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1. Introdução 

Pretendemos neste trabalho avaliar o PAECPE - Programa de Apoio ao 

Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego, promovido pelo IEFP – Instituto 

de Emprego e Formação Profissional, I.P. enquanto medida de ativação de emprego. 

Este programa enquadra-se num conjunto mais vasto de estímulos das autoridades 

públicas ao financiamento de pequenos negócios, como o microcrédito e a micro – 

finança, que também procuram criar as condições para que pessoas com capacidades 

empreendedoras melhorem a sua condição de vida através da criação do seu próprio 

emprego. 

O modelo de desenvolvimento económico da Europa (e de Portugal em particular) 

muito assente no setor terciário, não tem gerado o emprego suficiente, mesmo em 

pessoas com instrução elevada, pelo que o empreendedorismo tem-se constituído cada 

vez mais como uma alternativa.  

Portugal e a generalidade dos países da União Europeia têm sido assolados pelo flagelo 

do desemprego, que tem atingido vários escalões etários e níveis educacionais. O 

desemprego na União Europeia a 27 (UE27)1 em 2013 atingia quase 26 milhões de 

pessoas, 10,8% do total da população em idade ativa (Comissão Europeia 2014). 

                                                 
1 A União Europeia a 27 compreende os seguintes países: Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Grécia, 
Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Espanha, Reino Unido (Europa a 12), Áustria, Finlândia, 
Suécia (Europa a 15), Chipre, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, 
Eslováquia, Eslovénia (Europa a 25), Bulgária e Roménia. Desde 1 de julho de 2013, juntou-se a Croácia, 
passando a UE a ser composta por 28 países. 
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O desemprego médio em Portugal no ano de 2013 foi de 16,3% e para indivíduos com 

idades compreendidas entre os 25 e os 34 anos com o Ensino Superior concluído foi no 

mesmo ano de 18,4% (Instituto Nacional de Estatística 2014). 

Neste contexto de elevado desemprego, mesmo nos escalões de instrução mais elevada, 

os países da Europa estão a mudar as suas políticas de proteção, passando de políticas 

passivas que compensavam a perda de rendimento (atribuição do subsídio de 

desemprego e esquemas de reformas antecipadas), para políticas em que ativamente o 

Estado procura criar condições para que rapidamente o indivíduo volte a trabalhar. 

Esta alteração de política é ditada pela pressão sem precedentes no financiamento dos 

benefícios sociais destes países, provocada pelo “crescimento para o limite” dos apoios 

sociais do Estado, em simultâneo com a passagem de uma economia industrial para uma 

sociedade pós-industrial, com maiores rácios de dependência de idosos, decréscimo da 

produtividade e do crescimento económico (Pierson 1998). 

Tabela I - UE27: Dados demográficos e macroeconómicos 

 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 
Benef. Sociais/ PIB 2 27,0% 26,1% 29,6% 29,3% 29,0% n.d. n.d. 
Indice dependência 
idosos 

0,305 0,311 0,314 0,317 0,318 0,324 0,333 

Taxa crescim. PIB 2,2% 3,2% -4,5% 2,0% 1,7% -0,4% 0,1% 
Desemprego 9,0% 7,2% 9,0% 9,6% 9,6% 10,4% 10,8% 
Fonte: (Comissão Europeia 2014). 

A necessidade de controlo orçamental imposta pelos tratados europeus, conjugada com 

a alteração do enquadramento demográfico, económico e social que caracterizou a 

Europa do pós-guerra e permitiu o desenvolvimento de uma proteção social generosa, 

                                                 
2 No período analisado, mais do que o crescimento do valor de Benefícios Sociais/ PIB, importa referir a 
dimensão deste rácio. 
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reforçam a premência de reformas nos sistemas de segurança social dos Estados 

membros da Comunidade Europeia (Comissão Europeia 2010). 

No que toca a proteção ao desemprego, uma vertente importante destas reformas 

consiste na mudança de paradigma da política, ganhando peso as medidas de ativação 

de emprego, que são todas aquelas que fomentam a reentrada dos desempregados no 

mercado de trabalho. 

O Programa de Apoio ao Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego (PAECPE) 

é uma das medidas de ativação de emprego utilizadas em Portugal. 

Procura este Programa potenciar o empreendedor que existe em cada pessoa que está 

em situação de desemprego. Procura proporcionar aos desempregados uma saída dessa 

situação, via empreendedorismo. 

Pretendemos avaliar o PAECPE sob os pontos de vista de eficácia (atingir os objetivos 

de criação de emprego) e eficiência (fazê-lo ao mais baixo custo), quanto ao seu 

impacto na vida dos beneficiários e quanto às características dos apoios financeiros 

disponíveis. Procuraremos, finalmente, fazer sugestões para melhorá-lo, à luz das 

nossas conclusões.  

Para desenvolver este trabalho, efetuámos: 

• Uma revisão de literatura sobre medidas de ativação de emprego e sobre 

empreendedorismo, que nos permitiu enquadrar no plano teórico o nosso objeto 

de estudo; 

• Um inquérito a 1.130 beneficiários de financiamento no âmbito do PAECPE, 

que nos permitiu obter a opinião dos destinatários do Programa; 
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• Uma análise à carteira de operações PAECPE de um Banco, composta por 341 

operações de crédito, que nos proporcionou uma observação “interna”, do lado 

de quem dinamiza os instrumentos financeiros associados (linhas de crédito) e 

faz a gestão quotidiana das operações. 

Esta dissertação aborda um tema económico e social muito pertinente, que é o combate 

ao desemprego. Através do inquérito, da análise da carteira do Banco e da estimativa de 

custos que efetuámos, obtivemos três perspetivas sobre o Programa, nomeadamente a 

perspetiva dos seus beneficiários, dos Bancos que o distribuem e fazem a dinamização 

das operações de crédito, e do Estado, que suporta uma parte importante dos custos 

associados. 

Esta visão de três perspetivas confere, cremos nós, um caráter inovador a esta 

dissertação e reforça a consistência das recomendações que efetuamos. 

2. Revisão de Literatura 

2.1 Medidas de Ativação de Emprego 

A primeira recomendação que encontramos a medidas de ativação de emprego é de 

1994 (OCDE 1994). A recomendação destas medidas justificava-se pelo facto de à data 

existirem 35 milhões de desempregados nos países da OCDE, representando então 7,8% 

da população em idade ativa; em 2013 existiam cerca de 48 milhões de pessoas 

desempregadas na OCDE, representando cerca de 8,0% da população em idade ativa 

(OCDE 2014). 

A crise financeira mundial iniciada em 2008 veio reforçar a importância destas medidas 

(Comissão Europeia 2009): “As medidas ativas de emprego são uma peça central das 
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políticas públicas dirigidas ao mercado de trabalho, especialmente da Europa que as 

colocou no centro da sua estratégia para o emprego” (Dias e Varejão 2012, 9).  

No Anexo I apresentamos a lista das medidas de ativação de emprego aplicadas em 

Portugal, das quais faz parte o Programa de Apoio aos Empreendedorismo e à Criação 

do Próprio Emprego (PAECPE).  

Podemos classificar estas medidas de ativação de emprego em quatro grandes grupos 

(Dias e Varejão 2012): formação, apoio à criação de emprego no setor privado (através 

de emprego subsidiado por conta doutrem e através de apoio ao empreendedorismo e à 

criação do próprio emprego3), emprego no setor público e apoio à procura de emprego. 

Podemos ainda agrupar as medidas pelo lado de quem procura emprego (formação, 

apoio à procura de emprego, apoio ao empreendedorismo), e de quem oferece emprego 

(subsídios ao setor privado, oferta de emprego no setor público ou nas organizações sem 

fins lucrativos) (Meager 2008). 

As questões da eficácia das medidas de ativação de emprego têm merecido muita 

atenção. 

Um estudo (Martin 2000) que procurou determinar que medidas de ativação de emprego 

são efetivas e em quais circunstâncias, conclui que os apoios aos desempregados para a 

criação do próprio emprego tendem a ser mais eficazes para homens com menos de 

quarenta anos, e que serão eficazes apenas para um pequeno subgrupo da população 

(diríamos que para aqueles com capacidades empreendedoras). Este estudo também 

                                                 
3 Em Portugal, embora estivessem inicialmente separadas, as medidas apoio ao empreendedorismo e à 
criação do próprio emprego foram agregadas na portaria 985/2009 que aprova o Programa de Apoio ao 
Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego. 



Pedro da Cunha Avaliação do PAECPE 6 
  

 

6 
 

refere que os custos destes programas não estão a ser quantificados, pelo que dever-se-ia 

estudar não só os proveitos, mas também os seus custos. 

Num outro estudo (Martin e Grubb 2001), conclui-se: 

1. O apoio à procura de emprego é a medida com o custo-benefício mais favorável; 

2. A formação deve ser muito dirigida e, tanto quanto possível, em ambiente de 

trabalho; 

3. Os subsídios à contratação produzem um “efeito de substituição” importante 

pelo que devem ser monitorados minuciosamente e dirigidos aos grupos de 

desempregados mais vulneráveis (e.g.: jovens à procura do primeiro emprego ou 

indivíduos com deficiência);4  

4. Os impactos do apoio ao empreendedorismo são significativos, mas apenas para 

um grupo muito limitado de população desempregada: homens entre os 30 e os 

40 anos de idade com níveis de educação elevados e capacidades 

empreendedoras; 

5. A criação de emprego no setor público deve ser muito limitada, e dirigida a 

grupos vulneráveis de desempregados.  

Outros autores (Card, Kluve e Weber 2010) concluem que os programas de formação 

têm pouco impacto no curto prazo, mas impactos positivos a longo prazo; os programas 

de emprego no setor público são pouco eficazes, e os programas de apoio à procura de 

emprego são mais eficazes. 

