira e Lacerda (2011) referem que “os empréstimos 

bancários são a fonte de financiamento externo mais comum das empresas”. 

Vários são os autores que demonstram a importância do crédito de instituições 

financeiras no financiamento das PMEs (Berger e Udell, 1998; Berger, Klapper e Udell, 

2001; Cull, Davis, Lamoreaux e Rosenthal, 2006; Vos, Yeh, Carter e Tagg, 2007; 

Berggren, Olofsson e Silver, 2009; Badulescu, 2010). 

Dada a importância das instituições financeiras como fonte de financiamento externa 

das PMEs, é importante perceber qual a evolução da dívida das SNF portuguesas a estas 

instituições, determinando as diferenças existentes entre as PMEs e as GEs. 

Considerando os dados disponíveis no que refere à dívida a instituições financeiras e ao 

passivo total, serão utilizados os dados da Central de Balanços, recolhidos no Banco de 

Portugal (Serviço BP Stat), para a década de 1996-2005, em valores médios. 

 

Gráfico 1 - Evolução da dívida das PMEs a instituições financeiras (1996-2005)
6
 

 

O gráfico 1 mostra a evolução da dívida total média das PMEs a instituições financeiras. 

Destaca-se de imediato que durante todo o período não existe um momento em que a 

dívida diminui, verificando-se um aumento, entre 1996 e 2005, na ordem dos 679%, 

variando a dívida total a estas instituições entre os cerca de 200.000 €, em 1996, e os 

cerca de 1.900.000 €, em 2005. 

                                                           
5
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Gráfico 2 – Evolução do passivo total das PMEs (1996-2005)
7
 

 

O gráfico 2 mostra a evolução do passivo total das PMEs entre 1996 e 2005, podendo 

verificar-se que a evolução do mesmo é muito semelhante à evolução da dívida. 

Regista-se um constante aumento durante todo o período, revelando-se o mais 

significativo no ano de 2000, ano em que se verifica também o maior aumento da dívida 

às instituições financeiras. 

 

Gráfico 3 - Evolução da dívida das GEs a instituições financeiras (1996-2005)
8
 

 

O gráfico 3 mostra a evolução da dívida total média das GEs a instituições financeiras. 

Em termos de valores de crédito, faz sentido que as GEs solicitem montantes mais 

elevados devido à sua dimensão. No entanto, importa constatar que a evolução da dívida 

destas empresas comporta-se de forma diferente da das PMEs. Por um lado, verificam-

se aumentos e diminuições dos valores em dívida. Por outro, regista-se, entre 1996 e 

2005, um aumento da dívida na ordem dos 35%, valor que fica muito aquém dos 679% 

verificados nas PMEs. Esta situação pode decorrer do seguinte facto: enquanto as 

grandes empresas financiam os seus investimentos através de capital (Beck e Demirguc-
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Kunt, 2006), os bancos são a principal fonte de financiamento externo das PMEs (Beck, 

Demirguç-Kunt e Pería, 2010). 

 

Gráfico 4 – Evolução do passivo total das GEs (1996-2005)
9
 

 

O gráfico 4 mostra que, ao contrário das PMEs, a evolução do passivo total das GEs não 

se faz de forma semelhante à evolução da dívida. Durante a década estudada verificam-

se aumentos e diminuições do passivo destas empresas, sendo que o maior aumento 

ocorre em 1998, ano em que ocorre também o maior aumento da dívida, e a maior 

redução em 2000. 

Outra forma de avaliar a importância da dívida a instituições financeiras é verificando o 

seu peso no passivo total das empresas. 

 

Gráfico 5 – Evolução do peso da dívida a instituições financeiras no passivo das 

PMEs e das GEs (1996-2005)
10
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O gráfico 5 (página anterior) mostra o peso da dívida total no passivo das PMEs e GEs, 

podendo verificar-se que o peso da dívida no passivo total das PMEs é crescente, 

variando entre os 27,92%, em 1996, e os 40,58%, em 2005, ano em que atinge o seu 

peso mais significativo. É ainda de ressalvar que ocorrem apenas duas reduções no peso 

da dívida no total do passivo destas empresas, nos anos de 1999 e 2002 - embora no 

primeiro seja uma redução quase insignificante (0,31%) – indicando que o aumento do 

passivo se deve, para além de a aumentos da dívida, a aumentos ocorridos noutras 

rúbricas do Balanço (ver anexos 1 e 2). 

No caso das GEs, o peso da dívida no passivo total é relativamente constante, variando 

entre os 26,02% e os 32,53%. Curiosamente é no ano de 2005 que se regista o maior 

peso da dívida nas PMEs (40,58%) e o menor peso da mesma nas GEs (26,02%). 

Como referido anteriormente, é no ano de 2000 que se verifica a maior redução do 

passivo das GEs mantendo-se a dívida relativamente constante face ao ano transacto, 

podendo dizer-se que o aumento do peso da dívida neste ano não está relacionado com 

aumentos da própria dívida mas sim com diminuições ocorridas noutras rúbricas do 

Balanço (ver anexos 3 e 4). Apesar de entre 1996 e 2005 não se verificarem grandes 

diferenças do peso da dívida a instituições financeiras no passivo total das PMEs e das 

GEs, o peso da dívida nas PMEs é superior ao das GEs, à excepção do ano de 2000. 

Para além disso, em 2004 e 2005 verifica-se um aumento da sua importância nas PMEs 

e uma diminuição nas GEs. 

 

1.1.3. Evolução da dívida das SNF portuguesas às instituições financeiras, nos 

sectores de actividade das Indústrias Transformadoras e do Comércio 

Iremos agora verificar a evolução da dívida nos sectores de actividade mais relevantes 

no sector das SNF, o C – Indústrias Transformadoras e o G – Comércio. 
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Gráfico 6 - Evolução da dívida das PMEs a instituições financeiras, nos sectores C 

e G (1996-2005)
11

 

 

 

O gráfico 6 traduz a evolução da dívida às instituições financeiras nos sectores C e G 

das PMEs, verificando-se a mesma crescente em ambos os sectores. É ainda visível que 

o sector C recorre mais à dívida que o G, no entanto a evolução da mesma acontece de 

forma muito semelhante em ambos os sectores de actividade. 

 

Gráfico 7 - Evolução do passivo total das PMEs, nos sectores C e G (1996-2005)
12

 

 

 

O gráfico 7 mostra a evolução do passivo total das PMEs, nos sectores C e G, 

verificando-se que a evolução do mesmo ocorre de forma muito semelhante à evolução 

da dívida. 
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Gráfico 8 - Evolução da dívida das GEs a instituições financeiras, nos sectores C e 

G (1996-2005)
13

 

 

 

No caso das GEs (gráfico 8), é o sector G que recorre mais à dívida. Enquanto a dívida 

do sector C regista constantes aumentos e diminuições, a dívida do sector G regista 

constantes descidas com excepção dos anos de 2000 e 2005. 

 

Gráfico 9 - Evolução do passivo total das GEs, nos sectores C e G (1996-2005)
14

 

 

 

Como se pode verificar pelo gráfico 9, a evolução do passivo das GEs, no sector C é 

crescente a um ritmo lento, enquanto que no sector G apresenta aumentos e 

diminuições, aparentemente, cíclicas.  
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Gráfico 10 - Evolução do peso da dívida a instituições financeiras no passivo das 

PMEs e das GEs, nos sectores de actividade C e G (1996-2005)
15

 

 

 

No que diz respeito ao peso da dívida no total do passivo (gráfico 10), é no sector C das 

PMEs que a dívida regista maior importância e é no sector G das GEs que se verifica a 

maior redução da importância da dívida no passivo das empresas. 

 

1.2. Motivação 

O interesse pelo tema do financiamento das PMEs é já de longa data. Ao analisar as 

propostas de temas para a realização do trabalho final de mestrado, surgiu o tema 

“Modelos de Relacionamento Banca-PMEs”, que pareceu bastante adequado. 

A motivação para estudar este tema cresceu quando, durante a pesquisa bibliográfica, 

foi perceptível o papel fundamental das PMEs na economia, não só em Portugal como 

no mundo inteiro, que, mesmo assim, enfrentam maiores dificuldades que as GEs. 

 

1.3. Problema 

Como refere Salazar, Soto e Mosqueda (2012) o ambiente financeiro de negócios é 

fundamental para o sucesso das empresas, principalmente das PMEs que enfrentam 

maiores dificuldades do que as GEs. Segundo os autores as PMEs não têm informações 

suficientes nem pessoal especializado para tomar decisões e definir estratégias 

financeiras, resultando na inexistência de uma estratégia organizacional, fundamental 
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para o sucesso e competitividade de qualquer empresa. Mais ainda, os autores referem 

que as causas mais frequentes para o insucesso de uma empresa são “a falta de um 

planeamento financeiro, o acesso limitado ao crédito, a falta de capital, o investimento 

excessivo em activos fixos e a má gestão do capital” (Salazar et al., 2012). 

Vários são os autores que referem que as PMEs sofrem mais restrições ao crédito que as 

GEs devido, entre outros, à sua falta de transparência. Nesta base, seria interessante 

perceber qual a evolução da dívida às instituições financeiras nas PMEs e nas GEs e se 

existirem, qual a dimensão das diferenças sentidas pelas PMEs em relação às GEs. 

 

1.4. Objectivos da investigação 

Com a realização deste trabalho pretende-se perceber qual a evolução da dívida às 

instituições financeiras nas PMEs e nas GEs, comparando e analisando as respectivas 

diferenças. 

Pretende-se ainda perceber se estas empresas recorrem ao crédito de instituições 

financeiras para financiarem os seus ativos e os seus investimentos. 

 

1.5. Questões de investigação 

Considerando os objectivos desta investigação, pretende-se responder às seguintes 

questões: 

 Como tem evoluído a dívida às instituições financeiras nas PMEs e nas GEs e 

quais as principais diferenças entre as mesmas; 

 Se a evolução da dívida das PMEs e das GEs acompanha a evolução do Activo e 

da Formação Bruta de Capital Fixo. 

 

1.6. Metodologia de investigação 

O presente estudo pretende responder às questões de investigação acima descritas 

através da análise quantitativa dos dados recolhidos. Para isso serão utilizadas três 

variáveis e posteriormente realizados testes de correlação que indicarão se existe, ou 

não, relação entre essas variáveis. Em caso afirmativo, os testes de correlação 

permitirão determinar se a relação é positiva, ou seja, uma variável varia no mesmo 

sentido que outra, ou negativa, uma variável varia no sentido inverso a outra variável. 
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Capítulo 2 – REVISÃO DE LITERATURA 

No presente capítulo é apresentada a revisão de literatura que suporta a análise empírica 

deste trabalho, estando o mesmo dividido da seguinte forma: 2.1. Estrutura de capital; 

2.2. Fontes de financiamento; 2.3. Acesso ao crédito e 2.4. Financiamento de PMEs vs. 

GEs. 

 

2.1. Estrutura de capital 

A definição da estrutura de capital de uma empresa é fundamental para a sua 

sobrevivência. A questão que se coloca passa por perceber se a empresa deve financiar-

se exclusivamente através de capital próprio, se deve recorrer ao financiamento externo 

e/ou ao capital externo, quando e em que proporção deve fazê-lo. Seja qual for a 

decisão, o objectivo da definição da estrutura de capital é sempre o de aumentar o valor 

da empresa (Bhaird e Lucey, 2010). 

Brealey, Myers e Allen (2008) sugerem que a estrutura de capital de uma determinada 

empresa é constituída pelos diferentes títulos emitidos por essa empresa. Para Simerly e 

Li (2000) “a estrutura de capital é considerada uma questão importante numa óptica 

económico-financeira, uma vez que está relacionada com a capacidade da empresa para 

atender às exigências das diversas partes interessadas”. Couto e Ferreira (2010) definem 

que “a estrutura de capital corresponde à forma como as empresas utilizam o capital 

próprio e o capital alheio para financiarem os seus activos”. 

Ao definir a sua estrutura de capital, a empresa está a determinar qual deverá ser o valor 

do seu rácio de endividamento. Segundo Ross, Westerfield e Jaffe (2002) escolher a 

estrutura de capital é determinar se a empresa se vai endividar muito, pouco ou nada. O 

objectivo será o de escolher o nível de capital e de dívida que maximiza o valor total da 

empresa. Por esta razão, a estrutura de capital só deverá ser modificada se essa mudança 

originar um aumento do valor da empresa e trouxer benefícios aos sócios. 

A estrutura de capital não se mantém estável ao longo da vida da empresa, alterando-se 

conforme a evolução da mesma e do mercado (Bhaird e Lucey, 2010). Agrebi (2009) 

refere que as empresas devem adequar o seu financiamento de forma a irem ao encontro 

das suas necessidades em cada fase do ciclo de vida. Por esta razão, Simerly e Li (2000) 

referem que “uma estrutura de capital apropriada é uma decisão crítica para qualquer 

organização”. As decisões que concernem à estrutura de capitais são de extrema 
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importância devido ao impacto que têm na capacidade da empresa lidar com o seu 

ambiente competitivo. 

2.2. Fontes de financiamento 

As empresas têm três fontes de financiamento - os fundos gerados internamente, os 

empréstimos de instituições financeiras e os fundos de fontes alternativas - sendo que 

irão esgotar a fonte de financiamento menos dispendiosa (fundos internos) e só depois 

optar por outra (Petersen e Rajan, 1994). 

Vários autores referem que as empresas escolhem o tipo de financiamento de acordo 

com a sua idade ou dimensão. Segundo Berger e Udell (1998) e Vos et al. (2007), no 

início do ciclo de vida as empresas financiam-se com fundos dos sócios, da família ou 

dos amigos. À medida que a empresa cresce, ela consegue obter acesso aos capitais 

externos, de instituições financeiras e capitalistas de risco (Berger e Udell, 1998), uma 

vez que tem disponíveis activos passíveis de serem dados como garantias (Vos et al., 

2007). Cull et al. (2006) e Berggren et al. (2009) referem que o recurso aos bancos 

como fonte de financiamento aumenta com o crescimento da empresa e que a utilização 

de fontes informais – amigos, família – diminui. Os autores evidenciam que as empresas 

preferem optar por um qualquer tipo de crédito bancário, negando quase sempre o 

recurso aos mercados de capital. 

