Portugal Inovador

Mapear «Empresa
Familiar» na região
Norte
O projeto Roadmap para as Empresas Familiares Portuguesas
é liderado pela Universidade do Minho e tem como entidade
co-promotora a Associação Empresarial de Portugal. Ana
Paula Marques, professora do Departamento de Sociologia
da UM e investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciências
Sociais - polo da Universidade do Minho, é a mentora deste
projeto, o qual, em entrevista connosco, nos deu a conhecer.
Depois de uma candidatura prévia – fruto de uma iniciativa da
União Europeia que visava saber quantas eram as empresas familiares existentes na Europa – e esta não ter avançado, a nossa interlocutora submeteu nova candidatura no âmbito do Programa Norte
2020. Esta foi aceite e o intuito foi saber quantas são as empresas
familiares em Portugal, concretamente na região Norte, e contribuir
para uma definição de empresas familiares, estatisticamente viável,
objetivo primário estabelecido pela UE. O projeto consiste em quatro
fases: mapeamento, aplicação do questionário para conhecer melhor
as empresas, a criação dum site específico para o projeto e a realização de workshops e seminários para a divulgação da informação.
Relativamente aos resultados, a professora revela que foi possível
“ter uma base de dados à volta de 40 mil empresas que têm o perfil
que entendemos como sendo empresa familiar. Cruzámos o trabalho
de especialistas e estatísticas do Ministério da Justiça, selecionámos
NIF’s numa base de dados e juntámos contactos de empresas da
AEP e também contactos das empresas que responderam ao nosso
questionário”, acrescenta. Este questionário, depois do mapeamento,
teve como fundamento caraterizar melhor estas empresas e, assim,
lançaram-no, online, tendo obtido resposta de 1148 empresas. Para
além disso, outros mecanismos como o contacto presencial foram
utilizados para a realização deste estudo.
Com a base de dados feita, um dado pertinente conseguido é que
a maioria das empresas familiares são PME’s mas sobretudo micro-empresas, que compõe o tecido empresarial do Norte de Portugal.
“Das entrevistas que fiz, parece-me representativo que a qualificação
superior das segundas gerações das
empresas familiares
renovam-nas e colocam-nas em mercados internacionais,
com investimentos
significativos”, explica a docente.
Em articulação
com o mapeamento
das empresas familiares, realizaram
sete de oito workshops, onde convidaram empresários
para apresentar
testemunhos, debater problemas e,
simultaneamente,

apresentar o projeto e envolvê-los. “Falta apenas realizar um, na
região de Bragança. Todos os temas suscitados pelos empresários
participantes têm sido diferentes tendo em conta a região e zona onde
se realiza, contemplando a dinâmica da sua realidade específica”,
sublinha a socióloga.
Para encerrar o projeto, está previsto para dia 19 de Setembro
um seminário que irá contar com um professor espanhol para falar
sobre a governação, modelos de gestão e transparência das empresas familiares mas que, sobretudo, servirá para apresentar e discutir
os resultados principais. “Nessa altura, pretendo ter já um livro com
todos os resultados essenciais e ter a base de dados validada, no site,
bem como disponibilizar resultados do projeto e outras informações
para consulta pública. Pretendo também poder alargar este estudo ao
restante território, posteriormente”, conclui a investigadora.
Terá lugar a 19 de setembro, na Universidade do Minho,
em copromoção com a Associação Empresarial de Portugal,
a apresentação dos principais resultados do projeto “Roadmap para Empresas Familiares Portuguesas” (NORTE 2020/
FEDER), suportado no mapeamento de mais de 41.000 empresas familiares da região Norte. Contará, igualmente, com
conferencistas internacionais e nacionais na discussão e reflexão sobre os fatores críticos de inovação e profissionalização
das empresas familiares, organizados em sessões paralelas
dedicadas ao tema da sucessão e liderança da propriedade;
da governance e família empresária; da internacionalização,
financiamento e redes e da comunicação e gestão de conflitos. É indiscutível o contributo das empresas familiares para
o PIB e o emprego, para a inovação e desenvolvimento das
comunidades locais, constituindo pilares essenciais para o
crescimento da economia portuguesa.