                                                 
4 “Efeito de substituição” pois o setor privado dará preferência à contratação de quem tenha o seu salário 
suportado (pelo menos em parte) por subsídios públicos, vis a vis a contratação livre no mercado. Os 
autores referem que avaliações de medidas de subsídio à contratação em países como Bélgica, Holanda e 
Irlanda concluíram que 90% dos postos de trabalho criados por estas medidas eram substituição de postos 
de trabalhadores contratados no mercado.  
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Ainda um outro estudo sobre as medidas de ativação de emprego, agora no Reino Unido 

e focado nos benefícios da formação profissional (Meager 2008), conclui que, dados os 

custos elevados desta, comparados com medidas de auxílio à procura de emprego, a 

formação profissional só deve ser ministrada em casos muito pontuais, quando for claro 

que é essencial para a reentrada no mercado de trabalho. Ou seja, deve ser ministrada 

formação muito específica, e não generalizada. 

Dos estudos referidos, fica claro que os programas mais eficazes são aqueles que se 

focam no lado de quem procura emprego, e não de quem oferece emprego, embora as 

várias medidas possam ser complementares. 

O fomento do empreendedorismo, que pretendemos estudar neste trabalho, atua 

inicialmente pelo lado de quem procura emprego (criação do próprio emprego) e, num 

estádio mais avançado, do lado de quem oferece emprego (à medida que os pequenos 

negócios prosperam e criam novos postos de trabalho). 

2.2 Empreendedorismo 

Tendo analisado acima as várias medidas de ativação de emprego, vamos agora focar-

nos no estudo de empreendedorismo. 

Joseph Schumpeter descreve o empreendedor como alguém “cuja função é reformar ou 

revolucionar o modelo de produção através da exploração de uma invenção, de uma 

nova tecnologia, ou de um novo método de fabrico” (Schumpeter 1946, 132). 

Esta definição de empreendedor por Schumpeter é a de um empreendedor de “alto 

nível”, aquele que “constrói os caminhos-de-ferro, desenvolve a indústria química e 

promove o crescimento de companhias de petróleo” (Cassis e Minoglou 2005, 27). 
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Uma outra definição (Shane 2003, 4) considera que “empreendedorismo é uma 

atividade que envolve a descoberta, avaliação e exploração de oportunidades, para 

introduzir novos produtos e serviços, formas de organização, mercados, processos e 

matérias-primas, através de um esforço de organização que não existia antes”. 

Vemos nestas definições que há um foco importante na inovação, o elemento clássico 

do “empreendedorismo schumpeteriano”. Não obstante, ao longo da história deparamo-

nos também com empreendedorismo não produtivo, como foi o caso de Roma Antiga 

ou da China Medieval5; é o contexto político-social que determina a natureza do 

empreendedorismo (Baumol 1990). 

O PAECPE é dirigido ao micro – empreendedorismo, que não tem normalmente uma 

grande componente de inovação; é antes um empreendedorismo destinado ao 

autoemprego, diríamos que a um empreendedorismo de subsistência.  

Estes “empreendedores medianos” também são muito importantes na economia, pois 

potenciam o crescimento económico e a criação de emprego (Bowen e De Clercq 2008). 

A tradução literal do termo francês entrepreneur será “aquele que está entre duas 

pessoas que tomam algo”. Os empreendedores são então os intermediários “que, com o 

fito do lucro, esperam vender mais caro do que compram” (Cassis e Minoglou 2005, 

28).  

2.3 Características dos empreendedores 

Os intermediários, ou empreendedores, ou simplesmente as pessoas que se aventuram 

num negócio próprio, terão então características próprias comuns. 

                                                 
5 Na Roma Antiga, as pessoas honradas possuíam três fontes de receita financeira: “renda de terras, usura 
e pagamentos de favores políticos” (Baumol 1990, 899). Na China medieval quem enriquecia era a classe 
dos burocratas do Estado, e a ascensão nesta escala era feita muito à base de corrupção (Baumol 1990). 
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Têm a disposição para tomar risco (comprar a preço certo, para vender a preço incerto) 

e a capacidade, muitas vezes intuitiva, de interpretarem as informações que recebem 

para prever sobre a evolução dos preços no futuro. Mesmo que muitas vezes se 

enganem, os empreendedores possuem a capacidade de visualizar as oportunidades, e 

persegui-las; veem oportunidades onde as outras pessoas só detetam riscos; têm menor 

propensão a pensar nas oportunidades que deixaram de aproveitar, e são mais dinâmicos 

e ativos (Shane e Venkataraman 2000). 

Empreendedores serão então pessoas com capacidade para extrair informação do mundo 

que as rodeia, e com base nela, tomar decisões em seu proveito económico; seja por 

meios produtivos, não produtivos ou mesmo destrutivos (Baumol 1990). 

“Há aspetos psicológicos e aspetos não psicológicos que caracterizam o empreendedor” 

(Shane 2003, 62); os primeiros serão a motivação, o seu padrão de autoavaliação e as 

suas características cognitivas, e os segundos a educação, a experiência profissional, a 

idade, a posição social e o custo de oportunidade. 

De acordo com outros autores, “características comuns dos empreendedores são uma 

alta necessidade de realização pessoal (need for achievement), uma disponibilidade para 

correr riscos moderados e uma forte confiança em si próprio” (Manuel 2009, 16), 

citando (Longenecker e Moore 1994). Ou “uma habilidade especial para identificar 

oportunidades potenciais; um sentido de urgência que os torna orientados para a ação; 

conhecimentos profundos sobre o ramo de atividade em que operam e capacidade física 

para viver em função do trabalho; e finalmente, acesso a suporte externo que 

complemente as suas capacidades e conhecimento” (Manuel 2009, 17-18) citando 

(Wheelen e Hunger 2006). 
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Os empreendedores terão então um conjunto de características inatas muito específicas, 

não sendo frequente encontrar pessoas que reúnam todas essas características 

simultaneamente. Ao dirigir um programa dirigido a um grupo restrito da população, 

como desempregados ou jovens à procura do primeiro emprego, o Estado está a 

restringir ainda mais a base de potenciais beneficiários, pelo que, no plano teórico 

podemos esperar que um Programa com estas características não seja muito utilizado. 

Apesar das características inatas que os empreendedores têm, no mundo globalizado e 

altamente competitivo de hoje não será o empreendedor solitário que terá maiores 

probabilidades de sucesso, mas sim uma “equipa organizada com competências 

suficientes e complementares para implementar o projeto” (Vieira 2014). 

2.4 Contexto institucional favorável ao empreendedorismo 

Para além das características pessoais que favorecem o empreendedorismo, há também 

fatores institucionais que o potenciam. 

“A forma de organização das empresas e a propensão para o empreendimento, depende 

também do contexto institucional, nomeadamente do Estado, do sistema financeiro, do 

sistema educacional e das relações entre os vários grupos sociais” (Whitley 1999, 48). 

A base de um contexto institucional favorável ao empreendedorismo produtivo deverá 

ter as seguintes características (Cassis e Minoglou 2005): 

• Propriedade privada; 

• Liberdade de associação; 

• Confidencialidade na relação com clientes e fornecedores; 

• Proteção à propriedade intelectual; 
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• Sistema judiciário acessível e competente; 

• Uma moeda estável baseada num controlo prudente da massa monetária; 

• Regime democrático, com equilíbrio entre os vários grupos sociais; 

• Enquadramento favorável à imigração de empreendedores e de trabalhadores 

qualificados. 

Consciente da relevância deste contexto favorável, a Comissão Europeia pretende 

relançar o espírito empresarial da Europa (Comissão Europeia 2013), prevendo três 

áreas de intervenção: 

1. Desenvolver o ensino e a formação no domínio do empreendedorismo para 

apoiar o crescimento e a criação de empresas; 

2. Criar condições gerais propícias aos empresários, eliminando os atuais 

obstáculos estruturais existentes e apoiando-os nas fases cruciais do ciclo de 

vida das empresas; 

3. Promover uma cultura do empreendedorismo/ empresarial na Europa e favorecer 

a emergência de uma nova geração de empreendedores. 

Entre outros instrumentos, a União Europeia, através do Banco Europeu de 

Investimentos (BEI) e do Fundo Europeu de Investimentos (FEI), disponibiliza apoios 

financeiros específicos para o financiamento do micro empreendedorismo (Fundo 

Europeu de Investimentos 2013). 

Tendo em conta que a decisão de arriscar um negócio por conta própria tem também a 

ver com o custo de oportunidade, ou seja, com o que se deixa de fazer para empreender 

o seu negócio (Shane 2003), a literatura tem apontado para os seguintes resultados: 
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• Quanto mais elevado é o apoio (do Estado) ao desemprego que um indivíduo 

recebe, maior o custo de oportunidade para a criação do próprio emprego e mais 

baixa será a propensão para criar o seu próprio negócio; 

• Quanto mais tempo fica no desemprego, maior será a propensão do indivíduo 

para criar o seu próprio negócio; 

• Nas regiões em que há mais desemprego, a propensão para o indivíduo criar o 

seu próprio negócio é maior. 

2.5 A função do crédito no fomento do empreendedorismo 

O crédito é muito importante para o desenvolvimento do empreendedorismo. “Se o 

empreendedor não tiver acesso aos bens de capital e trabalho, somos levados a duas 

heresias: que o dinheiro, e outras formas de pagamento, têm funções essenciais na 

economia, muito para lá da intermediação da circulação de bens6” (Schumpeter 1951, 

5). 

Para proceder a novas combinações de bens de capital e de mão-de-obra, isto é, para 

empreender, o empreendedor necessita de capital, que, ou terá acumulado em função de 

iniciativas anteriores, ou que terá que pedir emprestado (Schumpeter 1951). 

Segundo Schumpeter, “crédito é a criação de poder de compra com o propósito de 

transferi-lo para o empreendedor. Esta criação de poder de compra caracteriza o método 

de desenvolvimento económico numa sociedade em que existem a propriedade privada 

e a divisão de trabalho. Significa confiar meios de produção ao empreendedor7” 

(Schumpeter 1951, 107). 

                                                 
6 Tradução do autor. 
7 Idem. 
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O mercado financeiro de empréstimos bancários é tradicionalmente um mercado em que 

a confiança entre os agentes é muito relevante para a concretização do negócio; “é um 

mercado pouco líquido, em que a procura é maior que a oferta8” (Whitley 1999, 49). 