Segundo um estudo realizado pelo Canadá (Key Small Business Financing Statistics, 

2009) as empresas numa fase inicial – start-up - financiam-se através de fundos internos 

uma vez que não têm uma história de crédito e/ou garantias, tornando-se um elevado 

risco para os credores. O gráfico 11 (página seguinte) mostra que 73% das empresas na 

sua fase inicial utilizam fundos dos sócios e 51% utilizam empréstimos bancários, tendo 

as restantes fontes de financiamento uma importância pouco significativa. 
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Gráfico 11 - Tipos de financiamento das Start-Up, em 2007 

 

Fonte: Adaptado de Key Small Business Financing Statistics (2009) 

 

Após a fase inicial do ciclo de vida, as PMEs estabelecidas continuam a financiar-se 

com fundos dos sócios, embora em número mais reduzido - apenas 54% contra 73%. 

Nesta fase do ciclo de vida, as fontes de financiamento mais importantes, para além dos 

fundos dos sócios, são os empréstimos bancários – utilizados por 64% das empresas - e 

os resultados retidos – utilizados por 57% (gráfico 12 na página seguinte). 
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Gráfico 12 - Tipos de financiamento das PMEs, em 2007 

 

Fonte: Adaptado de Key Small Business Financing Statistics (2009) 

 

Berger e Udell (1998) dão o seu contributo na análise das fontes de financiamento das 

pequenas empresas, explicando detalhadamente como se divide o financiamento das 

mesmas. Para o efeito, basearam-se num estudo efectuado com dados dos Estados 
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(7,91%), sócios (4,10%), outras empresas (1,74%), outros indivíduos (1,47%), governo 

(0,49%) e cartões de crédito (0,14%). O capital é maioritariamente composto por sócios 

(31,33%), seguido por «outros capitais» (12,86%), business angels (3,59%) e 

capitalistas de risco (1,85%). Uns anos mais tarde, Vos et al. (2007) referem que o 

financiamento é feito da seguinte forma: descobertos bancários (50,8%), fundos 

pessoais (30,6%), empréstimos bancários (29,5%), resultados retidos (28,5%), cartão de 

crédito (25,5%), leasing (11,5%), família (8,4%), factoring (3,7%), amigos (3,1%), 

capitalistas de risco (0,8%) e, finalmente, business angels (0,7%). 
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Gráfico 13 - Tipos de financiamento utilizados pelas PMEs, na Europa, no 2º 

semestre de 2009 

Fonte: Adaptado de Badulescu (2010)
16

 

 

Segundo Badulescu (2010) e conforme o gráfico 13, a maior fonte de financiamento das 

PMEs são os bancos - descobertos bancários (30%) e crédito bancário (26%), 

perfazendo um total de 56% - seguidos de fundos próprios (47%). É ainda evidente que 

o recurso ao capital externo é muito reduzido, sendo que apenas 2% das empresas 

procuram investidores de capital. 

A visão de Vos et al. (2007) sobre esta matéria determina que à medida que a 

rendibilidade das empresas aumenta, elas recorrem menos ao crédito, uma vez que 

conseguem obter o financiamento através de fundos próprios. 

 

                                                           
16

 Badulescu (2010) citando European Central Bank, Survey on the Access to finance of small and 
medium-sized enterprises in the euro area: second half of 2009, 
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201002en.pdf 
[Accessed 30 May 2010] 
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Gráfico 14 - Percentagem de pedidos de financiamento por tipo de fonte, em 2007 

Fonte: Adaptado de Key Small Business Financing Statistics (2009) 

 

O gráfico 14 mostra a distribuição do financiamento das PMEs do Canadá, verificando-

se que os bancos são a maior fonte de financiamento das PMEs, representando 68% do 

mesmo. 

Segundo Berger, Klapper e Udell (2001) “a maioria das pequenas empresas identifica os 

bancos comerciais como a sua principal instituição financeira e mantém essa relação 

durante vários anos”. Berger e Udell (1998) referem que as pequenas empresas 

permanecem cerca de 6,64 anos com as actuais instituições financeiras e cerca de 9,01 

anos com a primeira instituição, permitindo que o problema da assimetria de informação 

(ver 2.3. Acesso ao crédito) de algumas empresas seja atenuado ou mesmo eliminado. 

O estudo datado de 2002 da ENSR (European Network for SME Research) refere que 

cerca de 66,67% das PMEs europeias estão satisfeitas com os seus bancos e que apenas 

12% destas mostraram insatisfação em relação aos mesmos (Maria, Marcel e Radu, 

2008). 

Segundo o estudo Key Small Business Financing Statistics (2009) e conforme o gráfico 

15 (página seguinte), os sectores de actividade que mais solicitam financiamentos 

bancários são o da agricultura e o da produção, e os que menos recorrem a este tipo de 

dívida são os serviços profissionais e as indústrias baseadas no conhecimento. Para Vos 

et al. (2007) a explicação é simples: enquanto o sector da agricultura tem maiores níveis 

de activos, o sector dos serviços utiliza o cartão de crédito devido ao baixo nível de 

activos utilizados. 
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Gráfico 15 - Financiamento bancário por sector de actividade
17

 

 

Fonte: Locke e Boulanaour (2009) 

 

As razões que levam as empresas a solicitar financiamentos estão ilustradas no gráfico 

16, sendo as mais constantes o investimento em fundo de maneio (45%), a expansão do 

negócio (36%), o investimento em máquinas e equipamentos (32%), a aquisição de 

veículos e outro equipamento automóvel (24%) e o investimento em terrenos e edifícios 

(20%). O investimento em activos intangíveis e em investigação e desenvolvimento é 

poucas vezes considerado como objecto de financiamento. 

 

Gráfico 16 - Utilização pretendida do financiamento, em 2007 

 

Fonte: Adaptado de Key Small Business Financing Statistics (2009) 

                                                           
17

 Não foi exequível a tradução do gráfico devido à impossibilidade de acesso aos dados originais. 
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Considerando que os bancos são a principal fonte de financiamento das PMEs, é 

importante perceber quais os problemas enfrentados por estas empresas no acesso ao 

crédito. 

 

2.3. Acesso ao crédito 

Uma questão muito importante e relevante no estudo das PMEs é a questão do acesso ao 

crédito. Para um melhor entendimento das dificuldades enfrentadas por estas empresas, 

serão referidos vários autores que se pronunciam sobre o assunto. Primeiro é preciso 

definir o que é o financial gap, ou défice financeiro. 

Berggren et al. (2009) referem que o termo financial gap significa que as PMEs 

enfrentam dificuldades na obtenção de crédito. Segundo o estudo “The SME Financing 

Gap: Theory and Evidence (2006)” o financial gap ocorre quando as empresas têm 

oportunidades de investimento para utilizar os fundos de crédito não tendo, no entanto, 

acesso aos mesmos. O financial gap pode ocorrer entre as empresas e os financiadores e 

deriva, muitas vezes, da assimetria de informação, ou seja, os financiadores não 

recebem a informação adequada das empresas (Bergquist e Dahg, 2007). 

As razões que levam à existência deste défice podem derivar de duas vertentes: da 

empresa ou do financiador. Segundo North, Baldock e Ekanem (2010) o défice 

financeiro pode ser causado pelos sócios devido à sua falta de vontade de pagar 

comissões bancárias elevadas. Também Bergquist e Dahg (2007) atribuem 

responsabilidade aos sócios quando estes dão prioridade à manutenção do seu controlo 

em vez de primarem pelo crescimento da empresa, não conseguindo passar uma 

mensagem de confiança a possíveis credores. O estudo “The SME Financing Gap: 

Theory and Evidence (2006)” menciona o facto do mercado financeiro ter poucos 

produtos ou produtos inadequados às necessidades das PMEs como uma possível causa 

do défice de financiamento. 

Bergquist e Dahg (2007) referem que as PMEs podem reduzir o défice recorrendo com 

maior regularidade aos business angels, uma vez que estes investem em empresas na 

sua fase inicial. Também os financiadores podem reduzir o défice se, através de 

contactos contínuos, atenuarem a assimetria de informação e apostarem na 

monitorização, tornando menos arriscado financiar estas empresas. Vos et al. (2007) 

referem-se ao défice financeiro mencionando que a existência do mesmo pode 

prejudicar a relação com os actuais credores traduzindo-se em recusas de crédito. 
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O problema da assimetria da informação ocorre quando toda a informação necessária 

não é transmitida pela empresa aos credores, podendo originar conflitos de interesses e 

problemas na relação bancária, devendo ser evitado ou mesmo eliminado (Berggren et 

al., 2009). A assimetria de informação é mais constante nas pequenas empresas uma vez 

que estas são menos transparentes que as GEs. A falta de transparência conduz a uma 

situação de limitação na obtenção de crédito (Vos et al., 2007). A assimetria de 

informação pode ser responsável pela recusa de crédito a empresas com projectos de 

investimento viáveis (Petersen e Rajan, 1994). O estudo “The SME Financing Gap: 

Theory and Evidence (2006)” refere que vários bancos estão a adoptar estratégias e 

técnicas, como os modelos de credit scoring, para suplantar os problemas da assimetria 

de informação e distinguir entre os investimentos arriscados e não arriscados. 

Segundo Hernández-Cánovas e Martínez-Solano (2010) a melhor forma de melhorar o 

acesso ao financiamento e reduzir, ou mesmo eliminar, o défice financeiro, é através da 

criação e manutenção de uma relação de confiança entre as empresas e os financiadores. 

O problema do acesso ao crédito tem um substancial impacto no desenrolar das 

actividades de uma empresa. Vários autores descrevem como o acesso ao crédito pode 

ser influenciado por diversos factores. Segundo Vos et al. (2007), devido à sua falta de 

transparência, as PMEs não passam a ‘imagem’ adequada, originando nos credores um 

clima de desconfiança que torna o acesso ao crédito muito limitado. Zambaldi, Aranha, 

Lopes e Politi (2011) justificam a dificuldade no acesso ao crédito por parte das PMEs 

através da indisponibilidade de informação pública sobre estas empresas, o que as torna 

um investimento arriscado para os credores. Chehade e Vigneron (2009) também 

referem que a informação existente sobre estas empresas é, muitas vezes, insuficiente 

para a tomada de decisões. Os autores referem ainda que, apesar das instituições 

financeiras poderem investir no sentido de procurar mais e melhores informações, os 

custos associados são demasiado elevados e nem sempre são justificados pelo montante 

de crédito solicitado pelas empresas. Contudo, Zambaldi et al. (2011) referem que “a 

disponibilidade e uso de informações sobre as PMEs conduzem à expansão do volume 

de crédito fornecido a estas empresas”. 

Sarapaivanich e Kotey (2006) evidenciam que a informação, ao ser preparada por 

agentes externos à empresa, pode ser fornecida tardiamente. Para Barth, Lin e Yost 

(2011) “as empresas que têm auditores externos enfrentam menos obstáculos ao 

financiamento” uma vez que as demonstrações financeiras são mais credíveis. Segundo 
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os mesmos autores “os factores que contribuem para a transparência das empresas e os 

que neutralizam os impactos negativos da assimetria de informação, contribuem para o 

melhoramento do status das PMEs”. Também Salazar et al. (2012) evidenciam a 

importância das empresas prestarem informações úteis e atempadas de forma a 

satisfazerem as exigências das instituições financeiras. Estas informações podem ser 

utilizadas pelos gestores para tomarem melhores e atempadas decisões no que diz 

respeito à estrutura de capital e à definição de estratégias de negócio. 

Para Roman (2011) a dificuldade enfrentada pelas PMEs na procura de crédito pode ser 

explicada “pela falta de informação de ambas as partes, pela falta de um histórico de 

crédito” e pela “limitada ou inadequada gama de produtos/serviços fornecidos”. Maria 

et al. (2008) referem que, de acordo com um estudo realizado pelo ENSR, 24% das 

PMEs que pediram empréstimos obtiveram uma recusa, sendo que para as pequenas 

empresas a justificação para tal acontecimento é a falta de garantias, enquanto que para 

as médias empresas é a falta de informação ou desempenho empresarial pouco eficaz. 

Sarapaivanich e Kotey (2006) indicam “as elevadas taxas de juro, os elevados requisitos 

de garantias e os complicados processos de candidatura a empréstimos” como as causas 

das dificuldades no acesso ao crédito sentidas pelas PMEs. 

North et al. (2010) revelam que as principais queixas das PMEs em relação aos 

processos de financiamento são o elevado tempo de espera verificado para uma tomada 

de decisão (21%), o fornecimento de informações incorrectas (13%) e a existência de 

processos confusos (10%). Os autores ressalvam que apenas 33% das PMEs não regista 

qualquer queixa, sendo que as restantes 67% registam uma qualquer queixa 

relativamente à sua experiência durante o processo de financiamento. 

Roman (2011) evidencia que, segundo diversos estudos efectuados pelo World Bank 

entre 2006 e 2009, 31% das empresas abrangidas refere que o acesso ao crédito é o 

maior obstáculo enfrentado no desenvolvimento das suas actividades. A autora refere 

ainda que as dificuldades no financiamento passam pela “elevada burocracia, 

demasiados requisitos, elevadas taxas de juro e numerosas cobranças de comissões e 

taxas”. Sarapaivanich e Kotey (2006) referem que a dificuldade sentida pelas PMEs no 

acesso ao crédito é também causada pela falta de preparação destas para o investimento: 

“as PMEs não têm a informação necessária e conhecimento do seu negócio para 

abordarem os credores ou para terem sucesso no acesso ao crédito”. 
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A concentração ou diversificação do crédito é outro factor que afecta o acesso das 

empresas ao financiamento. As empresas podem financiar-se através de vários bancos 

ou apenas de um. Berger e Udell (1998) evidenciam que 54,23% das pequenas empresas 

tem empréstimos bancários e que apenas 19,3% destas tem empréstimos com dois ou 

mais bancos. Guiso e Minetti (2010) ressalvam que 33,4% das empresas não utiliza 

qualquer credor, 33,9% utiliza apenas um credor, 18% utiliza dois credores, 8% utiliza 

três credores e 6,7% utiliza quatro ou mais credores, podendo concluir-se que a maioria 

das empresas ou não utiliza qualquer credor, ou, se utiliza, opta apenas por um. 

