PME Líder investiram 30,7 mil milhões de euros.

•
•
•

PME Líder são as empresas que mais investem em I&D.

•

Empresas com risco de incumprimento baixo.

Crescimento de 10% da taxa de emprego.
Setores que apresentam maior peso de PME Líder: Indústria,
Construção, Serviços.

Análise
As PME Líder, na sua maioria caracterizadas por Pequenas Empresas e com
apenas 15% de Médias Empresas, investiram 30,7 mil milhões de euros, uma
variação positiva de 9%. Este grupo de empresas foi o que mais investiu em
Investimento e Desenvolvimento (I&D) e, desta forma, em emprego - fator que
registou um crescimento de 10%.
Quanto às vendas médias em valor, estas cresceram 11,6%, passando a ser
de 4,45 milhões €. Os resultados médios também apresentam um balanço
positivo, com +24% de crescimento (300.246 €). Para além disso, a sua taxa
de exportação - embora tenha decrescido - foi de 20,9%.
Estas empresas distribuem-se com
maior peso pelos setores industriais
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Transportes
Outros
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As PME Líder que se dedicam à indústria contribuíram em 40,3% para as
exportações do setor.
De acordo com os dados do Insight View, as PME Líder instalam-se sobretudo
no Porto (20%) e em Lisboa (19%). Para além das áreas metropolitanas,
algumas sedes encontram-se também em Braga (11%), Aveiro (10%), Leiria
(8%) e Faro (5%).
O setor industrial é mais significativo para os distritos do Porto, Aveiro, Braga,
Leiria, Coimbra, Santarém e Viseu. Já em Lisboa e Faro concentram-se as
PME Líder dedicadas aos Serviços. E no que diz respeito à Construção, o
investimento é realizado sobretudo em Faro.
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Quanto à antiguidade das empresas
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Por fim, de acordo com a metodologia do Score da Iberinform, que mede o
risco de incumprimento e que é apresentado no Insight View, o Score Médio
deste grupo de empresas é de 6,9/10, pelo que as empresas apresentam
quase todas risco mínimo e baixo.
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