Devido a assimetria de informação, os bancos tendem a emprestar aos clientes que 

oferecem garantias adequadas. Se as garantias não forem adequadas, o negócio perde 

(Akerlof 1970).  

O empreendedor tem, portanto, no início, dificuldade em financiar a sua empresa; 

tradicionalmente financia-se da seguinte forma (Cassis e Minoglou 2005): 

• Por herança de fortuna; 

• Através da poupança de vários anos de trabalho; 

• Por outros meios, eventualmente ilícitos. 

Para suprir esta falha de mercado (dificuldade de financiamento de empreendedores 

numa fase inicial de desenvolvimento dos negócios), o Estado intervém; no caso do 

PAECPE a intervenção do Estado dá-se, nesta fase inicial dos negócios, através da 

garantia dos créditos à instituição de financeira e subsidiação dos juros suportados pelo 

empreendedor. 

É necessário ter atenção a que, se o Estado retira todo o risco das instituições 

financeiras, estas podem incorrer em risco moral, relaxando a análise técnica dos 

projetos, pois o reembolso do crédito estará garantido. 

Ainda no que se refere ao mercado financeiro, existem economias de escala na atividade 

de conceder crédito, pois dada uma margem de intermediação em termos relativos, o 

                                                 
8 Ibidem. 
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seu valor absoluto será tanto maior quanto maior for o valor do capital emprestado num 

contrato. Não sendo os custos administrativos do processo muito diferentes entre 

pequenas operações de crédito e operações de média dimensão, os bancos preferem 

fazer operações médias, que lhes permitam obter uma margem de valor absoluto 

razoável e diversificar o risco, ao invés de muitas pequenas operações em que o valor 

que ganham em cada uma é menor. 

3. Caracterização do PAECPE 

3.1 Apresentação 

O PAECPE foi criado pela Portaria 985/2009 de 4 de setembro, e posteriormente 

alterado pela Portaria 58/2011 de 28 de janeiro. 

É um apoio público que pretende “criar condições para que os promotores de novas 

empresas possam aceder ao crédito bancário em condições mais favoráveis para fazer 

face ao investimento inicial subjacente aos projetos” (Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social 2009, 5991). 

Os apoios atribuídos pelo PAECPE são a bonificação de taxa de juro de empréstimos 

bancários; garantias através do sistema nacional de garantia mútua; apoio técnico à 

criação e consolidação de projetos, através de rede de entidades privadas sem fins 

lucrativos ou autarquias locais, para o efeito credenciadas pelo Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, I.P. (IEFP); e o pagamento de uma só vez do montante global 

das prestações de desemprego. 

Os destinatários dos apoios são quem se encontre inscrito nos centros de emprego e que 

esteja desempregado, jovens à procura do primeiro emprego, quem nunca tenha 
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trabalhado ou seja trabalhador independente com rendimento do último ano inferior à 

retribuição mínima mensal garantida, e ainda (Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social 2011), quem esteja em risco de exclusão social e possua ideia de 

negócio viável e perfil de empreendedor. 

O crédito ao investimento, bonificado e garantido pelo sistema de garantia mútua, é 

concedido por instituições bancárias através de duas tipologias de linhas protocoladas 

com o IEFP: o Microinvest e o Invest+ (Tabela II e Anexo II). 

Tabela II – Caracterização das linhas de crédito Microinvest e Invest+ 

 MICROINVEST INVEST+ 
Montante global 15.000.000,00 85.000.000,00 
Investimento por projeto <= 20.000,00 >20.000,00  

<= 200.000,00 
Máximo financiamento <= 20.000,00 <= 100.000,00 
Prazo de reembolso 84 Meses (24 de carência + 60 de amortizações mensais) 
Taxa de juros Euribor 30 dias + Spread 2,5 % 
Juros a cargo do 
beneficiário 

1º ano: 0% (juros a cargo do IEFP);  
2º e 3º ano: Euribor 1 mês + 0,25%, com um mínimo de 1,5% e 

máximo de 3,5%;  
4º e seguintes: Euribor 1 mês + 2,5%, com um mínimo de 1,5% 

e máximo de 3,5%. 
Bonificação da taxa de 
juros 

No 1º ano é total (juros a cargo do IEFP); a partir do 2º ano, é 
igual à diferença entre a taxa de juros das linhas e a taxa de juros 

suportada pelo beneficiário. 
Comissão de Garantia 0,75% ao ano suportado pelo 

IEFP 
2,5% ao ano suportado pelo 

IEFP  
Garantia Mútua 100% de cada operação de 

crédito, até 30% do valor do 
crédito contratado por cada 
Banco ao abrigo da linha9 

75% do valor do capital em 
dívida, em cada momento do 

tempo, em cada processo 

Fonte: (Instituto de Emprego e Formação Profissional 2009) 

Este Programa está protocolado entre o IEFP, os diversos Bancos, as diversas 

Sociedades de Garantia Mútua (SGM’s) e a SPGM – Sociedade de Investimentos, SA 

(SPGM), que se assume como Entidade Gestora da Linha (EGL).  

                                                 
9 Ao garantirem 100% de cada operação até 30% da carteira de cada Banco, as SGM’s alavancam-se 3,33 
vezes (1/0,30). 
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A EGL tem um papel de “pivot” entre os Bancos, o IEFP e as SGM’s, no que respeita a 

controlo do enquadramento das operações nas linhas, seu reporte ao IEFP e tratamento 

administrativo dos pagamentos do IEFP aos Bancos e às SGM’s da bonificação dos 

juros e das comissões de garantia, respetivamente. 

Os custos diretos para o IEFP são a bonificação da taxa de juro nos empréstimos, a 

comissão de garantia paga às SGM’s, e o apoio técnico à criação e consolidação de 

projetos; o avanço das prestações de desemprego é meramente uma antecipação no 

tempo de prestações que o IEFP iria pagar de qualquer forma, se as pessoas 

continuassem desempregadas. 

3.2 Execução 

A execução do Programa a 31-12-2013 está representada na Tabela III, abaixo; 

verificamos que é um programa de dimensão reduzida e que apesar de estar em vigor 

desde finais de 2009, ainda utiliza menos de 60% das linhas que lhe estão afetas (€100 

Milhões). 

Tabela III - Enquadramento de operações no PAECPE a 31-12-2013 
Valores em milhares de euros 

Linha N.º Invest. Financiam. Prestações 
Desemprego 

Capitais 
Próprios 

Garantia Postos 
Trabalho 

Microinv 592 9.332 7.525 1.199 608 2.257 867 
Invest+ 1.113 79.464 49.849 8.136 21.244 37.387 3.106 
Total 1.705 88.796 57.374 9.335 21.851 39.644 3.973 
Fonte: SPGM 

Apesar de praticamente todos os Bancos com estabelecimento em Portugal estarem 

associados ao Programa, a correlação entre a sua quota de crédito no sistema bancário e 

a sua quota de crédito ao abrigo do PAECPE, sendo elevada e positiva, não é perfeita, e 

está no limite da significância a 5%, o que indicia que a recetividade de cada Banco 

para estas operações é muito díspar. 
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Tabela IV - Corretações Quota Crédito x Quota PAECPE 

 

 quotacred quotpaecpe 

quotacred Correlação de Pearson 1 ,662 

Sig. (2 extremidades)  ,052 

N 9 9 
Fonte: análise em SPSS de dados da SPGM (quotas PAECPE) e Relatórios 
e Contas de 2013 dos Bancos.  

 

 

 
Figura 1 – Quotas de Crédito e do PAECPE dos Bancos 

Fonte: Dados da SPGM e Relatórios e Contas dos Bancos 

 

O esforço de cada Banco na colocação destas linhas é determinado pela respetiva 

estratégia de desenvolvimento no mercado nacional, e tem subjacente o 

condicionamento imposto pelo Memorando de Entendimento entre Portugal e o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), Banco Central Europeu (BCE) e Comissão Europeia 

(CE), que estabelece que os Bancos devem reduzir a sua alavancagem, ou seja, diminuir 

o rácio de crédito sobre recursos (Governo de Portugal 2011). 

O PAECPE tem sofrido o efeito da conjuntura macroeconómica desfavorável em 

Portugal; sendo um programa destinado sobretudo a desempregados, com apoio à 

obtenção de crédito bancário para o desenvolvimento de pequenos negócios (destinados 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Q
u

o
ta

 P
A

E
C

P
E

Quota Crédito  Doméstico a Empresas e Negócios

Quota Crédito x Quota PAECPE



Pedro da Cunha Avaliação do PAECPE 18 
  

 

18 
 

normalmente ao mercado interno), apresentamos na Figura 2 a evolução destes três 

agregados económicos (desemprego, crédito bancário e consumo interno). 

 
Figura 2 – Principais dados Macroeconómicos 

Fonte: Banco de Portugal (consumo e crédito bancário) e INE (taxa de desemprego). 
Nota: O Consumo Privado e o Crédito Bancário (a particulares e sociedades não financeiras) têm 
base 100 em 31-12-2008 

  

Se por um lado o aumento do desemprego faz aumentar a procura dos apoios PAECPE, 

pela escassez de outras alternativas (ver 2.4), por outro lado, as restrições à concessão 

de crédito e a forte contração na procura interna em Portugal nos últimos cinco anos, 

dificultam o crescimento do número de operações no âmbito deste Programa. 

4. Avaliação do PAECPE 

4.1 Enquadramento 

Para avaliar o PAECPE efetuámos um inquérito (Anexo III) a 1.130 beneficiários (456 

Microinvest e 674 Invest+) cujos endereços eletrónicos obtivemos via EGL. Com este 

inquérito pretendemos aferir: 
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a) A sua caracterização quanto a género, idade, habilitações académicas e situação 

profissional à data de recebimento dos fundos; 

b) O impacto do PAECPE nas vertentes “finanças pessoais” e “realização pessoal” 

(gosto pelo que fazem); 

c) A avaliação das tipologias de linhas de crédito do PAECPE em seis dimensões: 

simplicidade, rapidez, montante, taxa de juros, prazo e disponibilidade do 

Banco. 