Para Hernández-Cánovas e Martínez-Solano (2010) o limite para o número de 

relacionamentos bancários é de dois, que estabelece o nível mais baixo dos custos com 

o endividamento; seguem-se as empresas que se financiam junto de apenas um banco e 

as que se financiam junto de mais de dois bancos, sendo que estas últimas suportam 

mais encargos que as restantes. O financiamento através de apenas um banco diminui os 

custos de transacção (Guiso e Minetti, 2010) e origina maior disponibilidade de crédito 

(Petersen e Rajan, 1994). Em suma, a concentração do financiamento através de apenas 

um banco origina menores custos e maior disponibilidade de crédito. No entanto 

Petersen e Rajan (1994) referem que “à medida que as empresas crescem, o número de 

bancos utilizados no financiamento aumenta”. 

As relações bancárias constroem-se através da transferência de informações e para as 

empresas pouco transparentes a utilização de apenas um banco é uma tarefa mais fácil 

do que a utilização de vários. Mercieca, Schaeck e Wolfe (2009) referem que as PMEs 

preferem financiar-se através de apenas um banco uma vez que a probabilidade de ser-

lhes negado o crédito é inferior. Segundo Cole (1998) apud Vos et al. (2007), existe 

maior probabilidade dos credores fornecerem o crédito se existirem relações anteriores, 

uma vez que estas permitem obter informação sobre a evolução do desempenho da 

empresa. 

A idade da empresa pode também ser um factor condicionante para a aprovação ou 

recusa do crédito. North et al. (2010) comparam empresas recentes com empresas com 

alguns anos de actividade, determinando que as empresas com menos de quatro anos 

enfrentam mais problemas de acesso ao financiamento (16,9% contra 6,0%) e de acesso 

ao financiamento bancário (13,5% contra 2,5%) que as restantes. 

Torre, Pería e Schmukler (2010) evidenciam uma questão fundamental: “alguns estudos 

fazem referência ao facto de que a falta de acesso das PMEs ao financiamento externo é 
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um obstáculo chave para o crescimento das empresas”. Beck et al. (2010) ressalvam que 

também os elevados custos do crédito, mais presentes para as PMEs que para as GEs, 

são factores que condicionam o desempenho da empresa. 

Segundo Roman (2011) vários países estão a adoptar medidas para melhorar o acesso ao 

crédito às PMEs. Estas medidas visam “melhorar o quadro jurídico e regulamentar, 

desenvolver instrumentos de financiamento para as PMEs e efectuar intervenções 

directas no mercado a fim de estimular o financiamento das PMEs”. Também North et 

al. (2010) mencionam que vários esforços têm sido feitos pelos credores no sentido de 

facilitar o acesso das PMEs ao crédito, sendo prestado aos gestores e sócios dessas 

empresas aconselhamento, assistência e consciencialização das exigências dos bancos. 

O acesso ao financiamento por parte das PMEs deve ser fácil para que as empresas 

existentes possam continuar em actividade e em evolução e para que haja condições e 

possibilidades para que sejam criados novos negócios (Roman, 2011), caso contrário “a 

capacidade de aumentar o investimento por trabalhador, e, assim, melhorar a 

produtividade e os salários, está seriamente prejudicada” (The SME Financing Gap: 

Theory and Evidence, 2006). 

Hernández-Cánovas e Martínez-Solano (2010) ressalvam que a melhor estratégia que 

uma empresa pode adoptar para melhorar o acesso ao crédito e obter custos mais 

reduzidos é através da criação de relacionamentos de confiança com os seus credores. 

 

2.4. Financiamento de PMEs vs. GEs 

Segundo Vos et al. (2007) a dimensão da empresa aumenta a probabilidade de ser 

concedido o crédito. Beck e Demirguc-Kunt (2006) referem que as empresas de maior 

dimensão enfrentam menos obstáculos ao financiamento do que as empresas mais 

pequenas - a probabilidade destas últimas elegerem o financiamento como um grande 

obstáculo é de 39% enquanto para as GEs é de apenas 32% - traduzindo-se os mesmos 

em níveis de crescimento mais reduzidos para as pequenas empresas. 

No gráfico 17 (página seguinte) é perceptível que os efeitos dos obstáculos de 

financiamento no crescimento das empresas são mais acentuados nas PMEs e menos 

nas GEs. Apesar destes obstáculos se traduzirem, para qualquer tipo de empresa, em 

crescimentos negativos, as consequências dos mesmos são mais preocupantes para as 

PMEs. No caso destas, ao enfrentarem obstáculos ao financiamento as pequenas e as 

médias empresas incorrem num decréscimo na ordem dos 10% e dos 9%, 
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respectivamente. Para as GEs, os problemas decorrentes destes obstáculos traduzem-se 

num crescimento negativo de apenas 6%. 

 

Gráfico 17 - Restrições ao crescimento de diferentes tipos de empresas 

 

Fonte: Adaptado de Beck e Demirguc-Kunt (2006) 

 

Segundo o relatório “Key Small Business Financing Statistics (2009)” quanto maior é a 

empresa maior é o número de pedidos de financiamento e maior é também a taxa de 

aprovação dos mesmos: para uma empresa com 1-4 trabalhadores, a taxa de pedidos de 

empréstimos é de 13% e a taxa de aprovação 86%; para uma empresa com 20-99 

trabalhadores, a taxa de pedidos de empréstimos é de 27% e a taxa de aprovação 88%; e 

para uma empresa com 100-499 trabalhadores, a taxa de pedidos de empréstimos é de 

30% e a taxa de aprovação 97%. 

Em resumo, as PMEs e as GEs financiam-se de formas diferentes. Enquanto as PMEs 

recorrem essencialmente ao crédito de instituições financeiras, as GEs financiam-se, 

para além de dívida bancária, através de resultados retidos e de capitais externos. Mais 

ainda, a falta de transparência das PMEs pode originar problemas de assimetria de 

informação que prejudicam as condições de crédito apresentadas a estas empresas, 

conduzindo a elevados custos de endividamento, morosos processos e dificuldade na 

obtenção de crédito. Sendo as GEs mais transparentes que as PMEs, é mais fácil para os 

credores determinarem o nível de risco do crédito fornecido a estas empresas podendo 

conduzir a maiores níveis de aceitação do mesmo. Apesar das recusas de crédito terem 

impacto negativo em ambas as empresas, este torna-se mais significativo nas PMEs 

devido à maior dependência destas em relação à dívida das instituições financeiras. 

A tabela V (página seguinte) ilustra os problemas de financiamento enfrentados pelas 

PMEs referenciados na literatura. 
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Tabela V - Síntese dos problemas do financiamento enfrentados pelas PMEs e 

respectivas fontes 

Problemas do financiamento das PMEs Fonte 

Assimetria de informação 

Petersen e Rajan (1994); The SME Financing Gap: 

Theory and Evidence (2006); Bergquist e Dahg 

(2007); Berggren et al. (2009); Barth et al. (2011) 

Cobrança de elevadas taxas de juros Sarapaivanich e Kotey (2006); Roman (2011) 

Complicados processos de candidatura/ 

Processos confusos 
Sarapaivanich e Kotey (2006); North et al. (2010) 

Desempenho empresarial pouco eficaz Maria et al. (2008) 

Elevado tempo de espera pela tomada de 

uma decisão 
North et al. (2010) 

Elevados custos de crédito 

Beck et al. (2010); Guiso e Minetti (2010); 

Hernández-Cánovas e Martínez-Solano (2010); 

Roman (2011) 

Falta de conhecimentos das empresas para 

abordar os credores 
Sarapaivanich e Kotey (2006) 

Falta de garantias 
Sarapaivanich e Kotey (2006); Maria et al. (2008); 

Key Small Business Financing Statistics (2009) 

Falta de histórico de crédito 
Key Small Business Financing Statistics (2009); 

Roman (2011)  

Falta de produtos adequados às necessidades 

da empresa 

The SME Financing Gap: Theory and Evidence 

(2006); Roman (2011) 

Falta de transparência das empresas Vos et al. (2007); Barth et al. (2011) 

Idade da empresa North et al. (2010) 

Informação disponível insuficiente 

Sarapaivanich e Kotey (2006); Maria et al. (2008); 

Chehade e Vigneron (2009); Roman (2011); 

Zambaldi et al. (2011); Salazar et al. (2012) 

 

  



Financiamento de Pequenas e Médias Empresas vs. Grandes Empresas: Evolução da Dívida a 

Instituições Financeiras 

 

27 

 

Capítulo 3 – METODOLOGIA E DADOS 

Neste capítulo são apresentadas as questões de investigação que conduziram à definição 

das hipóteses de investigação a testar, as fontes e dados utilizados na investigação, e a 

respectiva análise empírica, onde são descritas as variáveis utilizadas, o método de 

correlação estatístico que permite testar a relação entre as variáveis e o processo de 

decisão que permite aceitar ou rejeitar as hipóteses de estudo. 

 

3.1. Questões e hipóteses de investigação 

Com o objectivo de estudar a evolução da dívida das SNF portuguesas e quais as razões 

que justificam as diferenças entre PMEs e GEs foram definidas as seguintes questões, às 

quais se pretende responder no final deste estudo: 

a) A dívida das PMEs a instituições financeiras acompanha a evolução do activo? 

b) A dívida das GEs a instituições financeiras acompanha a evolução do activo? 

c) A dívida das PMEs a instituições financeiras acompanha a evolução da FBCF? 

d) A dívida das GEs a instituições financeiras acompanha a evolução da FBCF? 

 

Após definidas as questões de investigação foram formuladas as seguintes hipóteses: 

a) H0: A dívida das PMEs a instituições financeiras acompanha a evolução do activo; 

H1: A dívida das PMEs a instituições financeiras não acompanha a evolução do 

activo; 

b) H0: A dívida das GEs a instituições financeiras acompanha a evolução do activo; 

H1: A dívida das GEs a instituições financeiras não acompanha a evolução do 

activo; 

c) H0: A dívida das PMEs a instituições financeiras acompanha a evolução da FBCF; 

H1: A dívida das PMEs a instituições financeiras não acompanha a evolução da 

FBCF; 

d) H0: A dívida das GEs a instituições financeiras acompanha a evolução da FBCF; 

H1: A dívida das GEs a instituições financeiras não acompanha a evolução da 

FBCF. 

 

3.2. Fontes e dados 

A base de dados que serviu de referência a este estudo foi criteriosamente analisada. 

Considerando as técnicas de recolha de dados existentes e as questões fundamentais 
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deste estudo para as quais foram recolhidos os dados, a técnica do questionário e da 

entrevista não seriam os mais apropriados, uma vez que muitas empresas podiam 

recusar-se a responder a determinadas perguntas sensíveis por estas abordarem questões 

de financiamento e de montantes de dívida. Por outro lado, utilizar estas técnicas para 

recolha de dados num período de crise podia conduzir a respostas, e consequentes 

conclusões, que em tempos de equilíbrio não existiriam, podendo o estudo ficar 

comprometido. Como corolário desta situação, a base de dados que serviu de referência 

a este estudo foram as estatísticas da Central de Balanços do Banco de Portugal, onde 

foram recolhidos dados de algumas rúbricas do Balanço referentes às SNF portuguesas, 

excluindo empresários em nome individual, agregados por classe de dimensão das 

empresas definidas pela Comissão Europeia – PMEs e GEs – e por actividade 

económica – respeitando os sectores de actividade da Classificação portuguesa de 

Actividades Económicas (CAE) - Rev 3. No Instituto Nacional de Estatística (INE) 

foram recolhidos dados sobre a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF). Todos os 

dados recolhidos são de natureza quantitativa. 

Na determinação do período a estudar foram consideradas as vantagens e desvantagens 

das seguintes hipóteses: estudar em profundidade, uma amostra das empresas 

portuguesas existentes, utilizando dados de 1996 a 2005; ou estudar o universo das 

SNF, utilizando dados de 2006 a 2010. 

A grande desvantagem da utilização do período 1996-2005 é o reduzido número de 

empresas participantes, que se deve ao facto de que até 2006 (dados de 2005) a recolha 

dos dados era feita através de um inquérito de resposta opcional. Apesar da diminuta 

dimensão da amostra, a mesma é relevante e os dados são uniformes e de fácil 

tratamento estatístico. 

Os dados relativos ao período 2006-2010 foram recolhidos pelo Banco de Portugal 

através do Anexo A da Informação Empresarial Simplificada (IES). Este Anexo é de 

preenchimento obrigatório para todas as empresas residentes que exerçam a título 

principal, actividade industrial, comercial ou agrícola, e entidades não residentes com 

estabelecimento estável, o que, na prática, corresponde às denominadas empresas não 

financeiras, sendo esta a grande vantagem deste período. No entanto existem 

desvantagens que não podem ser ignoradas. Em primeiro lugar, existe uma grande 

probabilidade de estes dados estarem influenciados pela actual conjuntura económico-

financeira portuguesa, o que transforma totalmente a acção das empresas e das 
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instituições financeiras e, consequentemente, os respectivos dados. Considerando que se 

pretende estudar como as empresas se endividam em condições de equilíbrio da 

economia, estes dados não serão os mais adequados para o fazer. 