Utilizámos a plataforma Quizsuit10 para distribuir o inquérito aos 1.130 contactos da 

nossa base, o que fizemos no dia 3 de março de 2014; nos dias 11, 20 e 24 de março 

enviámos lembretes para quem não tivesse respondido; no dia 24 de março de 2014 às 

24:00, fechámos o inquérito. As taxas de resposta obtidas são apresentadas na Tabela V. 

Tabela V - Respostas ao inquérito 

 Respostas 
(número) 

Investimento 
(mil euros) 

Financiamento 
(mil euros) 

Prest. Desemp. 
(mil euros) 

Microinvest 
% do total 

129 
22% 

2.116 
23% 

1.660 
22% 

324 
27% 

Invest+ 
% do total 

182 
16% 

14.279 
18% 

8.630 
17% 

1.571 
19% 

Total Respostas 
% do total 

311 
18% 

16.395 
19% 

10.290 
18% 

1.895 
20% 

Fonte: Inquérito e dados da EGL. 

4.2 Caracterização da Amostra do Inquérito 

Os beneficiários do Programa que responderam ao inquérito caracterizam-se por serem 

predominantemente homens (62%), têm menos de 40 anos (63%) e com formação 

superior (54%) (Tabela VI). De facto, estas características são exatamente aquelas 

referidas no subcapítulo 2.1, quando referimos um estudo (Martin e Grubb, What Works 

                                                 
10 https://app.quizsuite.com/ 
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and for Whom: A review of OECD countries' experiences with Active Labour Market 

Policies 2001).  

Quem respondeu ao inquérito caracteriza-se ainda por estar desempregado quando 

beneficiou do programa (89%), não tinha experiência prévia como empreendedor 

(apenas 21% tinha essa experiência) mas tinha experiência na atividade em que 

empreendeu (66%).  

Tabela VI - Caracterização dos beneficiários da amostra por linha de crédito 

Linha Homens < 40 Anos Formação 
Superior 

Desempr. Exper. 
Empreen. 

Exper. na 
Atividade 

Microinvest 57% 71% 49% 89% 21% 70% 
Invest+ 65% 57% 59% 88% 20% 64% 
Total 62% 63% 54% 89% 21% 66% 
Fonte: Amostra do Inquérito aos Beneficiários 

Na Tabela VI verificamos ainda que os beneficiários do Microinvest serão mais jovens 

(maior proporção de beneficiários com idade inferior a 40 anos), têm menos formação 

académica e têm maior experiência na atividade empreendida do que os beneficiários do 

Invest+; adicionalmente, verificámos que se cruzarmos duas variáveis, para determinar 

quem tinha experiência prévia como empreendedor na atividade financiada pelo 

PAECPE, no caso do Microinvest 20% dos respondentes estavam nessa situação, contra 

apenas 11% no caso do Invest+.  

4.3 Avaliação do Impacto 

A avaliação do PAECPE transmitida por quem respondeu ao inquérito é globalmente 

positiva; o seu impacto nas “finanças pessoais” e na “realização pessoal” está refletido 

na Tabela VII. 
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Tabela VII - Impacto do Programa nos beneficiários 

Dimensão Total 
Média Desvio-Padrão Mediana Moda 

Finanças Pessoais 4,8 2,51 5 5 

Realização Pessoal 7,7 2,39 8 10 
Fonte: Resposta ao inquérito, numa escala de 1 a 10 em que 1 é a pior avaliação e 10 é a melhor avaliação. 

Apesar do impacto do Programa nas finanças pessoais dos beneficiários ter sido menos 

relevante, o impacto foi muito forte a nível de realização pessoal (ou “gosto pelo que 

fazem”). Adicionalmente, 57% de quem respondeu afirma que se não fosse o PAECPE, 

não teria conseguido fazer o negócio. 

Solicitámos ainda aos inquiridos para ordenarem por ordem de importância seis 

dimensões dos apoios financeiros disponibilizados no âmbito do PAECPE, e avaliarem 

cada uma dessas dimensões utilizando a escala de 1 (pior avaliação) a 10 (melhor 

avaliação). O resultado é apresentado na Tabela VIII.  

Tabela VIII - Ordem de importância e avaliação de seis dimensões do PAECPE  

Ordem Dimensão Avaliação 
Média D. Padrão Mediana Moda 

1 Taxa Juros do Empréstimo 7,17 2,26 8 8 
2 Montante do Empréstimo 5,61 2,54 6 5 
3 Prazo do Empréstimo 6,82 2,45 8 8 
4 Rapidez Concessão Crédito 3,68 2,64 3 1 
5 Simplicidade do Processo 4,76 2,56 5 5 
6 Apoio do Banco 5,86 2,86 6 5 

Fonte: Respostas ao Inquérito. 

Duas das três dimensões mais importantes para os beneficiários são as melhores 

avaliadas (taxa de juros e prazo do empréstimo); a dimensão pior avaliada é a “rapidez 

na concessão do crédito”. 

Apresentamos na Figura 3 a avaliação média das seis dimensões, distinguindo entre 

Microinvest e Invest+, e verificamos que a avaliação do Microinvest é globalmente 

superior à do Invest+, havendo para isto razões objetivas e razões subjetivas: as razões 
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objetivas prendem-se, como veremos adiante, com as dimensões “rapidez na concessão 

do crédito” e “simplicidade do processo de candidatura” (duas dimensões que estão 

inter-relacionadas). As razões subjetivas prendem-se, cremos nós, com a expectativa 

que cada um dos segmentos de empreendedor tem quando inicia o processo de 

candidatura: é natural que o empreendedor que recorre ao Invest+, que tem maior 

formação académica (ver 4.2) e está envolvido num projeto de maior escala 

(investimento até €200.000 e financiamento até €100.000), tenha expectativas 

superiores ao beneficiário do Microinvest, que vai empreender um negócio de menor 

dimensão (até €20.000 de investimento e financiamento). 

 
Figura 3 - Avaliação PAECPE em seis dimensões. 

Fonte: Respostas ao inquérito. 

4.3.1 Rapidez na Concessão do Crédito / Simplicidade do Processo 

Uma vez que esta foi a dimensão pior avaliada, em média, por quem respondeu ao 

inquérito, quisemos analisá-la em profundidade. Para isso, analisámos a carteira de um 

Banco, de 341 operações enquadradas no PAECPE, com as seguintes características: 

3
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Total Microinvest Invest+
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Tabela IX - Carteira analisada de crédito enquadrado no PAECPE de um Banco 
  

Linha 
Carteira do Banco % do Total 

N.º Investim. 
(mil euros) 

Financ. 
(mil euros) 

Postos de 
Trabalho 

N.º Inv. Fin. P. T. 

Microinvest 155 2.482 1.856 238 26% 27% 25% 27% 
Invest+ 186 13.091 8.278 516 17% 16% 17% 17% 
Total 341 15.573 10.134 754 20% 18% 18% 19% 
Fonte: registos de um banco 

Analisámos as seguintes quatro fases do ciclo de formalização destas operações:  

a) Aprovação “central” no Banco, depois de proposta efetuada pela respetiva área 

comercial; 

b) Comunicação formal pela EGL de enquadramento da operação no Programa, 

após envio da proposta pelo Banco para enquadramento; 

c) Assinatura do contrato de crédito entre o beneficiário e o Banco, após todos os 

elementos necessários terem sido entregues no Banco; 

d) Libertação dos fundos para o beneficiário, após validação de todos os 

documentos. 

Tabela X - Estatísticas de prazos (em dias) para quatro fases dos processos 

Fase Média Desvio Padrão Mediana 
Micro. Inv.+ Total Micro. Inv.+ Total Micro. Inv.+ Total 

Aprovação no 
Banco 

 
17 

 
17 

 
17 

 
11,5 

 
15,4 

 
13,5 

 
16 

 
13 

 
15 

Comunicação 
pela EGL 

 
12 

 
52 

 
31 

 
14,4 

 
34,6 

 
32,6 

 
8 

 
42 

 
21 

Assinatura do 
contrato 

 
44 

 
74 

 
58 

 
28,9 

 
57,8 

 
47,1 

 
40 

 
58 

 
44 

Libertação dos 
fundos 

 
11 

 
43 

 
26 

 
9,8 

 
29,1 

 
26,6 

 
8 

 
36 

 
17 

 
Total de dias 

 
84 

 
186 

 
132 

 
35,6 

 
72,6 

 
75,6 

 
79 

 
169 

 
113 

Fonte: registos de um Banco, analisados com o software IBM SPSS Statistics. 

Na Tabela X verificamos que em média a libertação dos fundos do Microinvest demora 

cerca de 80 dias, e do Invest+ demora quase 190 dias. 
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A aprovação no Banco demora em média o mesmo número de dias nas duas linhas, mas 

as restantes fases têm diferenças significativas; as razões são as seguintes: 

• Comunicação pela EGL: no Microinvest, a garantia está pré-aprovada e a EGL 

apenas faz o enquadramento da operação no limite pré-aprovado; no Invest+, 

cada operação deve ser analisada e aprovada pela SGM; esta análise específica é 

obviamente mais demorada do que o enquadramento em limite pré-aprovado. 

• Assinatura dos contratos no Banco: quando a EGL comunica a aprovação da 

garantia do financiamento, os termos da aprovação podem ser diferentes dos 

termos inicialmente propostos pelo Banco; a SGM pode, nomeadamente, 

aprovar um montante inferior de garantia de financiamento, e exigir um aporte 

superior de capitais próprios ao projeto. Analisámos detalhadamente 30 

processos Invest+ na carteira de 186 processos Invest+ referida na Tabela IX, e 

verificámos que a SGM impôs alterações em 9 processos (nomeadamente 

redução de financiamento e aumento de capitais próprios)11. Para proceder à 

assinatura do contrato, o beneficiário terá que reunir todos os requisitos 

exigidos; adicionalmente, sendo um cliente novo, há que abrir conta no Banco; 

se for uma empresa nova, há que criar a empresa e registar o início de atividade; 

se for um empresário em nome individual (ENI), há que coletar-se nas finanças; 

dadas as dimensões dos financiamentos, é natural que no Invest+ haja mais 

empresas como beneficiárias, e no Microinvest haja mais ENI’s como 

beneficiários. Por estas razões, há uma maior demora no Invest+.  

                                                 
11 Nesta amostra de 30 processos que analisámos, o Banco já tinha exigido garantias adicionais para os 
25% do financiamento não cobertos pela garantia SGM em 11 processos (garantia adicional que reverte 
pari passu para a SGM). 
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• Libertação dos fundos: nesta fase, o Invest+ demora cerca de 1 mês mais do que 

o Microinvest porque os contratos de garantia autónoma subjacentes ao Invest+, 

após assinados pelo beneficiário, são ainda enviados à respetiva SGM para 

validar, assinar e emitir a garantia autónoma; a eventual falta de alguma 

documentação do beneficiário pode atrasar este processo. 

De facto, a demora e complexidade da formalização e contratação das operações 

PAECPE é uma debilidade do Programa. No âmbito do nosso inquérito recebemos 

algumas opiniões a referirem isto mesmo, das quais transcrevemos a opinião de um 

beneficiário do Invest+: 

“O Programa em questão está completamente desenquadrado da realidade 

empresarial, fazendo com que a opção de o utilizar se venha a demonstrar ser a 

errada, nomeadamente considerando toda a morosidade processual (com todos os 

custos adicionais associados) versus best time to market”. 

Para melhorar a avaliação que os beneficiários fazem destas dimensões, talvez seja 

possível alterar alguns critérios de enquadramento das operações, flexibilizando um 

pouco o Microinvest de forma a enquadrar nesta linha operações que hoje são 

enquadradas no Invest+; referimo-nos a alterar alguns parâmetros das linhas de crédito, 

nomeadamente os montantes máximos de investimento e de financiamento; é o que 

veremos de seguida. 

4.3.2 Tipologia das Linhas: Montantes de Financiamento e Investimento 

A Tabela XI, abaixo, apresenta a matriz de “Investimento x Financiamento” das 

operações Invest+ em cinco escalões de montante de investimento e quatro escalões de 

montantes de financiamento. 
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Tabela XI - Invest+: matriz investimento x financiamento – negócios e postos de trabalho criados 

 Financiamento 
 
Investimento 

Até 
20.000 

> 20.000 Até 
30.000  

> 30.000 Até 
50.000  

>50.000 
 Até 100.000  

Total 

Até 20.000 
N.º Negócios 

Postos Trabalho 

 
9 

17 

    
9 

17 
> 20.000 até 30.00 

N.º Negócios 
Postos Trabalho 

 
90 

149 

 
35 
53 

   
125 
202 

> 30.000 até 50.000 
N.º Negócios 

Postos Trabalho 

 
86 

168 

 
135 
254 

 
88 

178 

  
309 
600 

> 50.00 até 100.000 
N.º Negócios 

Postos Trabalho 

 
16 
37 

 
35 
86 

 
271 
710 

 
118 
427 

 
440 

1.260 
> 100.000 

N.º Negócios 
Postos Trabalho 

 
20 
10 

 
4 

16 

 
20 
72 

 
204 
929 

 
230 

1.027 
Total 

N.º Negócios 
Postos Trabalho 

 
203 
381 

 
209 
409 

 
379 
960 

 
322 

1.356 

 
1.113 
3.106 

Fonte: Dados disponibilizados pela EGL. 

Há 9 operações de investimento e financiamento inferiores a €20.000 que foram 

alocadas ao Invest+ e poderiam ter sido alocadas ao Microinvest; à parte destas, se se 

relaxasse a restrição de investimento máximo de €20.000 para o Microinvest e se 

mantivesse o montante máximo de financiamento, haveria 194 operações (17,4% do 

total Invest+) que poderiam ter sido financiadas pelo Microinvest (de forma mais célere 

para o beneficiário e menos onerosa para o IEFP).  

Estamos de acordo que investimentos de montante mais elevado devem ser analisados 

de forma mais detalhada, mas mais importante para mitigação do risco de crédito será a 

relação entre montante do financiamento e montante do investimento; quanto menor 

este rácio, menor será, ceteris paribus, o risco de crédito. Assim, deve ser considerada a 

possibilidade de se relaxar a restrição “montante máximo do investimento” nas 

operações Microinvest. 
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Relativamente ao montante máximo de financiamento via Microinvest, se este valor 

fosse aumentado para €30.000 e o limite do valor do investimento fosse retirado, 36% 

das operações Invest+, responsáveis por 25% dos postos de trabalho criados diretamente 

poderiam ter sido apoiadas via Microinvest, que é menos dispendioso para o IEFP, é 

melhor avaliado pelos beneficiários e traz ainda vantagens para os Bancos12.  

No Anexo VI apresentamos as estatísticas de montantes do total de operações PAECPE; 

a média do valor por operação é de €33.653,95 e a mediana é de €25.000,00; ou seja, 

valores ligeiramente superiores ao valor máximo atual do Microinvest, de €20.000,00. 

4.3.3 Tipologia das Linhas: Taxa de Juros 

A taxa de juros praticada nas operações Microinvest e Invest+, de Euribor a 1 mês 

adicionada de 2,50%, não tem sido atrativa para o canal de distribuição das operações 

PAECPE, os Bancos. 

Numa conjuntura em que os Bancos necessitam de diminuir o rácio de crédito sobre 

depósitos (aumentar o volume de depósitos e reduzir o volume de crédito) os Bancos 

diminuíram a concessão de crédito (já referido em 3.2) e aumentaram o seu preço; o 

rendimento das obrigações do tesouro, que são uma aplicação financeira alternativa, 

também aumentou; e a taxa dos empréstimos enquadrados no PAECPE, manteve-se 

baixa (Figura 4). 

 

                                                 
12 O esquema de garantia Microinvest só é inferior ao da garantia Invest+ se a perca no portfólio for 
superior a 40%; com uma perca de 40%, o prejuízo para o Banco em operações Microinvest seria de 10% 
(pois a SPGM garante até 30% da carteira) e em operações Invest+ o prejuízo seria também de 10% (25% 
de 40%). Dada a “granularidade” das operações, e a baixa correlação dos riscos dos vários negócios, será 
pouco provável que as perdas de portfólio atinjam os 40% (o incumprimento das PME’s a 31-12-2013 é 
de 12,6% - ver Tabela XV). 
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Figura 4 – Taxas de Juros 

Fonte: (Banco de Portugal 2014) - taxas de novos empréstimos até 1 milhão de euros concedidos a 
sociedade não financeiras e yield OT’s) e (European Banking Federation 2014) - taxas Euribor. 
 

A concorrência por recursos de clientes (depósitos bancários) também fez disparar as 

taxas de captação dos Bancos (Figura 5). 

 
Figura 5 – Taxas de depósitos a prazo  

Fonte: (Banco de Portugal 2014) – taxas de juro sobre novas operações de depósitos a prazo 
de sociedades não financeiras. 

Para controlar os custos de captação, o Banco de Portugal instruiu os Bancos a 

limitarem o máximo de remuneração (Banco de Portugal 2012): 



Pedro da Cunha Avaliação do PAECPE 29 
  

 

29 
 

Tabela XII - Limitação à remuneração de depósitos 

Prazo (dias) dos depósitos 1 - 91 92 - 181 182 – 273 > 274 
Margem sobre o indexante de Referência13 2,25% 2,50% 2,75% 3,00% 

Fonte: (Banco de Portugal 2012).  

Verificamos na Tabela XII que para captação de recursos a prazos superiores a 274 dias, 

o limite máximo de remuneração autorizado pelo Banco de Portugal compreende um 

spread de 3,00%; dada a competição, a oferta dos Bancos aproxima-se deste limite 

máximo de remuneração; para que os Bancos beneficiem de uma margem de 

intermediação positiva, as taxas ativas (de crédito) devem ser superiores às taxas 

passivas (de captação de recursos), pelo que, na conjuntura de mercado do período 

analisado, o spread de 2,50% face à Euribor não é atrativo para os Bancos realizarem 

operações de crédito de longo prazo.  

Ainda no que se refere a taxa de juros, o limite superior de 3,50% para o beneficiário 

significa que o IEFP assume um risco de taxa de juros no caso da Euribor a 30 dias 

ultrapassar certos limites, nomeadamente de 3,25% para os 2º e 3º anos, e de 1% a partir 

do 4º ano, dados pela fórmula [������� + 	
���		�
�����	
���	��������á��� −

3,50%]. Este é um risco contingente para o IEFP. 

4.3.4 Criação de Emprego e Custos Associados 

Conforme verificámos na Tabela III, o PAECPE contribuiu para a criação de 1.705 

negócios que por sua vez criaram 3.973 postos de trabalho diretos; responderam ao 

nosso inquérito 311 empreendedores responsáveis pela criação direta de 698 postos de 

trabalho. O inquérito permitiu-nos obter a informação que destes, encerraram 26 
                                                 
13 O indexante de referência é a EONIA, para operações overnight, a EURIBOR do prazo (ou sua 
interpolação linear) para prazos até 12 meses, e a maior taxa, entre a EURIBOR e a curva Interest Rate 
Swap para prazos superiores a 12 meses; o não cumprimento destes limites de remuneração penaliza as 
Instituições Financeiras através da dedução aos seus Fundos Próprios da diferença entre a taxa de 
remuneração e a taxa de referência relevante (taxa de referência acrescida da margem), ponderado pelo 
prazo da operação (Banco de Portugal 2012). 
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negócios que haviam criado 59 postos de trabalho. Dos 285 negócios que se 

mantiveram, 141 criaram mais 458 postos de trabalho; a amostra analisada foi portanto 

responsável pela criação de 1.089 postos de trabalho sobreviventes. 