Outro factor levado em consideração foi o facto de que no ano de 2010 houve uma 

alteração no plano contabilístico – o Plano Oficial de Contabilidade (POC) foi 

substituído pelo Sistema de Normalização Contabilística (SNC) – o que veio alterar a 

forma de serem elaboradas as demonstrações financeiras. Por esta razão, os dados até 

2009 estão elaborados de acordo com o POC e os de 2010 de acordo com o SNC, o que 

pode conduzir a erros de leitura das diferentes rúbricas ou dificultar a análise dos 

mesmos. Para finalizar, a partir de 2009 existe uma divisão das estatísticas (foram 

introduzidas estatísticas de micro empresas) que não existiam até então. A sua 

inexistência nos anos de 2006, 2007 e 2008, torna-se uma grande desvantagem para a 

análise dos dados, uma vez que não é possível perceber se no período 2006-2008 estas 

empresas estão incluídas no grupo das pequenas empresas ou se simplesmente não estão 

consideradas nos dados. 

Após uma rigorosa análise dos dados disponíveis, foi definido que o período alvo deste 

estudo será a década de 1996-2005. 

Seguidamente foi definido que a análise seria elaborada através da comparação entre 

PMEs e GEs, nos sectores de actividade C – Indústrias Transformadoras e G – 

Comércio, pois são os sectores mais relevantes no sector das SNF. 

 

3.3. Análise Empírica 

Neste ponto do trabalho será feita uma apresentação da análise empírica utilizada para o 

estudo dos dados. Inicialmente serão definidas as variáveis, depois será verificada a 

correlação entre as mesmas, e finalmente serão realizados os testes estatísticos 

necessários para determinar se as hipóteses de estudo são aceites ou rejeitadas. 

 

3.3.1. Variáveis 

No presente estudo e para o fim desejado serão utilizadas as seguintes variáveis: 

 A dívida total a instituições financeiras - representada por Dívida; 

 O Activo, e 

 A FBCF. 

Pretende-se verificar se as mesmas se correlacionam e de que forma. 



Financiamento de Pequenas e Médias Empresas vs. Grandes Empresas: Evolução da Dívida a 

Instituições Financeiras 

 

30 

 

3.3.2. Análise da correlação entre variáveis 

O coeficiente de correlação estatística é utilizado para perceber se existe relação entre 

variáveis, a magnitude e a direcção da associação, requerendo, para o efeito, que as 

variáveis não sejam dependentes umas das outras (Maroco e Bispo, 2005). 

Neste estudo será utilizado o coeficiente de correlação de Pearson que é uma medida 

paramétrica que permite medir a associação de tipo linear entre duas variáveis. O 

coeficiente de correlação de Pearson pode tomar valores entre -1 e 1. Quando o 

coeficiente toma valores negativos, aumentos de magnitude de uma variável tem 

associada uma redução linear da outra variável. Se o coeficiente toma valores positivos, 

a aumentos de magnitude de uma variável estão associados aumentos de magnitude 

noutra variável. Quando o coeficiente é igual a 0, aumentos ou reduções de uma 

variável não implicam aumentos ou reduções de outra variável, indicando que não 

existe associação linear entre as duas variáveis (Maroco e Bispo, 2005; Pereira, 2008). 

 

3.3.3. Decisão 

“Os testes de hipóteses têm por objectivo refutar, ou não, hipóteses relativas aos 

parâmetros populacionais, com base em estimativas obtidas em amostras aleatórias, e 

com um determinado risco conhecido e fixado à priori” (Maroco e Bispo, 2005). 

O primeiro passo será o de determinar a hipótese nula (H0), considerada verdadeira até 

que exista evidência estatística suficiente para a rejeitar, e a hipótese alternativa (H1), 

que será contrária à hipótese nula (Maroco e Bispo, 2005). 

Depois de definidas as hipóteses nula e alternativa, é necessário determinar o nível de 

significância (α) através do qual será, ou não, rejeitada a hipótese nula. Os níveis de 

significância geralmente praticados são 0,1, 0,05 e 0,01 e determinam o risco que o 

investigador está disposto a correr, sendo que quanto menor for o α menor será o risco 

associado (Maroco e Bispo, 2005). 

Considerando que se pretende analisar se a evolução da Dívida acompanha a evolução 

do Activo e da FBCF, o passo seguinte será o de verificar o valor do coeficiente de 

correlação de Pearson e o respectivo nível de significância associado produzido entre as 

variáveis Dívida e Activo e Dívida e FBCF. Quando se verificarem coeficientes 

positivos e significativos a 0,01 ou 0,05, aceita-se a H0, caso contrário rejeita-se. 
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Capítulo 4 – ANÁLISE DE RESULTADOS 

O presente capítulo apresenta os resultados dos testes estatísticos descritos no capítulo 3 

– Metodologia e Dados. 

 

4.1. Associação entre variáveis 

Neste ponto do trabalho serão apresentados os resultados dos testes estatísticos 

realizados com o objectivo de determinar o nível de correlação das variáveis de estudo. 

 

4.1.1. Coeficiente de correlação de Pearson 

Seguidamente são apresentadas as tabelas de correlação de Pearson, que estão divididas 

por PMEs e GEs, e dentro destas, por sector de actividade. 

 

Tabela VI – Coeficiente de correlação de Pearson das PMEs, no sector C 

Correlations 

 Divida PME 

Sector C 

Activo PME 

Sector C 

FBCF Sector C 

Divida PME Sector C 

Pearson Correlation 1 ,983
**
 ,526 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,119 

N 10 10 10 

Activo PME Sector C 

Pearson Correlation ,983
**
 1 ,408 

Sig. (2-tailed) ,000  ,241 

N 10 10 10 

FBCF Sector C 

Pearson Correlation ,526 ,408 1 

Sig. (2-tailed) ,119 ,241  

N 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Pela análise da tabela VI verifica-se que existem as seguintes relações: 

 Linear positiva entre a Dívida e o Activo, significativa a 0,01, com um coeficiente 

de correlação de 0,983; 

 Positiva, moderada, entre a Dívida e a FBCF, com um coeficiente de correlação de 

0,526. 
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Tabela VII – Coeficiente de correlação de Pearson das GEs, no sector C 

Correlations 

 Divida GE 

Sector C 

Activo GE 

Sector C 

FBCF Sector C 

Divida GE Sector C 

Pearson Correlation 1 ,112 ,242 

Sig. (2-tailed)  ,757 ,501 

N 10 10 10 

Activo GE Sector C 

Pearson Correlation ,112 1 ,401 

Sig. (2-tailed) ,757  ,250 

N 10 10 10 

FBCF Sector C 

Pearson Correlation ,242 ,401 1 

Sig. (2-tailed) ,501 ,250  

N 10 10 10 

 

No que diz respeito às GEs no sector C (tabela VII), verifica-se a existência das 

seguintes relações: 

 Positiva e muito fraca entre a Dívida e a FBCF, com um coeficiente de correlação 

de 0,242; 

 Positiva e muito fraca entre a Dívida e o Activo, com coeficiente de correlação de 

0,112. 

 

Tabela VIII – Coeficiente de correlação de Pearson das PMEs, no sector G 

Correlations 

 Divida PME 

Sector G 

Activo PME 

Sector G 

FBCF Sector G 

Divida PME Sector G 

Pearson Correlation 1 ,997
**
 ,467 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,205 

N 9 9 9 

Activo PME Sector G 

Pearson Correlation ,997
**
 1 ,438 

Sig. (2-tailed) ,000  ,238 

N 9 9 9 

FBCF Sector G 

Pearson Correlation ,467 ,438 1 

Sig. (2-tailed) ,205 ,238  

N 9 9 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

No caso do sector G das PMEs (tabela VIII), verificam-se as seguintes relações: 
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 Linear positiva entre a Dívida e o Activo, significativa a 0,01, cujo coeficiente de 

correlação é de 0,997; 

 Positiva, moderada, entre a Dívida e a FBCF, cujo coeficiente de correlação é 

0,467. 

 

Tabela IX – Coeficiente de correlação de Pearson das GEs, no sector G 

Correlations 

 Divida GE 

Sector G 

Activo GE 

Sector G 

FBCF Sector G 

Divida GE Sector G 

Pearson Correlation 1 -,638 -,453 

Sig. (2-tailed)  ,064 ,221 

N 9 9 9 

Activo GE Sector G 

Pearson Correlation -,638 1 ,107 

Sig. (2-tailed) ,064  ,784 

N 9 9 9 

FBCF Sector G 

Pearson Correlation -,453 ,107 1 

Sig. (2-tailed) ,221 ,784  

N 9 9 10 

 

Na tabela IX verificam-se as seguintes relações: 

 Negativa moderada entre a Dívida e o Activo, com um coeficiente de correlação de 

0,638; 

 Negativa moderada entre a Dívida e a FBCF, com um coeficiente de correlação de 

0,453. 

 

Resumindo a informação das tabelas VI, VII, VIII e IX, existe uma relação linear 

positiva entre: 

 A Dívida e o Activo das PMEs, no sector C; 

 A Dívida e o Activo das PMEs, no sector G. 

 

Importa ressalvar que apesar de existir relação linear num determinado período, neste 

caso entre 1996 e 2005, não significa que a relação se verifique linear em todos os 

períodos, anteriores ou posteriores (Maroco e Bispo, 2005). 
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A análise dos resultados permite concluir que: 

 Nas PMEs, quando se verificam aumentos do Activo verificam-se também 

aumentos da Dívida, significando, portanto, que a Dívida das PMEs acompanha a 

evolução do Activo em ambos os sectores de actividade, ou seja, o crescimento do 

Activo faz-se à custa de Dívida. Conclui-se que H0: “A dívida das PMEs a 

instituições financeiras acompanha a evolução do activo” é verdadeira. 

 Ao nível da FBCF nas PMEs, existe uma relação positiva com a Dívida em ambos 

os sectores de actividade, no entanto, esta verifica-se moderada e não significativa, 

podendo concluir-se que as PMEs se endividam mais para adquirir Activo do que 

para investir. De outra forma, nas PMEs o investimento gera dívida, todavia, a 

evolução da dívida é mais justificada por outras rúbricas do Activo. Considerando 

que os coeficientes de Pearson produziram resultados não significativos para a 

relação entre as variáveis Dívida e FBCF, rejeita-se a H0: “A dívida das PMEs a 

instituições financeiras acompanha a evolução da FBCF”. 

 No caso das GEs, no sector C, verifica-se que os coeficientes de correlação entre as 

variáveis Dívida e Activo e Dívida e FBCF são positivos no entanto muito 

reduzidos, indicando uma relação muito fraca entre as variáveis. No sector G os 

coeficientes entre as variáveis Dívida e Activo e Dívida e FBCF apresentam-se 

negativos indicando que o crescimento do Activo e do investimento não se faz à 

custa do endividamento nas instituições financeiras. Rejeita-se então H0: “A dívida 

das GEs a instituições financeiras acompanha a evolução do activo” e H0: “A dívida 

das GEs a instituições financeiras acompanha a evolução da FBCF”.  
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Capítulo 5 – CONCLUSÕES 

O presente trabalho tem como objectivo perceber como se comporta a evolução da 

dívida a instituições financeiras nas PMEs e nas GEs e perceber as diferenças existentes 

entre os dois tipos de empresas. Pode concluir-se, desde já, que o tema do 

financiamento das SNF portuguesas é um tema muito vasto, muito interessante e com 

muito ainda por estudar. 

Uma conclusão que se retira deste estudo é o facto da evolução da dívida se comportar 

de forma diferente nas PMEs e nas GEs: enquanto a dívida às instituições financeiras 

nas PMEs é crescente ao longo do tempo, nas GEs a evolução da dívida a estas 

instituições regista aumentos e reduções constantes. Também no que diz respeito ao 

peso do endividamento no passivo das empresas se verificam diferenças entre as PMEs 

e as GEs, embora menos significativas: o peso da dívida no passivo total é superior nas 

PMEs, registando-se em 2004 e 2005 um grande aumento deste, contrário à grande 

redução verificada nas GEs. 

Foi também possível concluir que ao nível dos sectores de actividade mais relevantes no 

sector das SNF - Indústrias Transformadoras (C) e Comércio (G) – as diferentes entre 

PMEs e GEs mantêm-se: enquanto nas PMEs a evolução da dívida é crescente, 

comportando-se, em ambos os sectores, de forma muito semelhante, nas GEs a dívida é 

decrescente, registando alguns aumentos no sector C e pontuais aumentos no sector G. 

Após constatadas as diferenças entre PMEs e GEs ao nível da evolução da dívida foram 

definidas as variáveis e os sectores de actividade que permitiram apurar se a evolução 

da dívida das PMEs e das GEs às instituições financeiras é explicada pela evolução do 

Activo e do investimento (FBCF). 

Para testar a magnitude e a direcção da relação entre as variáveis em estudo foi utilizado 

o coeficiente de correlação de Pearson que permitiu não só concluir que as PMEs 

recorrem à dívida das instituições financeiras para financiarem o Activo, como ainda 

que outras rúbricas do Activo geram mais endividamento que o investimento (FBCF). 

O coeficiente de Pearson para as GEs produziu resultados bastante diferentes dos das 

PMEs, indicando que o crescimento do Activo e do investimento destas empresas não 

se faz à custa de dívida das instituições financeiras. 

Como foi sendo referido durante o trabalho e conforme vários autores tinham já 

determinado, as PMEs recorrem ao endividamento nas instituições financeiras para 
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financiarem as suas actividades, ao contrário das GEs que contam também com 

resultados retidos e com o mercado de capitais. 

 

5.1. Contributos 

O presente trabalho permitiu perceber qual a evolução da dívida das PMEs e das GEs a 

instituições financeiras. 

Este trabalho permitiu ainda perceber a evolução da dívida das PMEs e das GEs a 

instituições financeiras, nos sectores de actividade das Indústrias Transformadoras e do 

Comércio. 