Tabela XIII - Criação de Postos de Trabalho 

 Total 
Programa 

Amostra do Inquérito 
# Criado Insucesso Contrataram # Final 

Negócios 1.705 311 26 141 285 
Microinvest 592 129 12 32 117 

Invest+ 1.113 182 14 109 168 
Postos Trabalho 3.973 698 59 450 1.089 

Microinvest 867 186 19 64 231 
Invest+ 3.106 512 40 386 858 

Fonte: EGL (valor total do Programa) e respostas ao inquérito. 

Para execução destes projetos, estimamos que o IEFP venha a incorrer em custos diretos 

(subsídio de juros e de garantias) cerca de € 1,4 milhões até à maturidade dos 

empréstimos (Tabela XIV). 

Tabela XIV - Custos diretos com os projetos da Amostra  

 

Pressupostos para a determinação dos custos: utilizámos para os cálculos as condições das linhas de crédito 
(Anexo II); dividimos os montantes de financiamento aos projetos da amostra equitativamente pelos 4 anos de 
existência do Programa; utilizámos a Euribor média de cada um dos anos passados, e a média dessas taxas Euribor 
para as projeções de 2014 a 2020; não incluímos o custo com o apoio técnico aos projetos, que não será relevante 
pois foi pouco utilizado (ver 4.3.5). 

Variáveis 2010 2011 2012 2013 2014-2020 Total
Euribor 1 mês média 0,571% 1,179% 0,326% 0,129% 0,551%
Capital Enquadrado 2 572 650 2 572 650 2 572 650 2 572 650 0 10 290 598

Microinvest 415 066 415 066 415 066 415 066 0 1 660 265
Invest+ 2 157 583 2 157 583 2 157 583 2 157 583 0 8 630 333

Amortizações de Capital 0 0 257 265 514 530 9 518 804 10 290 598
Microinvest 0 0 41 507 83 013 1 535 746 1 660 265

Invest+ 0 0 215 758 431 517 7 983 058 8 630 333
Custos com Garantia 43 568 87 135 126 346 161 200 418 250 836 500

Microinvest 3 113 6 226 9 028 11 518 29 885 59 770
Invest+ 40 455 80 909 117 319 149 682 388 365 776 730

Custos com Juros 39 503 104 295 111 457 108 339 186 546 736 687
Microinvest 6 373 16 827 17 982 17 479 30 097 88 759

Invest+ 33 130 87 468 93 475 90 860 156 449 461 382
Total de Custos 83 071 191 431 237 804 269 540 604 796 1 386 641

Microinvest 9 486 23 053 27 010 28 997 59 982 148 528
Invest+ 73 584 168 378 210 794 240 542 544 814 1 238 112
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Estes valores significam que cada um dos 698 postos de trabalho da nossa amostra 

criados diretamente pelo PAECPE (ver Tabela XIII) terá um custo médio de cerca de 

€2.000 ao longo do período de onze anos (cerca de €800 para postos de trabalho criados 

via Microinvest e cerca de €2.400 para postos de trabalho criados via Invest+). 

Consideramos este valor baixo, se o compararmos com o valor médio do subsídio 

desemprego em 2013, de €513,34 por mês (Segurança Social 2014). 

Por outras palavras: cada posto de trabalho criado diretamente via Microinvest na 

amostra analisada terá um custo direto para o IEFP de menos de dois meses de subsídio 

de desemprego, e via Invest+ de menos de cinco meses de subsídio de desemprego. 

Adicionalmente, se considerarmos os postos de trabalho criados (ou destruídos) com o 

sucesso (ou insucesso) dos novos negócios (que poderão eventualmente beneficiar de 

outros apoios como por exemplo emprego subsidiado - ver 2.1 Medidas de Ativação de 

Emprego) o custo médio final por posto de trabalho (excluindo eventuais outros apoios) 

será de cerca de €1.300 (€645 para postos de trabalho criados via Microinvest e €1.443 

para postos de trabalho via Invest+); ou seja, menos de dois meses de subsídio de 

desemprego no caso do Microinvest, e menos de três meses de subsídio de desemprego 

no caso do Invest+. 

4.3.5 Apoio Técnico aos Empreendedores 

Apenas 24% dos inquiridos afirma ter recebido apoio técnico no âmbito do PAECPE, 

algo que está previsto no Programa (ver 3.1). Quem recebeu o apoio técnico do IEFP 

classifica-o como bom (numa escala de 1 a 10 tem média de 6,89%, desvio-padrão de 

2,23, moda de 8 e coeficiente de variação de 0,32). 
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4.3.6 Sobrevivência dos Negócios Apoiados 

Os valores de incumprimento reportados pela EGL são bastante inferiores aos do 

mercado (Tabela XV); da nossa amostra, 91% responde que a empresa continua a 

trabalhar; o incumprimento da amostra está em linha com o incumprimento global 

reportado do Programa de cerca de 9%. 

Tabela XV - Incumprimento do PAECPE a 31-12-2013 reportado pela EGL 

Linha Contratação 
(mil euros) 

% Operações 
(número) 

% 

Microinvest 325 4,32% 27 4,60% 
Invest+ 3.857 7,74% 121 10.90% 
Total 4.182 7,29% 148 8,70% 

Incumprimento de PME’s 12,6%   
Fonte: EGL (Microinvest e Invest+) e Banco de Portugal (incumprimento de PME’s). 

Fomos confirmar estes valores com o crédito vencido na carteira de crédito PAECPE de 

um Banco apresentada na Tabela IX, e encontrámos os seguintes valores: 

Tabela XVI - Carteira PAECPE de um Banco: operações em incumprimento há mais de 90 dias a 31-12-2013 
 

 Carteira Total Vencido há mais de 90 dias em 31-12-2013 
Linha N.º Financiamento 

(mil euros) 
N.º % Financiamento 

(mil euros) 
% 

Microinvest 155 1.856 11 7,1% 138 7,4% 
Invest+ 186 8.278 23 12,4% 1.141 8,7% 
Total 341 10.134 34 10,0% 1.279 8,2% 

 Fonte: Análise à carteira de um Banco. 

Verificamos na Tabela XVI que o incumprimento na carteira do Banco está em linha 

com o incumprimento reportado pela EGL; não haverá, aparentemente, atrasos ou erros 

de reporte dos Bancos para a EGL; este incumprimento real é inferior ao incumprimento 

médio das empresas (Tabela XV) devido, cremos nós, à juventude do programa, ao 

facto dos beneficiários só começarem a pagar juros a partir do segundo ano, e às taxas 

baixas praticadas (no segundo e terceiro ano os beneficiários pagam Euribor mais 

0,25% com um mínimo de 1,50%). 
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5. Conclusões e Recomendações para o Programa 

O PAECPE é uma medida de ativação de emprego, que atua numa primeira fase pelo 

lado da procura de emprego (criação do autoemprego) e numa segunda fase atua pelo 

lado da oferta de emprego, pois os negócios iniciados tendem a crescer e a criar novos 

postos de trabalho.  

O principal instrumento do PAECPE é o crédito, que é uma alavanca do 

empreendedorismo. 

O Estado, através do IEFP, apoia o empreendedor através do suporte de custos de 

garantias, subsídio de juros e apoio técnico aos projetos. 

O PAECPE tem um impacto muito positivo na generalidade dos seus beneficiários: 

• Apesar dos respondentes afirmarem que o impacto nas suas finanças é neutro, 

afirmam que o PAECPE teve um impacto muito positivo na sua realização 

pessoal (gosto pelo que fazem). 

• 57% dos beneficiários afirmam que se não fosse este programa, não teriam 

conseguindo criar o seu próprio negócio;  

• Cerca de 90% dos negócios têm sobrevivido;  

O PAECPE é um programa eficiente (baixo custo público) mas com adesão reduzida: 

existindo desde finais de 2009, em 31-12-2013 está utilizado apenas em cerca de 57% 

do total das linhas que lhe foram adjudicadas. 

Uma das razões para a reduzida adesão ao Programa pode ser a escassez de 

empreendedores, que são pessoas com características especiais, nomeadamente a 
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capacidade de obterem informação do mundo que as rodeia em benefício económico 

próprio, e a capacidade de tomarem riscos. 

Ao dirigir um programa só para desempregados, o Estado poderá estar a restringir muito 

a base de potenciais beneficiários.  

Outra das razões para a reduzida eficácia do Programa pode estar relacionada com o 

facto de as suas condições não serem atrativas para o canal de distribuição, os Bancos, 

que têm, desde 2011 e por circunstâncias conjunturais, um desincentivo para a 

concessão de crédito, decorrente do programa de assistência financeira a Portugal. 

Acresce que a taxa de juros definida para o PAECPE foi, nestes anos de crise, inferior 

não só à taxa média de novos empréstimos concedidos pelos Bancos, como também 

inferior à taxa de juros da dívida pública do mesmo prazo, 7 anos. 

Para tornar estas operações mais atrativas para quem as dinamiza, distribui e mantém 

em carteira, os Bancos, sugerimos que a taxa de juros das operações PAECPE seja 

aumentada, podendo colocar-se uma das seguintes hipóteses: 

a) Aumento simples do spread, colocando-o, por exemplo, ao nível da linha de 

crédito PME Crescimento 2014, dirigida a micro e pequenas empresas, garantida 

pelas SGM’s a 70% e com um spread global para o banco de 4,20% (IAPMEI 

2014) ; 

b) Indexar a taxa das operações à taxa de juros da dívida pública14, uma vez que 

são parcialmente garantidas pelo sistema de garantia mútua (risco similar ao do 

Estado). A taxa de juros das operações do Programa seria assim equivalente à 

                                                 
14 Preferencialmente o mercado primário, podendo o mercado secundário de títulos de dívida pública ser 
utilizado como aproximação ao mercado primário. 
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taxa de juros de emissões de dívida pública a 7 anos, acrescida de um diferencial 

que compensasse os custos de angariação, análise e contratação pelo Banco, bem 

como remuneração do risco não coberto pela garantia mútua. 

c) Aumentar o custo público das operações enquadradas no PAECPE de forma a 

remunerar melhor os capitais investidos pelos Bancos, sem onerar os encargos 

dos beneficiários (por outras palavras, aumentar a taxa protocolada com os 

Bancos e aumentar também o subsídio aos beneficiários); há espaço para isto, 

dado que os custos diretos para o IEFP na criação de emprego via PAECPE são 

relativamente baixos. 

Apurámos também neste trabalho que o Invest+ é uma linha de crédito mais dispendiosa 

do que o Microinvest (devido ao custo das garantias das SGM’s) e com um processo de 

contratação mais moroso. 

Sugerimos alterar as condições de enquadramento das operações, de forma a alargar a 

base de beneficiários Microinvest. Para isto deve ser considerada a possibilidade de 

relaxar a restrição “montante máximo do investimento” nas operações Microinvest e 

tentar uma negociação com as SGM’s no sentido de ampliação dos montantes máximos 

de financiamento via Microinvest. 

O limite máximo do montante financiado via Microinvest talvez possa ser atribuído 

também em função do número de sócios da nova empresa, o que incentivaria o 

associativismo, promovendo a criação de pequenas organizações compostas por equipas 

multidisciplinares com competências alargadas e complementares, e ainda, 

diversificaria o risco de crédito incorrido pelas SGM’s, pois cada sócio seria 

responsabilizado por um empréstimo de valor relativamente reduzido. 
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Alertamos ainda para o risco que o IEFP incorre ao oferecer aos beneficiários um limite 

superior (cap) de taxa de juro de 3,50%. Se a Euribor sobe para além de 1%, o valor de 

subsídio de juros a suportar pelo IEFP a partir do 4º ano será dado pela fórmula 

[������� − 1%], sem limite superior. Sugerimos, assim, a retirada deste cap, abolindo 

qualquer subsídio do IEFP a partir do 4º ano do empréstimo, pois será expectável que 

nesse período os negócios já estejam consolidados. 

Por último, sugerimos que a consultoria prevista no programa seja mais aplicada na 

prática; apenas 24% dos inquiridos afirmam ter recebido apoio técnico do IEFP, e a 

avaliação que fazem deste apoio é bastante positiva. 

  



Pedro da Cunha Avaliação do PAECPE 37 
  

 

37 
 

Bibliografia 

Akerlof, George A. “The Market for "Lemmons": Quality Uncertainty and the Market 

Mecanism.” The Quarterly Journal of Economics, Agosto de 1970: 488-500. 

Banco de Portugal. Boletim Estatístico. 2014. www.bportugal.pt (acedido em 06 de 

junho de 2014). 

Banco de Portugal. Instrução nº 15/2012. Instrução do Banco de Portugal, Lisboa: 

Banco de Portugal, 2012. 

Baumol, William J. “Entrepreneurship: Productive, Unproductive and Destructive.” 

Chicago Journals, 1990: 893-921. 

Bowen, Harry P., e Dirk De Clercq. “Institutional Context and the Allocation of 

Entrepreneurial Effort.” Journal of International Business Studies, 2008: 747-768. 

Card, David, Jochen Kluve, e Andrea Weber. “Active labour market policy evaluations: 

a meta analysis.” The Economic Journal, Novembro de 2010: 452-477. 

Cassis, Youssef, e Ioanna Pepelasis Minoglou. Entrepreneurship in Theory and 

Practice. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2005. 

Comissão Europeia. “Emprego e Direitos Sociais.” Comissão Europeia. 3 de Julho de 

2009. http://ec.europa.eu/news/employment/090703_pt.htm (acedido em 7 de janeiro de 

2014). 

—. Eurostat. 2014. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (acedido em 04 de maio de 2014). 

Comissão Europeia. Plano de Ação Empreendedorismo 2020. Bruxelas: Comissão 

Europeia, 2013. 



Pedro da Cunha Avaliação do PAECPE 38 
  

 

38 
 

Comissão Europeia. Progress an key challenges in the delivery of adequate and 

sustainable pensions in Europe. Bruxelas: European Commission, 2010. 

Dias, Mónica Costa, e José Varejão. Estudo de Avaliação das Políticas Ativas de 

Emprego. Porto: Faculdade de Economia da Universidade do Porto, 2012. 

European Banking Federation. Euribor. 2014. http://www.euribor-ebf.eu/euribor-

org/euribor-rates.html (acedido em 10 de março de 2014). 

Fundo Europeu de Investimentos. “European Progress Microfinance facility.” European 

Investment Fund. 10 de Novembro de 2013. 

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progress/index.htm. 

Governo de Portugal. “Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades de 

Política Económica.” 17 de Maio de 2011. www.portugal.gov.pt/media (acedido em 9 

de Fevereiro de 2014). 

IAPMEI. IAPMEI. 2014. www.iapmei.pt (acedido em 11 de abril de 2014). 

Instituto de Emprego e Formação Profissional. IEFP. 2009. http://www.iefp.pt (acedido 

em 8 de Fevereiro de 2014). 

Instituto Nacional de Estatística. INE. 2014. http://www.ine.pt (acedido em 5 de abril de 

2014). 

Longenecker, Justin G., e Carlos W. Moore. Small Business Management - An 

Entrepreneurial Emphasis. 9ª edição. Ohio: Southe Western Publishing, 1994. 

Manuel, Eduardo G. Entrepreneuship, Economics and Competitiveness. Agartala: The 

Icfai University Press, 2009. 



Pedro da Cunha Avaliação do PAECPE 39 
  

 

39 
 

Martin, John P. What works among active labour market policies: evidence from OECD 

countries’ experiences. Paris: OCDE, 2000. 

Martin, John P., e David Grubb. “What Works and for Whom: A review of OECD 

countries' experiences with Active Labour Market Policies.” Swedish Economic Public 

Review, 2001: 9-56. 

Meager, Nigel. The Role of Training and Skills Development in Active Labour Market 

Policies. Brighton: Institute for Employment Studies (IES), 2008. 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. “Portaria n.º 58/2011.” Diário da 

República, 1ª Série, 2011: 595-602. 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. “Portaria n.º 985/2009.” Diário da 

República, 1ª Série, 2009: 5991 - 5996. 

OCDE. Jobs Study. Paris: OCDE, 1994. 

—. OCDE.StatExtrats. 2014. http://stats.oecd.org/# (acedido em 4 de maio de 2014). 

Pierson, Paul. “Irresistible forces, immovable objects: post-industrial welfare states 

confront permanent austeriry.” Journal of European Public Policy 5, 4 de Dezembro de 

1998: 539-560. 

Schumpeter, Joseph A. Capitalism, Socialism and Democracy. Harper & Brothers: New 

York, 1946. 

—. The Theory of Economic Development. Cambridge, Massachusetts: Oxford 

University Press, 1951. 



Pedro da Cunha Avaliação do PAECPE 40 
  

 

40 
 

Segurança Social. Estatísticas. 2014. http://www4.seg-social.pt/estatisticas (acedido em 

03 de abril de 2014). 

Shane, Scott. A General Theory of Entrepreneurship. Northampton, MA, USA: Edward 

Elgar Publishing, Inc., 2003. 

Shane, Scott, e S. Venkataraman. “The Promise of Entrepreneurship as a Field of 

Research.” Academy of Management Review, Janeiro de 2000: 217-226. 

Vieira, Pedro Rocha, entrevista de Jornal de Negócios. Presidente da Beta-i (15 de abril 

de 2014). 

Wheelen, Thomas, e David J. Hunger. Strategic Management and Business Policy. 10ª 

edição. New Jersey: Prentice-Hall, 2006. 

Whitley, Richard. Divergent Capitalisms - The Social Structuring and Change of 

Business Systems. Oxford New York: Oxford University Press, 1999. 

 

  



Pedro da Cunha Avaliação do PAECPE 41 
  

 

41 
 

Anexos 

Anexo I - Principais tipos de medidas de ativação de emprego 

 
Medidas Tipo de Intervenção Exemplo de Medidas 
ESTÁGIOS 
 

Subsidia a contratação e 
formação em contexto de 
trabalho, podendo o 
formando ser contratado 
(ou não) pela mesma 
entidade, no término do 
estágio. 
 

Estágios Profissionais 
Estágios ao abrigo do 
programa INOV 
 

MEDIDAS 
OCUPACIONAIS 
 

Subsidia colocações, por 
período limitado, de 
trabalhadores desempregados 
em instituições do setor 
publico ou em OSFL 

Programas Ocupacionais 
Contratos Emprego- 
Inserção 
 

APOIO À 
CONTRATAÇÃO 
 

Subsidia a contratação de 
desempregados e 
trabalhadores pertencentes a 
grupos desfavorecidos por 
empresas do setor privado da 
economia 
 

Apoio a Contratação 

APOIO AO 
EMPREENDEDORISMO 
E À CRIAÇÃO DO 
PRÓPRIO 
EMPREGO 
 

Subsidia a criação do próprio 
emprego por trabalhadores 
desempregados 

Programa de Apoio ao 
Empreendedorismo e Criação 
do Próprio Emprego 
 
 

FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

Subsidia a formação em sala 
de ativos que abandonaram 
precocemente o sistema de 
ensino e formação geral para 
profissões específicas 

Sistema de Aprendizagem; 
Educação e Formação de 
Adultos; 
Educação e Formação de 
Jovens; 
Formação Continua. 