Por último, este estudo permitiu verificar empiricamente que o crescimento do Activo é 

explicado pelo recurso ao endividamento nas instituições financeiras nas PMEs e não 

nas GEs. 

 

5.2. Limitações 

O presente trabalho tem como principal limitação o número de empresas que integram 

os dados recolhidos na Central de Balanços do Banco de Portugal (Serviço BP Stat), 

uma vez que, como referido anteriormente, até 2005 a apresentação por parte das 

empresas dos dados utilizados neste estudo ser de carácter voluntário. Para ser possível 

obter resultados mais fidedignos seria necessário que os dados alusivos à década 

estudada (1996 a 2005) fizessem referência a um maior número de empresas. 

 

5.3. Investigações futuras 

O presente trabalho mostra como se comporta a dívida das PMEs, comparada com a das 

GEs, nos sectores de actividade das Indústrias Transformadoras e do Comércio. Em 

futuras investigações seria interessante fazer o mesmo tipo de estudo para os restantes 

sectores de actividade no sentido de verificar se os resultados se mantêm. 

Uma outra sugestão de investigação seria realizar o mesmo estudo utilizando dados 

posteriores a 2005, uma vez que seria interessante perceber se a actual conjuntura 

económico-financeira do país provoca alterações à situação descrita para a década 

estudada. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Balanço Funcional das PMEs, em valores médios, em €
18

 

  1996 1997 1998 1999 2000 

TOTAL DE APLICAÇÕES 1.699.289,81 1.783.889,99 1.914.439,93 2.222.400,93 5.010.914,62 

     Activos estáveis 926.025,73 974.598,13 1.045.762,82 1.226.365,62 3.227.662,04 

          Imobilizações de exploração 836.968,03 887.315,38 954.299,78 1.109.236,12 2.067.394,79 

          Outros activos estáveis 89.057,71 87.282,74 91.463,04 117.129,50 1.160.267,25 

     Necessidades cíclicas de exploração 640.228,27 665.361,14 713.647,78 813.475,85 1.380.574,34 

          Existências 277.590,95 275.071,42 299.227,07 336.982,00 545.214,33 

          Clientes 344.205,99 370.814,62 393.187,93 450.041,01 758.422,49 

          Outros activos de exploração 18.431,33 19.475,09 21.232,78 26.452,84 76.937,52 

     Tesouraria activa 133.035,81 143.930,73 155.029,33 182.559,46 402.678,24 

          Disponibilidades e títulos negociáveis 78.756,54 82.554,17 91.875,18 105.785,95 179.320,96 

          Outros activos, excepto relacionados com a 
exploração 54.279,27 61.376,56 63.154,16 76.773,51 223.357,28 

     Por memória: Activos de exploração 1.477.196,30 1.552.676,52 1.667.947,56 1.922.711,96 3.447.969,13 

TOTAL DE RECURSOS 1.699.289,83 1.783.890,02 1.914.439,98 2.222.400,95 5.010.914,68 

     Recursos próprios 833.606,06 841.098,24 931.033,81 1.115.670,26 2.507.894,09 

          Capital próprio 378.044,43 379.834,12 421.133,53 491.681,89 1.424.860,61 

          Total de amortizações, ajustamentos e provisões 455.561,63 461.264,11 509.900,28 623.988,38 1.083.033,48 

     Recursos alheios estáveis 251.997,79 258.447,29 276.441,39 285.717,24 829.969,44 

          Empréstimos por obrigações e títulos de 
participação a médio e longo prazo 4.741,22 3.672,68 3.065,92 3.069,47 132.807,22 

          Dívidas a instituições de crédito a 
médio e longo prazo 107.540,15 121.002,86 138.833,73 138.151,65 397.152,72 

          Outros credores, excepto relacionados com a 
exploração 139.716,42 133.771,76 134.541,73 144.496,13 300.009,50 

     Recursos cíclicos de exploração 316.091,67 333.422,93 347.602,11 392.592,67 641.393,71 

          Fornecedores 242.960,68 260.021,45 268.899,69 306.402,98 506.716,16 

          Estado e outros entes públicos 50.550,39 53.596,48 55.766,96 60.790,56 92.508,23 

          Outros passivos de exploração 22.580,60 19.805,00 22.935,46 25.399,13 42.169,32 

     Tesouraria passiva 297.594,31 350.921,56 359.362,67 428.420,77 1.031.657,44 

          Dívidas a instituições de crédito de curto prazo 134.141,22 158.772,17 156.573,06 190.895,91 409.434,45 

          Empréstimos por obrigações e títulos de 
participação de curto prazo 5.242,53 5.772,40 5.610,09 9.018,89 36.698,37 

          Outros passivos, excepto relacionados com a 
exploração 158.210,57 186.377,00 197.179,51 228.505,97 585.524,62 

EQUILÍBRIO FINANCEIRO           

     Fundo de maneio 159.578,12 124.947,40 161.712,39 175.021,89 110.201,49 

     Necessidades(+)/Recursos(-) de fundo de maneio 324.136,60 331.938,21 366.045,67 420.883,17 739.180,63 

     Tesouraria líquida -164.558,50 -206.990,84 -204.333,33 -245.861,31 -628.979,20 
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ANEXO 2 – Balanço Funcional das PMEs, em valores médios, em € 

(continuação)
19

 

  2001 2002 2003 2004 2005 

TOTAL DE APLICAÇÕES 5.013.130,00 6.221.448,70 7.375.899,15 8.217.896,26 9.349.045,70 

     Activos estáveis 3.029.527,08 4.058.624,41 4.659.681,88 5.311.737,33 6.166.900,49 

          Imobilizações de exploração 2.342.526,67 2.593.822,20 3.126.406,66 3.616.205,69 4.373.379,35 

          Outros activos estáveis 687.000,41 1.464.802,22 1.533.275,21 1.695.531,64 1.793.521,14 

     Necessidades cíclicas de exploração 1.480.651,47 1.564.558,46 1.831.562,14 2.023.244,48 2.403.671,53 

          Existências 582.877,36 648.032,66 811.075,38 955.600,97 1.135.018,53 

          Clientes 832.446,90 829.291,26 922.862,55 964.114,56 1.161.405,06 

          Outros activos de exploração 65.327,22 87.234,54 97.624,20 103.528,95 107.247,94 

     Tesouraria activa 502.951,44 598.265,82 884.655,14 882.914,44 778.473,68 

          Disponibilidades e títulos negociáveis 241.973,31 259.163,94 492.466,43 494.151,56 394.653,10 

          Outros activos, excepto relacionados com a 
exploração 260.978,13 339.101,88 392.188,71 388.762,88 383.820,58 

     Por memória: Activos de exploração 3.823.178,15 4.158.380,66 4.957.968,80 5.639.450,17 6.777.050,87 

TOTAL DE RECURSOS 5.013.130,05 6.221.448,70 7.375.899,15 8.217.896,26 9.349.020,09 

     Recursos próprios 2.482.788,40 2.971.174,35 3.570.305,54 3.964.702,93 4.708.089,86 

          Capital próprio 1.284.768,39 1.616.847,32 2.048.598,83 2.305.517,26 2.789.283,59 

          Total de amortizações, ajustamentos e provisões 1.198.020,01 1.354.327,03 1.521.706,71 1.659.185,67 1.918.806,26 

     Recursos alheios estáveis 898.890,02 1.232.046,39 1.501.999,68 1.715.659,91 2.007.867,76 

          Empréstimos por obrigações e títulos de 
participação a médio e longo prazo 4.311,18 168.254,97 214.138,41 213.844,62 46.957,77 

          Dívidas a instituições de crédito a 
médio e longo prazo 423.970,02 528.275,65 716.403,35 988.564,78 1.244.695,56 

          Outros credores, excepto relacionados com a 
exploração 470.608,82 535.515,77 571.457,92 513.250,51 716.214,42 

     Recursos cíclicos de exploração 662.276,89 702.130,11 796.201,76 833.918,44 969.907,31 

          Fornecedores 530.547,81 552.467,51 608.764,80 642.000,45 764.656,12 

          Estado e outros entes públicos 90.627,87 89.200,01 100.396,91 102.020,48 116.778,09 

          Outros passivos de exploração 41.101,20 60.462,59 87.040,05 89.897,51 88.473,10 

     Tesouraria passiva 969.174,74 1.316.097,85 1.507.392,17 1.703.614,97 1.663.155,16 

          Dívidas a instituições de crédito de curto prazo 420.533,75 452.211,68 514.130,49 619.359,83 638.670,47 

          Empréstimos por obrigações e títulos de 
participação de curto prazo 15.048,40 181.884,09 158.562,79 169.333,74 34.160,38 

          Outros passivos, excepto relacionados com a 
exploração 533.592,60 682.002,08 834.698,89 914.921,40 990.324,31 

EQUILÍBRIO FINANCEIRO           

     Fundo de maneio 352.151,34 144.596,32 412.623,35 368.625,51 549.057,13 

     Necessidades(+)/Recursos(-) de fundo de maneio 818.374,59 862.428,35 1.035.360,37 1.189.326,04 1.433.764,22 

     Tesouraria líquida -466.223,30 -717.832,03 -622.737,03 -820.700,53 -884.681,48 
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ANEXO 3 – Balanço Funcional das GEs, em valores médios, em €
20

 

  1996 1997 1998 1999 2000 

TOTAL DE APLICAÇÕES 176.664.833,65 190.347.125,59 222.361.028,87 225.512.072,67 163.063.363,99 

     Activos estáveis 140.412.948,69 149.829.720,65 173.665.137,70 177.660.083,02 120.434.861,27 

          Imobilizações de exploração 130.722.354,37 137.308.470,92 153.715.981,23 156.159.875,45 106.449.920,64 

          Outros activos estáveis 9.690.594,31 12.521.249,73 19.949.156,47 21.500.207,57 13.984.940,63 

     Necessidades cíclicas de exploração 25.911.516,50 27.787.627,19 29.404.393,42 31.944.942,61 28.424.383,75 

          Existências 8.194.765,67 9.163.178,01 9.411.263,43 10.505.033,20 9.521.200,62 

          Clientes 16.567.752,36 17.494.126,75 18.573.188,84 20.083.769,48 17.299.123,27 

          Outros activos de exploração 1.148.998,47 1.130.322,42 1.419.941,15 1.356.139,94 1.604.059,87 

     Tesouraria activa 10.340.368,47 12.729.777,75 19.291.497,75 15.907.047,04 14.204.118,96 

          Disponibilidades e títulos negociáveis 3.868.795,43 4.945.796,80 7.104.379,61 5.133.613,37 4.829.726,30 

          Outros activos, excepto relacionados 
com a exploração 6.471.573,03 7.783.980,95 12.187.118,15 10.773.433,67 9.374.392,66 

     Por memória: Activos de exploração 156.633.870,87 165.096.098,11 183.120.374,65 188.104.818,06 134.874.304,40 

TOTAL DE RECURSOS 176.664.833,57 190.347.125,49 222.361.028,83 225.512.072,69 163.063.364,04 

     Recursos próprios 111.756.808,84 121.733.317,89 138.867.268,09 141.632.831,70 91.024.959,17 

          Capital próprio 43.177.898,82 47.561.386,49 56.929.944,52 57.640.925,40 38.611.632,80 

          Total de amortizações, ajustamentos 
e provisões 68.578.910,02 74.171.931,40 81.937.323,57 83.991.906,29 52.413.326,37 

     Recursos alheios estáveis 27.238.930,92 26.631.789,04 32.467.123,94 28.342.784,25 26.188.896,92 

          Empréstimos por obrigações e títulos de 
participação a médio e longo prazo 3.587.810,04 3.721.707,84 3.144.319,98 4.543.937,92 2.180.560,28 

          Dívidas a instituições de crédito a 
médio e longo prazo 13.290.390,48 12.429.155,51 15.530.571,33 14.768.169,76 15.404.703,34 

          Outros credores, excepto relacionados 
com a exploração 10.360.730,39 10.480.925,69 13.792.232,62 9.030.676,57 8.603.633,30 

     Recursos cíclicos de exploração 14.411.109,67 15.835.812,94 17.516.255,97 17.866.595,76 16.990.881,20 

          Fornecedores 10.023.874,51 11.526.781,76 12.929.444,35 12.807.560,22 12.695.720,83 

          Estado e outros entes públicos 3.316.633,41 3.201.766,14 3.676.868,19 3.641.392,73 2.683.654,86 

          Outros passivos de exploração 1.070.601,75 1.107.265,04 909.943,43 1.417.642,80 1.611.505,52 

     Tesouraria passiva 23.257.984,14 26.146.205,62 33.510.380,83 37.669.860,99 28.858.626,75 

          Dívidas a instituições de crédito de 
curto prazo 4.785.921,88 6.606.836,09 9.067.973,38 8.800.627,75 8.032.162,58 

          Empréstimos por obrigações e títulos de 
participação de curto prazo 2.466.488,34 1.865.283,23 2.764.885,91 4.919.735,47 2.095.428,82 

          Outros passivos, excepto relacionados 
com a exploração 16.005.573,92 17.674.086,30 21.677.521,55 23.949.497,78 18.731.035,35 

EQUILÍBRIO FINANCEIRO           

     Fundo de maneio -1.417.208,92 -1.464.613,72 -2.330.745,67 -7.684.467,08 -3.221.005,18 

     Necessidades(+)/Recursos(-) de 
fundo de maneio 11.500.406,83 11.951.814,25 11.888.137,45 14.078.346,86 11.433.502,55 

     Tesouraria líquida -12.917.615,67 -13.416.427,86 -14.218.883,08 -21.762.813,95 -14.654.507,78 
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ANEXO 4 – Balanço Funcional das GEs, em valores médios, em € (continuação)
21

 

  2001 2002 2003 2004 2005 

TOTAL DE APLICAÇÕES 185.398.380,78 197.868.484,14 201.276.532,66 192.472.367,05 223.656.084,14 

     Activos estáveis 134.960.820,50 148.004.548,03 154.582.774,35 142.746.590,32 168.253.422,34 