Nota: OSFL – Organizações sem Fins Lucrativos 
FONTE: adaptado de (Dias e Varejão 2012). 
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Anexo II - Apresentação das linhas de crédito subsidiadas 

Valores em Euros 
 MICROINVEST INVEST+ 
Montante global da 
linha 

15.000.000,00 85.000.000,00 

Investimento por projeto <= 20.000,00 >20.000,00  
<= 200.000,00 

Montante de 
financiamento 

<= 20.000,00 <= 100.000,00 e <= 95% do 
investimento total e <= 50.000 
por posto de trabalho criado a 
tempo completo 

Desembolso 50% com a assinatura do 
contrato e duas tranches de 25% 
cada, mediante apresentação de 
documentos comprovativos da 
aplicação dos valores 
anteriormente  utilizados 

30% com a assinatura do 
contrato e duas tranches de 
35% cada, mediante 
apresentação de documentos 
comprovativos da aplicação 
dos valores anteriormente 
utilizados 

Prazo do desembolso Prazo máximo de 6 meses após a assinatura do contrato, 
prorrogável mediante deferimento de pedido apresentado pelo 

beneficiário 
Prazo de reembolso 84 Meses (24 de carência+60 de amortizações ‐ mensais e 

constantes), sem prejuízo da possibilidade de amortização 
antecipada, total ou parcial, sem custos 

Reestruturação Os períodos de carência são prorrogáveis por 12 meses e o prazo 
global da operação pode ir até 108 meses 

Taxa de juro Euribor 30 dias + Spread 2,5 % 
Juros a cargo do 
beneficiário 

1º ano: 0% (juros a cargo do IEFP);  
2º e 3º ano: Euribor 1 mês + 0,25%, com um mínimo de 1,5% e 

máximo de 3,5%;  
4º e seguintes: Euribor 1 mês + 2,5%, com um mínimo de 1,5% e 

máximo de 3,5%. 
Bonificação da taxa de 
juro 

No 1º ano é total (juros a cargo do IEFP); a partir do 2º anos, é 
igual à diferença entre a taxa de juro e o juro suportado pelo 

beneficiário. 
Garantia Mútua 100%, até ao limite da garantia 

emitida para o Banco e até 30% 
do valor do crédito efetivamente 
contratado pelo Banco ao abrigo 

da linha 
 
 

75% do valor do capital em 
dívida, em cada momento do 

tempo, em cada processo 

Adesão ao Mutualismo  As empresas devem adquirir 
ações da SGM, no montante de 
2% sobre o valor da garantia a 

prestar, as quais podem ser 
revendidas à SGM, pelo valor 
nominal, quando terminada a 

garantia. 
Comissão de Garantia 0,75%, ao ano, calculada sobre o 

valor da garantia utilizada no 
2,5% ao ano, calculada sobre o 
valor da garantia viva em cada 
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período (encargos suportados 
pelo IEFP) 

momento do tempo e cobrada 
antecipadamente para todo o 

período de vigência da 
garantia. 

A comissão de garantia é 
calculada, inicialmente, sobre 
o valor da garantia emitida, 
sendo recalculada e ajustada 
ao valor da garantia viva em 

cada momento do tempo, após 
decurso do período de 

desembolso estabelecido supra 
(encargos suportados pelo 

IEFP). 
Bonificação da 
comissão de garantia 

Integral (com IS), sendo esse 
valor liquidado semestral e 

postecipadamente 

Integral (com IS), sendo esse 
valor liquidado numa única 
prestação e antecipadamente 

Contragarantia FCGM – Fundo de Contragarantia Mútua 
Fonte: (Instituto de Emprego e Formação Profissional 2009) 
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Anexo III - Inquérito aos beneficiários do PAECPE 

Este inquérito destina-se a elaborar um trabalho académico de avaliação ao Programa de 
Apoio ao Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego, no qual está incluído o 
financiamento bonificado pelo IEFP que obteve.  
Assim, gostaríamos de contar com a sua colaboração neste questionário, que não deverá 
demorar mais de 5 minutos a responder. 
As respostas são confidenciais e destinam-se apenas a um estudo académico. 
 

1. Por favor, indique o seu género: 

Feminino Masculino 

  

 
2. Por favor, indique o seu escalão etário: 

Menos de 25 26-30 31-40 41-50 51-65 Mais de 65 
      
 

3. Indique as suas habilitações: 
Menos de 6 

anos de 
escolaridade 

6 a 8 anos de 
escolaridade 

9 a 11 anos 
de 

escolaridade 

12º ano 
completo 

Bacharelato 
ou 

licenciatura 

Pós 
graduação ou 

superior 
 
 

     

 
4. Antes de concorrer ao PAECPE já tinha sido empreendedor? 

Sim Não 
  

 
5. Por que motivo decidiu fazer este negócio? 
Por vislumbrar uma 
boa oportunidade 

comercial 

Para aproveitar as 
condições 

Porque não 
tinha outra 
alternativa 

Outro Motivo 

  
 

  

 
5.1 Se respondeu “Outro Motivo”, indique qual: 

 
 
 

6. Informe a sua situação profissional quando recebeu os fundos bonificados: 
 
 
 

À procura do primeiro 
emprego 

Desempregado Outra 
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6.1 Se respondeu “Outra, indique qual: 

 
 
 
 

7. O negócio que desenvolveu com os fundos que lhe foram emprestados no 
âmbito do PAECPE ainda continua, ou já foi descontinuado? 
 

Continua Foi descontinuado 
 
 

 

 
7.1 Porque descontinuou o negócio? 

 
Projeto não era 

rentável 
Encontrou outro 

desafio profissional 
Motivos de saúde Outros motivos 

 
 

   

 
8. Os fundos do PAECPE (financiamento mais antecipação de prestações de 

desemprego) contribuíram em que medida para o total do investimento no 
seu negócio: 

Menos de 30% 30% - 50% 50% - 80% Mais de 80% 
 
 

   

 
9. Na sua opinião, se não tivesse tido o apoio do PAECPE, teria conseguido 

fazer este negócio? 
 
       Sim       Não Não sabe / não responde 
   
 
 

10. Numa escala de 1 a 10, em que 1 representa pior, e 10 representa melhor, 
informe em que medida o apoio alterou a sua qualidade de vida? 
a) Em termos de finanças pessoais: 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Não sabe/ 
não respo. 

 
 

          

 
 

b) A sua realização pessoal (gosto pelo que faz): 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Não sabe/ 
não respo. 
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11. Já tinha tido experiência profissional na área de atividade? 
Sim Não 

 
 

 

 
12. Beneficiou de apoio técnico, por parte do IEFP ou de entidade relacionada? 

Sim Não 
 
 

 

 
13. Se respondeu sim à questão acima, como avalia o apoio técnico que lhe foi 

concedido? (na escala abaixo, 1 é a pior avaliação, 10 é a melhor avaliação). 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Não sabe/ 
não respo. 

 
 

          

 
 

14. Desde que iniciou esta atividade, contratou alguém para trabalhar consigo? 
Sim Não 

 
 

 

 
14.1 Quantas pessoas contratou? 

 
 

 
15. Por favor, avalie os seguintes aspetos do PAECPE, numa escala de 1 a 10, 

sendo 1 mau e 10 excelente: 
a) Simplicidade do processo de candidatura 

 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Não sabe/ 
não respo. 

 
 

          

 
 
 
 
 

b) Rapidez na concessão do crédito 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Não sabe/ 
não respo. 
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c) Adequação do montante do empréstimo 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Não sabe/ 
não respo. 

 
 

          

 
d) Taxa de juro que suporta no empréstimo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Não sabe/ 
não respo. 

 
 

          

 
e) Prazo do empréstimo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Não sabe/ 
não respo. 

 
 

          

 
f) Disponibilidade e apoio da Instituição Financeira 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Não sabe/ 
não respo. 

 
 

          

 
16. Por favor ordene de 1 (o aspeto mais importante) até 6 (o aspeto menos 

importante) as 6 características acima mencionadas do PAECPE: 
 

Simplicidade do processo de candidatura 
 

 

Rapidez na concessão do crédito 
 

 

Montante do empréstimo 
 

 

Taxa de juro que suporta no empréstimo 
 

 

Prazo do empréstimo 
 

 

Disponibilidade e apoio da Instituição Financeira 
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Anexo IV - Estatísticas de dias para disponibilização de fundos 

 

Resumo de processamento do caso  
 

Tipo 

Casos 
 

Válido Ausente Total 
 

N Porcentagem N Porcentagem N Porcentagem 

Banco Microinvest 144 92,9% 11 7,1% 155 100,0% 

Invest+ 126 67,7% 60 32,3% 186 100,0% 

EGL Microinvest 144 92,9% 11 7,1% 155 100,0% 

Invest+ 126 67,7% 60 32,3% 186 100,0% 

Assinatura Microinvest 144 92,9% 11 7,1% 155 100,0% 

Invest+ 126 67,7% 60 32,3% 186 100,0% 

Fundos Microinvest 144 92,9% 11 7,1% 155 100,0% 

Invest+ 126 67,7% 60 32,3% 186 100,0% 

Total Microinvest 144 92,9% 11 7,1% 155 100,0% 

Invest+ 126 67,7% 60 32,3% 186 100,0% 
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Anexo V - Estatística da Euribor 1 mês 2009-2013 

 

Resumo de processamento do caso  

 

Casos 

Válido Ausente Total 

N Porcentagem N Porcentagem N Porcentagem 

Valor 1282 100,0% 0 0,0% 1282 100,0% 

 
 

Descritivos  

 Estatística Erro Padrão 

Valor Média ,618637 ,0132053 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior ,592730  

Limite superior ,644543  

5% da média aparada ,585196  

Mediana ,465500  

Variância ,224  

Desvio Padrão ,4728145  

Mínimo ,0000  

Máximo 2,5700  

Intervalo 2,5700  

Intervalo interquartil ,7793  

Assimetria ,938 ,068 

Curtose ,619 ,137 
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Anexo VI - Estatísticas dos montantes enquadrados pela EGL 

 

Descritivos  

 Estatística Erro Padrão 

Montante Média 33653,954 614,8083 

95% Intervalo de Confiança 

para Média 

Limite inferior 32448,095  

Limite superior 34859,813  

5% da média aparada 31619,975  

Mediana 25000,000  

Variância 644093710,690  

Desvio Padrão 25379,0014  

Mínimo 1000,0  

Máximo 100000,0  

Intervalo 99000,0  

Intervalo interquartil 35000,0  

Assimetria 1,104 ,059 

Curtose ,346 ,119 

Fonte: dados da EGL trabalhados em SPSS. 

 
 