          Imobilizações de exploração 117.102.223,31 123.284.007,97 129.308.718,98 118.306.670,56 143.036.457,50 

          Outros activos estáveis 17.858.597,19 24.720.540,07 25.274.055,37 24.439.919,77 25.216.964,84 

     Necessidades cíclicas de exploração 33.021.488,26 31.813.113,99 29.845.591,14 31.107.536,90 33.813.485,22 

          Existências 9.517.305,19 9.737.659,21 9.050.885,34 8.892.513,90 9.867.085,26 

          Clientes 21.738.739,83 20.507.248,71 19.312.660,41 20.497.658,25 21.950.164,09 

          Outros activos de exploração 1.765.443,25 1.568.206,07 1.482.045,39 1.717.364,75 1.996.235,87 

     Tesouraria activa 17.416.072,02 18.050.822,12 16.848.167,17 18.618.239,82 21.589.176,58 

          Disponibilidades e títulos negociáveis 5.283.088,49 5.810.195,19 5.747.117,85 7.201.963,55 8.929.682,31 

          Outros activos, excepto relacionados 
com a exploração 12.132.983,53 12.240.626,92 11.101.049,32 11.416.276,27 12.659.494,27 

     Por memória: Activos de exploração 150.123.711,57 155.097.121,96 159.154.310,12 149.414.207,46 176.849.942,72 

TOTAL DE RECURSOS 185.398.380,88 197.868.484,14 201.276.532,66 192.472.367,05 223.656.084,14 

     Recursos próprios 102.458.714,86 107.521.536,39 116.210.973,39 108.144.431,45 129.578.974,55 

          Capital próprio 38.763.606,10 42.848.187,80 43.156.100,11 41.097.924,00 47.826.518,76 

          Total de amortizações, ajustamentos 
e provisões 63.695.108,76 64.673.348,59 73.054.873,29 67.046.507,45 81.752.455,80 

     Recursos alheios estáveis 27.787.139,89 34.636.297,64 33.953.979,68 32.045.646,75 32.286.946,36 

          Empréstimos por obrigações e títulos de 
participação a médio e longo prazo 1.677.873,39 1.837.247,70 1.673.935,06 1.629.965,48 3.523.324,20 

          Dívidas a instituições de crédito a 
médio e longo prazo 16.633.997,67 16.366.019,90 18.915.569,17 17.342.389,04 16.700.653,62 

          Outros credores, excepto relacionados 
com a exploração 9.475.268,83 16.433.030,04 13.364.475,45 13.073.292,23 12.062.968,53 

     Recursos cíclicos de exploração 20.443.676,37 19.694.163,03 18.731.649,52 19.840.860,84 21.676.619,96 

          Fornecedores 15.965.694,70 15.371.512,80 14.788.375,27 15.727.624,41 17.390.666,82 

          Estado e outros entes públicos 2.876.981,60 2.797.006,02 2.812.758,83 2.730.420,93 2.760.021,18 

          Outros passivos de exploração 1.601.000,07 1.525.644,21 1.130.515,42 1.382.815,50 1.525.931,96 

     Tesouraria passiva 34.708.849,76 36.016.487,08 32.379.930,07 32.441.428,00 40.113.543,27 

          Dívidas a instituições de crédito de 
curto prazo 8.906.143,74 10.720.347,66 8.311.777,99 7.258.737,05 7.782.531,61 

          Empréstimos por obrigações e títulos de 
participação de curto prazo 3.101.314,91 2.833.006,75 5.169.832,97 5.829.628,65 8.443.624,85 

          Outros passivos, excepto relacionados 
com a exploração 22.701.391,11 22.463.132,67 18.898.319,11 19.353.062,30 23.887.386,81 

EQUILÍBRIO FINANCEIRO           

     Fundo de maneio -4.714.965,75 -5.846.714,01 -4.417.821,28 -2.556.512,12 -6.387.501,43 

     Necessidades(+)/Recursos(-) de 
fundo de maneio 12.577.811,89 12.118.950,96 11.113.941,62 11.266.676,06 12.136.865,26 

     Tesouraria líquida -17.292.777,75 -17.965.664,97 -15.531.762,90 -13.823.188,18 -18.524.366,69 
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ANEXO 5 - Balanço Funcional das PMEs do sector de actividade das Indústrias 

Transformadoras, em valores médios, em €
22

 

  1996 1997 1998 1999 2000 

TOTAL DE APLICAÇÕES 2.002.057,51 2.068.696,47 2.266.035,87 2.693.068,51 4.197.408,92 

     Activos estáveis 1.211.587,86 1.250.271,63 1.394.783,31 1.685.976,76 2.646.782,45 

          Imobilizações de exploração 1.133.412,01 1.165.510,13 1.295.884,45 1.549.005,99 2.445.511,82 

          Outros activos estáveis 78.175,85 84.761,51 98.898,86 136.970,77 201.270,63 

     Necessidades cíclicas de exploração 665.717,15 681.410,65 721.059,17 825.682,15 1.295.530,52 

          Existências 262.505,73 262.892,55 282.059,39 322.413,41 527.557,77 

          Clientes 382.583,48 398.298,74 415.829,50 476.107,92 717.927,71 

          Outros activos de exploração 20.627,94 20.219,36 23.170,28 27.160,82 50.045,04 

     Tesouraria activa 124.752,49 137.014,18 150.193,38 181.409,61 255.095,95 

          Disponibilidades e títulos negociáveis 77.823,00 86.715,66 97.172,76 110.690,58 139.260,51 

          Outros activos, excepto relacionados 
com a exploração 46.929,48 50.298,52 53.020,63 70.719,02 115.835,44 

     Por memória: Activos de exploração 1.799.129,17 1.846.920,78 2.016.943,62 2.374.688,14 3.741.042,34 

TOTAL DE RECURSOS 2.002.057,51 2.068.696,48 2.266.035,93 2.693.068,54 4.197.408,97 

     Recursos próprios 1.121.762,65 1.172.006,74 1.315.493,95 1.569.132,46 2.474.134,58 

          Capital próprio 446.529,36 469.038,69 525.852,09 617.454,09 959.259,68 

          Total de amortizações, ajustamentos e provisões 675.233,29 702.968,05 789.641,86 951.678,38 1.514.874,90 

     Recursos alheios estáveis 220.320,13 225.216,98 241.608,28 283.446,86 437.107,52 

          Empréstimos por obrigações e títulos de 
participação a médio e longo prazo 4.970,95 4.406,32 3.816,66 3.717,66 5.414,12 

          Dívidas a instituições de crédito a 
médio e longo prazo 100.610,07 109.697,66 124.309,58 153.121,55 248.550,54 

          Outros credores, excepto relacionados 
com a exploração 114.739,12 111.112,99 113.482,04 126.607,65 183.142,86 

     Recursos cíclicos de exploração 333.888,38 337.530,29 350.931,05 391.914,74 585.104,77 

          Fornecedores 252.823,60 259.500,97 271.045,83 306.989,66 466.437,76 

          Estado e outros entes públicos 69.717,12 67.589,44 69.591,27 71.511,17 94.225,14 

          Outros passivos de exploração 11.347,65 10.439,88 10.293,95 13.413,91 24.441,87 

     Tesouraria passiva 326.086,36 333.942,48 358.002,65 448.574,48 701.062,10 

          Dívidas a instituições de crédito de curto prazo 150.724,77 152.443,53 162.337,03 200.818,95 327.819,24 

          Empréstimos por obrigações e títulos de 
participação de curto prazo 5.909,99 5.973,77 5.531,16 9.287,46 16.006,67 

          Outros passivos, excepto relacionados 
com a exploração 169.451,60 175.525,18 190.134,46 238.468,07 357.236,20 

EQUILÍBRIO FINANCEIRO           

     Fundo de maneio 130.494,92 146.952,08 162.318,92 166.602,56 264.459,65 

     Necessidades(+)/Recursos(-) de fundo de maneio 331.828,78 343.880,36 370.128,13 433.767,41 710.425,75 

     Tesouraria líquida -201.333,87 -196.928,30 -207.809,27 -267.164,87 -445.966,15 
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ANEXO 6 - Balanço Funcional das PMEs do sector de actividade das Indústrias 

Transformadoras, em valores médios, em € (continuação)
23

 

  2001 2002 2003 2004 2005 

TOTAL DE APLICAÇÕES 4.643.832,83 4.926.302,25 5.260.196,54 5.535.249,45 6.488.839,71 

     Activos estáveis 2.934.271,82 3.098.686,37 3.333.086,54 3.522.691,53 4.133.038,88 

          Imobilizações de exploração 2.679.556,64 2.828.625,37 3.035.111,90 3.203.547,98 3.730.541,64 

          Outros activos estáveis 254.715,18 270.061,00 297.974,64 319.143,55 402.497,24 

     Necessidades cíclicas de exploração 1.429.801,04 1.514.985,12 1.602.758,48 1.682.842,98 1.958.286,59 

          Existências 585.664,48 620.729,35 642.866,20 675.381,10 759.288,28 

          Clientes 790.450,85 837.969,39 900.262,62 950.887,73 1.122.118,06 

          Outros activos de exploração 53.685,72 56.286,38 59.629,66 56.574,15 76.880,25 

     Tesouraria activa 279.759,96 312.630,76 324.351,52 329.714,94 397.514,23 

          Disponibilidades e títulos negociáveis 152.381,69 176.382,27 178.437,79 189.473,46 222.394,96 

          Outros activos, excepto relacionados 
com a exploração 127.378,27 136.248,49 145.913,73 140.241,48 175.119,28 

     Por memória: Activos de exploração 4.109.357,68 4.343.610,48 4.637.870,38 4.886.390,96 5.688.828,23 

TOTAL DE RECURSOS 4.643.832,89 4.926.302,25 5.260.196,54 5.535.249,45 6.488.835,29 

     Recursos próprios 2.759.545,32 2.982.061,17 3.228.719,75 3.449.406,80 4.121.611,67 

          Capital próprio 1.088.677,50 1.173.953,45 1.220.100,91 1.301.372,20 1.583.308,79 

          Total de amortizações, ajustamentos e provisões 1.670.867,83 1.808.107,72 2.008.618,84 2.148.034,59 2.538.302,88 

     Recursos alheios estáveis 482.763,20 508.504,09 550.031,66 575.253,30 651.977,56 

          Empréstimos por obrigações e títulos de 
participação a médio e longo prazo 3.247,56 9.392,03 9.841,45 6.328,55 12.423,77 

          Dívidas a instituições de crédito a 
médio e longo prazo 266.764,74 265.945,12 275.090,76 285.780,61 323.810,29 

          Outros credores, excepto relacionados 
com a exploração 212.750,90 233.166,94 265.099,44 283.144,14 315.743,51 

     Recursos cíclicos de exploração 624.142,98 644.328,62 682.772,17 726.108,08 825.420,80 

          Fornecedores 503.989,58 530.724,50 562.584,43 609.793,32 702.766,59 

          Estado e outros entes públicos 96.168,34 92.754,51 100.821,73 99.071,49 99.981,08 

          Outros passivos de exploração 23.985,06 20.849,62 19.366,02 17.243,26 22.673,13 

     Tesouraria passiva 777.381,38 791.408,37 798.672,96 784.481,27 889.825,25 

          Dívidas a instituições de crédito de curto prazo 384.237,11 386.175,96 400.976,18 380.635,82 424.301,87 

          Empréstimos por obrigações e títulos de 
participação de curto prazo 18.267,88 9.532,31 11.802,25 9.931,52 22.247,12 

          Outros passivos, excepto relacionados 
com a exploração 374.876,40 395.700,11 385.894,53 393.913,94 443.276,26 

EQUILÍBRIO FINANCEIRO           

     Fundo de maneio 308.036,69 391.878,89 445.664,87 501.968,57 640.550,35 

     Necessidades(+)/Recursos(-) de fundo de maneio 805.658,05 870.656,50 919.986,31 956.734,90 1.132.865,78 

     Tesouraria líquida -497.621,42 -478.777,61 -474.321,44 -454.766,33 -492.311,02 
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ANEXO 7 - Balanço Funcional das PMEs do sector de actividade do Comércio, em 

valores médios, em €
24

 

  1996 1997 1998 1999 2000 

TOTAL DE APLICAÇÕES   1.324.708,54 1.420.097,89 1.660.229,00 2.735.810,15 

     Activos estáveis   412.075,59 449.007,20 546.733,22 964.178,15 

          Imobilizações de exploração   348.042,77 382.330,85 457.352,77 795.067,22 

          Outros activos estáveis   64.032,82 66.676,35 89.380,46 169.110,93 

     Necessidades cíclicas de exploração   773.633,96 830.719,37 947.434,38 1.494.173,23 

          Existências   258.731,77 281.004,42 312.183,41 516.339,91 

          Clientes   498.727,93 531.797,77 613.749,29 941.691,56 

          Outros activos de exploração   16.174,27 17.917,18 21.501,69 36.141,76 

     Tesouraria activa   138.998,99 140.371,32 166.061,40 277.458,77 

          Disponibilidades e títulos negociáveis   84.574,39 88.265,50 101.450,82 153.822,79 

          Outros activos, excepto relacionados 
com a exploração   54.424,59 52.105,82 64.610,58 123.635,97 

     Por memória: Activos de exploração   1.121.676,73 1.213.050,22 1.404.787,15 2.289.240,45 

TOTAL DE RECURSOS   1.324.708,60 1.420.097,95 1.660.229,02 2.735.810,22 

     Recursos próprios   520.059,67 568.224,17 666.867,44 1.111.332,37 

          Capital próprio   306.144,39 336.201,54 393.351,98 640.239,65 

          Total de amortizações, ajustamentos e provisões   213.915,28 232.022,63 273.515,46 471.092,72 

     Recursos alheios estáveis   130.985,02 145.547,23 161.588,46 272.986,37 

          Empréstimos por obrigações e títulos de 
participação a médio e longo prazo   577,99 224 222,77 116,28 

          Dívidas a instituições de crédito a 
médio e longo prazo   40.451,92 51.173,57 60.927,76 100.622,32 

          Outros credores, excepto relacionados 
com a exploração   89.955,11 94.149,66 100.437,93 172.247,77 

     Recursos cíclicos de exploração   422.736,26 436.342,12 509.182,09 794.427,54 

          Fornecedores   368.771,35 379.494,20 438.870,77 693.095,33 

          Estado e outros entes públicos   45.350,27 49.168,95 60.299,23 85.508,69 

          Outros passivos de exploração   8.614,64 7.678,97 10.012,08 15.823,51 

     Tesouraria passiva   250.927,65 269.984,43 322.591,03 557.063,94 

          Dívidas a instituições de crédito de curto prazo   141.841,66 151.640,22 175.681,92 309.705,77 

          Empréstimos por obrigações e títulos de 
participação de curto prazo   4.801,16 6.902,48 5.195,93 4.934,35 

          Outros passivos, excepto relacionados 
com a exploração   104.284,83 111.441,72 141.713,19 242.423,82 

EQUILÍBRIO FINANCEIRO           

     Fundo de maneio   238.969,09 264.764,21 281.722,68 420.140,59 

     Necessidades(+)/Recursos(-) de fundo de maneio   350.897,70 394.377,25 438.252,30 699.745,69 

     Tesouraria líquida   -111.928,67 -129.613,11 -156.529,64 -279.605,17 
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ANEXO 8 - Balanço Funcional das PMEs do sector de actividade do Comércio, em 

valores médios, em € (continuação)
25

 

  2001 2002 2003 2004 2005 

TOTAL DE APLICAÇÕES 2.891.759,83 2.999.491,64 3.347.789,16 3.587.425,03 4.749.475,94 

     Activos estáveis 1.058.621,52 1.141.803,70 1.324.468,74 1.428.069,06 1.833.428,81 

          Imobilizações de exploração 862.128,14 934.115,11 1.082.285,56 1.154.996,01 1.338.420,88 

          Outros activos estáveis 196.493,38 207.688,58 242.183,18 273.073,05 495.007,93 

     Necessidades cíclicas de exploração 1.522.600,63 1.530.107,25 1.650.343,86 1.756.438,98 2.226.107,83 

          Existências 525.017,16 553.023,77 570.148,82 624.771,40 745.920,55 

          Clientes 955.441,33 939.479,88 1.035.847,65 1.087.311,66 1.412.141,49 

          Outros activos de exploração 42.142,15 37.603,60 44.347,39 44.355,92 68.045,80 

     Tesouraria activa 310.537,68 327.580,69 372.976,56 402.917,00 689.939,30 

          Disponibilidades e títulos negociáveis 184.035,93 175.298,35 204.299,83 219.497,12 448.955,64 

          Outros activos, excepto relacionados 
com a exploração 126.501,75 152.282,35 168.676,73 183.419,87 240.983,66 

     Por memória: Activos de exploração 2.384.728,77 2.464.222,36 2.732.629,42 2.911.434,99 3.564.528,71 

TOTAL DE RECURSOS 2.891.759,89 2.999.491,64 3.347.789,16 3.587.425,03 4.749.391,85 

     Recursos próprios 1.233.512,15 1.331.118,91 1.548.496,71 1.659.428,13 2.199.532,96 

          Capital próprio 715.155,02 761.385,49 863.350,26 928.091,21 1.296.371,81 

          Total de amortizações, ajustamentos e provisões 518.357,13 569.733,42 685.146,45 731.336,92 903.161,15 

     Recursos alheios estáveis 292.556,61 317.786,12 342.607,32 392.342,59 664.532,44 

          Empréstimos por obrigações e títulos de 
participação a médio e longo prazo 52,58 1.180,01 1.441,13 221,51 2.905,03 

          Dívidas a instituições de crédito a 
médio e longo prazo 103.600,40 117.362,03 132.600,53 153.952,87 282.313,58 

          Outros credores, excepto relacionados 
com a exploração 188.903,63 199.244,07 208.565,66 238.168,21 379.313,84 

     Recursos cíclicos de exploração 790.389,01 782.626,26 848.085,68 870.788,40 1.097.693,90 

          Fornecedores 684.009,43 680.330,72 739.961,48 758.898,91 959.467,27 

          Estado e outros entes públicos 89.783,00 86.554,60 91.646,49 96.157,38 122.220,53 

          Outros passivos de exploração 16.596,58 15.740,94 16.477,72 15.732,12 16.006,09 

     Tesouraria passiva 575.302,12 567.960,35 608.599,45 664.865,92 787.632,55 

          Dívidas a instituições de crédito de curto prazo 309.657,98 300.015,53 318.725,73 338.217,19 385.178,29 

          Empréstimos por obrigações e títulos de 
participação de curto prazo 5.571,61 4.765,56 17.291,73 24.235,91 14.831,88 

          Outros passivos, excepto relacionados 
com a exploração 260.072,53 263.179,27 272.581,98 302.412,81 387.622,37 

EQUILÍBRIO FINANCEIRO           

     Fundo de maneio 467.447,24 507.101,32 566.635,29 623.701,66 1.030.636,59 

     Necessidades(+)/Recursos(-) de fundo de maneio 732.211,62 747.480,98 802.258,17 885.650,58 1.128.413,93 

     Tesouraria líquida -264.764,44 -240.379,66 -235.622,88 -261.948,93 -97.693,25 
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ANEXO 9 - Balanço Funcional das GEs do sector de actividade das Indústrias 

Transformadoras, em valores médios, em €
26

 

  1996 1997 1998 1999 2000 

TOTAL DE APLICAÇÕES 93.335.425,50 101.358.564,38 112.675.818,02 120.088.182,53 121.734.493,03 

     Activos estáveis 67.073.516,31 73.967.632,67 83.825.138,25 87.716.037,60 86.591.856,57 

          Imobilizações de exploração 60.752.274,66 66.544.466,23 74.612.251,97 76.806.478,24 74.715.265,24 

          Outros activos estáveis 6.321.241,65 7.423.166,45 9.212.886,29 10.909.559,36 11.876.591,33 

     Necessidades cíclicas de exploração 20.858.477,57 21.631.745,33 21.592.346,46 24.906.146,89 27.137.998,25 

          Existências 8.600.631,75 9.147.912,01 9.203.253,28 10.081.262,06 11.342.434,37 

          Clientes 11.631.756,50 11.734.168,53 11.517.596,41 13.787.075,29 14.519.194,71 

          Outros activos de exploração 626.089,32 749.664,79 871.496,77 1.037.809,53 1.276.369,17 

     Tesouraria activa 5.403.431,62 5.759.186,38 7.258.333,31 7.465.998,04 8.004.638,21 

          Disponibilidades e títulos negociáveis 2.952.117,62 3.639.643,04 4.234.283,44 4.886.650,72 4.143.985,39 

          Outros activos, excepto relacionados 
com a exploração 2.451.314,00 2.119.543,34 3.024.049,87 2.579.347,32 3.860.652,82 

     Por memória: Activos de exploração 81.610.752,23 88.176.211,56 96.204.598,42 101.712.625,13 101.853.263,49 

TOTAL DE RECURSOS 93.335.425,39 101.358.564,31 112.675.818,00 120.088.182,68 121.734.493,05 

     Recursos próprios 61.552.543,82 67.931.473,49 79.966.938,54 84.791.203,81 83.626.732,55 

          Capital próprio 24.417.643,36 26.065.592,73 31.381.831,92 34.056.733,64 32.658.895,39 

          Total de amortizações, ajustamentos 
e provisões 37.134.900,46 41.865.880,76 48.585.106,62 50.734.470,18 50.967.837,16 

     Recursos alheios estáveis 10.133.847,56 10.953.792,18 9.571.191,58 8.743.686,30 10.515.035,22 

          Empréstimos por obrigações e títulos de 
participação a médio e longo prazo 2.607.012,05 2.551.805,05 2.330.559,66 2.340.643,32 2.010.262,20 

          Dívidas a instituições de crédito a 
médio e longo prazo 5.830.998,27 4.830.441,57 4.710.100,17 3.914.796,32 4.951.255,97 

          Outros credores, excepto relacionados 
com a exploração 1.695.837,24 3.571.545,56 2.530.531,75 2.488.246,66 3.553.517,04 

     Recursos cíclicos de exploração 10.567.120,30 10.986.512,70 10.731.683,18 12.736.464,57 14.300.559,11 

          Fornecedores 7.036.070,89 7.621.380,06 7.465.102,97 8.338.689,34 10.091.811,87 

          Estado e outros entes públicos 2.558.451,95 2.487.841,41 2.699.965,65 3.138.804,96 2.678.932,10 

          Outros passivos de exploração 972.597,46 877.291,22 566.614,56 1.258.970,27 1.529.815,15 

     Tesouraria passiva 11.081.913,70 11.486.785,94 12.406.004,71 13.816.828,00 13.292.166,16 

          Dívidas a instituições de crédito de 
 curto prazo 4.074.834,29 4.514.438,23 3.984.286,18 4.931.457,49 4.842.142,89 

          Empréstimos por obrigações e títulos 
de participação de curto prazo 1.075.337,13 819.999,15 1.513.539,46 1.676.735,20 1.586.102,04 

          Outros passivos, excepto relacionados 
com a exploração 5.931.742,29 6.152.348,56 6.908.179,06 7.208.635,31 6.863.921,23 

EQUILÍBRIO FINANCEIRO           

     Fundo de maneio 4.612.875,08 4.917.633,00 5.712.991,86 5.818.852,51 7.549.911,20 

     Necessidades(+)/Recursos(-) de 
fundo de maneio 10.291.357,27 10.645.232,63 10.860.663,28 12.169.682,32 12.837.439,13 

     Tesouraria líquida -5.678.482,08 -5.727.599,56 -5.147.671,39 -6.350.829,96 -5.287.527,95 
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ANEXO 10 - Balanço Funcional das GEs do sector de actividade das Indústrias 

Transformadoras, em valores médios, em € (continuação)
27

 

  2001 2002 2003 2004 2005 

TOTAL DE APLICAÇÕES 132.607.872,53 140.959.138,65 142.264.372,53 145.854.907,80 163.816.716,92 

     Activos estáveis 96.186.034,11 102.527.136,34 103.825.483,32 106.375.835,02 122.241.143,37 

          Imobilizações de exploração 79.789.188,95 86.134.804,04 87.301.893,09 88.415.595,36 100.239.380,97 

          Outros activos estáveis 16.396.845,17 16.392.332,30 16.523.590,23 17.960.239,66 22.001.762,39 

     Necessidades cíclicas de exploração 27.683.462,07 28.604.085,25 27.214.771,74 28.024.248,36 29.739.384,63 

          Existências 11.090.772,53 11.575.560,55 11.289.582,93 11.404.700,24 12.420.403,09 

          Clientes 15.087.311,69 15.640.243,87 14.528.322,41 15.219.987,50 15.863.206,13 

          Outros activos de exploração 1.505.377,85 1.388.280,84 1.396.866,40 1.399.560,62 1.455.775,41 

     Tesouraria activa 8.738.376,34 9.827.917,06 11.224.117,47 11.454.824,42 11.836.188,92 

          Disponibilidades e títulos negociáveis 4.746.871,01 5.545.783,20 5.625.181,72 5.581.592,46 5.727.775,42 

          Outros activos, excepto relacionados 
 com a exploração 3.991.505,33 4.282.133,86 5.598.935,74 5.873.231,96 6.108.413,50 

     Por memória: Activos de exploração 107.472.651,02 114.738.889,29 114.516.664,83 116.439.843,72 129.978.765,61 

TOTAL DE RECURSOS 132.607.872,59 140.959.138,65 142.264.372,53 145.854.907,80 163.816.716,92 

     Recursos próprios 91.213.591,47 98.573.273,50 101.698.268,85 104.160.809,78 119.593.901,00 

          Capital próprio 35.281.970,52 37.164.679,47 37.811.441,54 37.961.125,01 42.281.580,14 

          Total de amortizações, ajustamentos 
e provisões 55.931.620,95 61.408.594,04 63.886.827,31 66.199.684,77 77.312.320,86 

     Recursos alheios estáveis 9.404.388,89 11.638.155,88 11.423.994,84 12.071.880,56 14.143.478,97 

          Empréstimos por obrigações e títulos de 
participação a médio e longo prazo 1.345.912,91 968.509,56 450.433,29 490.068,73 3.314.671,36 

          Dívidas a instituições de crédito a 
médio e longo prazo 5.469.112,81 6.358.816,60 5.963.628,13 4.914.060,16 3.787.807,58 

          Outros credores, excepto relacionados 
com a exploração 2.589.363,17 4.310.829,72 5.009.933,41 6.667.751,67 7.041.000,03 

     Recursos cíclicos de exploração 14.549.794,15 14.867.108,52 14.348.259,81 15.173.551,73 16.449.539,04 

          Fornecedores 10.879.357,08 10.993.373,92 10.653.505,89 11.108.308,79 12.212.648,71 

          Estado e outros entes públicos 2.441.615,49 2.420.724,50 2.402.567,25 2.813.954,40 2.714.708,14 

          Outros passivos de exploração 1.228.821,57 1.453.010,09 1.292.186,67 1.251.288,54 1.522.182,19 

     Tesouraria passiva 17.440.098,09 15.880.600,75 14.793.849,03 14.448.665,73 13.629.797,90 

          Dívidas a instituições de crédito de 
curto prazo 5.873.874,59 6.401.855,98 5.404.994,07 4.862.664,82 4.082.744,54 

          Empréstimos por obrigações e títulos de 
participação de curto prazo 3.844.519,02 2.616.035,87 2.748.269,12 2.333.878,15 1.481.271,68 

          Outros passivos, excepto relacionados 
com a exploração 7.721.704,47 6.862.708,90 6.640.585,84 7.252.122,76 8.065.781,68 

EQUILÍBRIO FINANCEIRO           

     Fundo de maneio 4.431.946,24 7.684.293,05 9.296.780,37 9.856.855,32 11.496.236,61 

     Necessidades(+)/Recursos(-) de 
fundo de maneio 13.133.667,93 13.736.976,74 12.866.511,93 12.850.696,63 13.289.845,59 

     Tesouraria líquida -8.701.721,75 -6.052.683,69 -3.569.731,56 -2.993.841,31 -1.793.608,98 
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ANEXO 11 - Balanço Funcional das GEs do sector de actividade do Comércio, em 

valores médios, em €
28

 

  1996 1997 1998 1999 2000 

TOTAL DE APLICAÇÕES   113.411.576,15 106.145.109,31 113.487.366,02 111.234.364,27 

     Activos estáveis   56.355.915,54 48.295.568,26 54.203.665,89 56.988.930,15 

          Imobilizações de exploração   41.467.777,52 39.069.282,33 38.285.862,20 38.917.476,35 

          Outros activos estáveis   14.888.138,02 9.226.285,93 15.917.803,70 18.071.453,80 

     Necessidades cíclicas de exploração   40.828.544,27 41.249.885,48 46.897.041,88 41.827.492,34 

          Existências   13.397.412,73 13.046.855,97 16.805.873,24 14.792.846,16 

          Clientes   25.705.318,75 26.822.471,72 27.670.965,35 24.295.569,71 

          Outros activos de exploração   1.725.812,79 1.380.557,79 2.420.203,29 2.739.076,47 

     Tesouraria activa   16.227.116,35 16.599.655,57 12.386.658,24 12.417.941,79 

          Disponibilidades e títulos negociáveis   6.343.359,19 6.029.961,84 4.924.857,82 6.219.213,43 

          Outros activos, excepto relacionados 
com a exploração   9.883.757,15 10.569.693,74 7.461.800,42 6.198.728,36 

     Por memória: Activos de exploração   82.296.321,79 80.319.167,80 85.182.904,08 80.744.968,69 

TOTAL DE RECURSOS   113.411.575,88 106.145.109,21 113.487.365,89 111.234.364,39 

     Recursos próprios   49.890.649,69 44.850.289,20 51.747.394,53 44.384.784,14 

          Capital próprio   27.236.345,96 22.296.866,25 28.003.024,45 23.626.594,71 

          Total de amortizações, ajustamentos e provisões   22.654.303,73 22.553.422,95 23.744.370,08 20.758.189,43 

     Recursos alheios estáveis   17.110.721,02 15.368.946,75 14.642.844,47 19.007.754,99 

          Empréstimos por obrigações e títulos de 
 participação a médio e longo prazo   406.232,54 244.083,89 426.577,94 1.122.591,41 

          Dívidas a instituições de crédito a 
médio e longo prazo   9.189.160,56 8.245.744,31 5.144.512,06 5.039.673,98 

          Outros credores, excepto relacionados 
com a exploração   7.515.327,92 6.879.118,56 9.071.754,47 12.845.489,59 

     Recursos cíclicos de exploração   28.768.930,08 29.566.104,43 29.869.242,82 28.351.315,97 

          Fornecedores   24.834.825,00 25.048.057,34 25.588.618,39 23.563.551,66 

          Estado e outros entes públicos   3.840.685,12 4.251.378,95 4.055.800,00 3.677.561,16 

          Outros passivos de exploração   93.419,96 266.668,13 224.824,42 1.110.203,15 

     Tesouraria passiva   17.641.275,10 16.359.768,84 17.227.884,08 19.490.509,30 

          Dívidas a instituições de crédito de 
curto prazo   9.050.910,35 8.875.118,07 8.719.679,21 10.628.752,80 

          Empréstimos por obrigações e títulos de 
participação de curto prazo   1.945.248,29 1.230.640,69 1.181.002,80 1.185.799,17 

          Outros passivos, excepto relacionados 
com a exploração   6.645.116,46 6.254.010,08 7.327.202,06 7.675.957,32 

EQUILÍBRIO FINANCEIRO           

     Fundo de maneio   10.645.455,17 11.923.667,69 12.186.573,11 6.403.608,98 

     Necessidades(+)/Recursos(-) de 
fundo de maneio   12.059.614,19 11.683.781,05 17.027.799,06 13.476.176,37 

     Tesouraria líquida   -1.414.158,75 239.886,74 -4.841.225,83 -7.072.567,51 
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ANEXO 12 - Balanço Funcional das GEs do sector de actividade do Comércio, em 

valores médios, em € (continuação)
29

 

  2001 2002 2003 2004 2005 

TOTAL DE APLICAÇÕES 121.109.038,59 118.304.627,66 115.976.576,04 120.605.746,85 143.081.900,81 

     Activos estáveis 63.201.783,61 63.682.076,58 62.846.555,49 62.438.882,37 75.217.981,54 

          Imobilizações de exploração 42.202.358,42 43.826.180,32 43.689.155,82 43.790.378,56 52.322.634,26 

          Outros activos estáveis 20.999.425,19 19.855.896,26 19.157.399,67 18.648.503,80 22.895.347,28 

     Necessidades cíclicas de exploração 44.269.459,02 40.761.417,27 38.804.903,65 40.664.620,18 46.680.757,77 

          Existências 14.873.915,68 15.278.920,16 14.807.288,44 15.163.594,10 17.820.073,05 

          Clientes 26.807.580,25 23.581.247,18 22.999.689,83 23.794.192,98 26.317.069,38 

          Outros activos de exploração 2.587.963,09 1.901.249,93 997.925,39 1.706.833,09 2.543.615,34 

     Tesouraria activa 13.637.795,96 13.861.133,82 14.325.116,91 17.502.244,30 21.183.161,50 

          Disponibilidades e títulos negociáveis 6.998.461,42 7.215.740,31 7.853.997,61 9.991.289,64 12.700.404,78 

          Outros activos, excepto relacionados 
 com a exploração 6.639.334,55 6.645.393,51 6.471.119,30 7.510.954,66 8.482.756,72 

     Por memória: Activos de exploração 86.471.817,44 84.587.597,59 82.494.059,46 84.454.998,74 99.003.392,03 

TOTAL DE RECURSOS 121.109.038,77 118.304.627,66 115.976.576,04 120.605.746,85 143.081.900,81 

     Recursos próprios 48.606.350,33 51.387.279,99 53.043.442,66 56.944.453,16 68.578.653,99 

          Capital próprio 25.641.935,37 27.140.792,34 28.185.922,20 30.689.629,24 37.094.856,58 

          Total de amortizações, ajustamentos 
 e provisões 22.964.414,95 24.246.487,66 24.857.520,47 26.254.823,93 31.483.797,41 

     Recursos alheios estáveis 20.240.827,63 18.398.140,78 15.628.817,80 18.375.772,77 19.495.874,83 

          Empréstimos por obrigações e títulos de 
participação a médio e longo prazo 679.373,76 365.369,63 259.028,85 341.894,49 710.248,74 

          Dívidas a instituições de crédito a 
médio e longo prazo 4.268.619,70 4.016.000,97 2.913.716,27 2.331.829,51 3.148.208,52 

          Outros credores, excepto relacionados 
com a exploração 15.292.834,17 14.016.770,18 12.456.072,68 15.702.048,77 15.637.417,57 

     Recursos cíclicos de exploração 32.972.485,52 29.133.059,91 28.879.119,39 28.256.120,36 34.429.740,55 

          Fornecedores 27.678.763,04 24.851.444,29 24.928.465,89 24.271.864,54 29.845.819,68 

          Estado e outros entes públicos 4.290.536,28 3.661.281,56 3.337.136,84 3.605.089,02 4.249.739,89 

          Outros passivos de exploração 1.003.186,19 620.334,06 613.516,66 379.166,80 334.180,98 

     Tesouraria passiva 19.289.375,30 19.386.146,98 18.425.196,19 17.029.400,55 20.577.631,45 

          Dívidas a instituições de crédito de 
curto prazo 8.714.903,12 8.451.727,28 8.644.912,19 7.052.566,28 7.635.779,67 

          Empréstimos por obrigações e títulos de 
participação de curto prazo 717.176,29 1.232.428,77 964.888,61 972.765,11 1.523.308,40 

          Outros passivos, excepto relacionados 
com a exploração 9.857.295,89 9.701.990,93 8.815.395,39 9.004.069,16 11.418.543,38 

EQUILÍBRIO FINANCEIRO           

     Fundo de maneio 5.645.394,34 6.103.344,20 5.825.704,98 12.881.343,57 12.856.547,27 

     Necessidades(+)/Recursos(-) de 
fundo de maneio 11.296.973,50 11.628.357,36 9.925.784,26 12.408.499,82 12.251.017,22 

     Tesouraria líquida -5.651.579,34 -5.525.013,17 -4.100.079,28 472.843,75 605.530,05 
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ANEXO 13 – Tabelas resumo 

 
Dívida PME Passivo Total PME Dívida no Passivo Total Activo PME 

 
Sector C Sector C Sector C Sector C 

  (valores médios) (valores médios) (%) (valores médios) 

1996 251.334,84 € 880.294,86 € 28,55% 2.002.057,50 € 

1997 262.141,19 € 896.689,74 € 29,23% 2.068.696,46 € 

1998 286.646,61 € 950.541,98 € 30,16% 2.266.035,86 € 

1999 353.940,50 € 1.123.936,08 € 31,49% 2.693.068,52 € 

2000 576.369,78 € 1.723.274,39 € 33,45% 4.197.408,92 € 

2001 651.001,85 € 1.884.287,57 € 34,55% 4.643.832,82 € 

2002 652.121,08 € 1.944.241,08 € 33,54% 4.926.302,25 € 

2003 676.066,94 € 2.031.476,79 € 33,28% 5.260.196,54 € 

2004 666.416,43 € 2.085.842,65 € 31,95% 5.535.249,45 € 

2005 748.112,16 € 2.367.223,62 € 31,60% 6.488.839,70 € 

 

 
Dívida GE Passivo Total GE Dívida no Passivo Total Activo GE 

 
Sector C Sector C Sector C Sector C 

  (valores médios) (valores médios) (%) (valores médios) 

1996 9.905.832,56 € 31.782.881,57 € 31,17% 93.335.425,50 € 

1997 9.344.879,80 € 33.427.090,82 € 27,96% 101.358.564,38 € 

1998 8.694.386,35 € 32.708.879,46 € 26,58% 112.675.818,02 € 

1999 8.846.253,81 € 35.296.978,87 € 25,06% 120.088.182,53 € 

2000 9.793.398,86 € 38.107.760,50 € 25,70% 121.734.493,03 € 

2001 11.342.987,40 € 41.394.281,12 € 27,40% 132.607.872,53 € 

2002 12.760.672,58 € 42.385.865,15 € 30,11% 140.959.138,65 € 

2003 11.368.622,20 € 40.566.103,68 € 28,02% 142.264.372,53 € 

2004 9.776.724,98 € 41.694.098,02 € 23,45% 145.854.907,80 € 

2005 7.870.552,12 € 44.222.815,92 € 17,80% 163.816.716,92 € 

 

 
Dívida PME Passivo Total PME Dívida no Passivo Total Activo PME 

 
Sector G Sector G Sector G Sector G 

  (valores médios) (valores médios) (%) (valores médios) 

1996   

   1997 182.293,58 € 804.648,93 € 22,66% 1.324.708,54 € 

1998 202.813,79 € 851.873,78 € 23,81% 1.420.097,89 € 

1999 236.609,68 € 993.361,58 € 23,82% 1.660.229,00 € 

2000 410.328,09 € 1.624.477,85 € 25,26% 2.735.810,15 € 

2001 413.258,38 € 1.658.247,74 € 24,92% 2.891.759,83 € 

2002 417.377,56 € 1.668.372,73 € 25,02% 2.999.491,64 € 

2003 451.326,26 € 1.799.292,45 € 25,08% 3.347.789,16 € 

2004 492.170,06 € 1.927.996,90 € 25,53% 3.587.425,04 € 

2005 667.491,87 € 2.549.858,89 € 26,18% 4.749.475,94 € 
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Dívida GE Passivo Total GE Dívida no Passivo Total Activo GE 

 
Sector G Sector G Sector G Sector G 

  (valores médios) (valores médios) (%) (valores médios) 

1996   

   1997 18.240.070,91 € 63.520.926,19 € 28,72% 113.411.576,16 € 

1998 17.120.862,38 € 61.294.820,01 € 27,93% 106.145.109,31 € 

1999 13.864.191,27 € 61.739.971,36 € 22,46% 113.487.366,01 € 

2000 15.668.426,78 € 66.849.580,25 € 23,44% 111.234.364,28 € 

2001 12.983.522,82 € 72.502.688,44 € 17,91% 121.109.038,59 € 

2002 12.467.728,25 € 66.917.347,67 € 18,63% 118.304.627,67 € 

2003 11.558.628,46 € 62.933.133,38 € 18,37% 115.976.576,05 € 

2004 9.384.395,79 € 63.661.293,69 € 14,74% 120.605.746,85 € 

2005 10.783.988,19 € 74.503.246,82 € 14,47% 143.081.900,81 € 

 

 

FBCF FBCF 

 

Sector C Sector G 

  (milhões) (milhões) 

1996 3.276,00 € 1.327,00 € 

1997 3.676,00 € 1.399,00 € 

1998 3.899,00 € 1.743,00 € 

1999 4.808,00 € 1.921,00 € 

2000 5.357,00 € 2.135,00 € 

2001 5.108,00 € 2.100,00 € 

2002 4.652,00 € 2.122,00 € 

2003 4.105,00 € 2.037,00 € 

2004 4.186,00 € 1.794,00 € 

2005 4.289,00 € 1.881,00 € 

 


