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Prefácio 

Hoje interrogamo-nos frequentemente sobre 

os resultados das políticas públicas, tendo em 

conta a diversidade de formas de elas que se 

revestem e a mobilização ampla de recursos 

que elas envolvem. Apesar de os seus 

programas serem cada vez mais orientados 

para grupos específicos e de contarem com a 

participação dos atores mais bem colocados 

para que tudo dê certo, os seus resultados 

estão longe de corresponderem às 

expetativas.  

 

O caso das políticas de emprego é um bom 

exemplo desta perplexidade. Nas últimas 

décadas assistiu-se a um alargamento do seu 

âmbito de ação, tradicionalmente associado às 

funções de ajustamento entre a procura e 

oferta de emprego e à orientação e formação 

profissional. Novos programas procuram 

agora ajudar aqueles que têm maior 

dificuldade em integrar o mercado de trabalho 

devido ao caráter mais seletivo que este 

passou a ter através de medidas que se 

possam ajustar à situação particular de cada 

um (jovem sem experiência profissional à 

procura do primeiro emprego, desempregado 

de longa duração, empregados precários, 

desempregados dos setores em crise, etc.).  

 

Designadas genericamente por medidas ativas 

de emprego, por implicarem uma atitude mais 

ativa e mais confiante tanto da parte do Estado 

quanto da parte dos cidadãos, estas respostas 

comportam um grau elevado de complexidade 

e de inovação na sua implementação que nem 

sempre é tido em devida conta. A 

complexidade tem a ver com a sua capacidade 

de dar resposta capaz a situações de emprego 

que combinam diversos fatores de des-

ajustamento quer individuais (qualificações 

profissionais, inserção familiar e social, expe-

riência anterior) quer contextuais (sistemas 

locais de emprego, oportunidades formativas, 

dinâmicas económicas gerais), enquanto a 

inovação tem a ver com a capacidade que as 

medidas têm de encontrar formas novas de 

intervenção, de gestão organizacional e de 

envolvimento dos interessados que as tornem 

mais eficazes.  

 

O presente estudo sobre o acesso dos 

microempreendedores às medidas de 

promoção do auto-emprego parte deste 

pressuposto de que os bons resultado das 

políticas de emprego dependem da forma 

como elas são implementadas e procura 

avaliar em que medida a complexidade e a 

inovação foram levadas à prática nos 

programas analisados. A metodologia usada é 

simples, mas raramente usada em estudos 

oficiais: ouvir e pôr em diálogo os vários atores 

participantes na implementação dos progra-

mas, valorizando as suas experiências e o 

saber adquirido através dessa participação.  

 

Uma questão principal polariza o estudo e tem 

a ver com uma inovação que ambos os 

programas assumem: a de cometer às 

entidades bancárias um papel decisivo na 

atribuição de crédito a pessoas em situação de 

vulnerabilidade social que desejem criar o seu 

próprio emprego. Convém observar que se 

trata mais de uma inovação política de fundo 

do que de uma inovação ao nível das políticas, 

visto que o Estado português tem vindo 

crescentemente a envolver outros parceiros 

na execução das políticas de emprego: quer 

contratualizando com privados (lucrativos e 

não lucrativos) a realização de certas tarefas, 

quer concertando programas de emprego com 

entidades não-governamentais, como é o caso 

dos programas que estarão aqui em análise, 

quer ainda abandonando aos privados a oferta 

de respostas para os problemas de emprego. 

 

Hoje fala-se de governação partilhada sempre 

que o Estado não assume o papel de produtor 

exclusivo de políticas, antes partilha esse papel 

com outras entidades da sociedade civil, quer 

na sua vertente de mercado quer na sua 
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vertente de terceiro setor. Nas formas mais 

radicais, associadas ao modelo de governação 

neoliberal, a governação significa que, nesse 

processo de cooperação, o Estado participa, 

não na qualidade de Estado soberano mas sim 

com um estatuto semelhante ao dos demais 

parceiros. 

 

Não é esse – ou ainda não é esse – o modelo 

de governação que se está a instituir em 

Portugal. As modalidades de governação 

partilhada com a sociedade civil continuam a 

reservar ao Estado democrático o papel 

estratégico de dirimir os problemas de 

desigualdade na proteção, de falta de 

responsabilização e de desvio relativamente 

aos objetivos nacionais em matéria de bem-

estar e justiça social. Ainda assim, vale a pena 

ter em conta que um problema típico destas 

formas de governação ou de regulação 

partilhada consiste precisamente na 

dificuldade em compatibilizar os interesses, os 

objetivos institucionais, os sistemas de 

responsabilização, os valores e os estilos de 

envolvimento de cada um dos parceiros numa 

ação conjunta em torno de objetivos 

consensualizados, sendo certo que as 

motivações para a participação nem sempre 

são claras à partida.  

Da informação recolhida por este estudo 

ressaltam vários aspetos críticos – alguns deles 

partilhados por todos os intervenientes – do 

modo como o modelo de governação 

adoptado pode gerar ineficiências nos 

resultados, desajustando-os relativamente às 

finalidades fundadoras dos programas: 

desenvolver atividades económicas geradoras 

de emprego para pessoas que se encontram 

excluídas do acesso ao crédito.  

 

Cremos que os contributos deste estudo são 

muitos e valiosos e que permitirão decerto 

melhorar boa parte dos aspetos críticos 

detetados. Neste sentido, uma leitura atenta 

do estudo e das suas propostas mostra que 

essas melhorias passam por a) um sábio 

equilíbrio de interesses entre os parceiros, b) 

uma avaliação estratégica do retorno material 

e imaterial de investir em programas de 

inclusão social por parte das instituições 

bancárias e c) uma abertura por parte das 

entidades públicas a lógicas de intervenção 

que são distintas das suas mas que permitem 

canalizar recursos para objetivos de interesse 

público. Um conjunto de condições exigentes 

e nem sempre fáceis de satisfazer, mas que 

fazem a diferença quanto à qualidade das 

políticas. 

 

 

Pedro Hespanha   

 

 

 

 

Este prefácio foi escrito ao abrigo do novo acordo 

ortográfico. O restante texto deste relatório segue 

as regras da antiga ortografia.  
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Introdução 

 

Este relatório é o produto final do estudo de 

investigação “Optimização das políticas Optimização das políticas Optimização das políticas Optimização das políticas 

públicas de apoio ao empreendedorismo e públicas de apoio ao empreendedorismo e públicas de apoio ao empreendedorismo e públicas de apoio ao empreendedorismo e 

inclusão social: estudando o acesso dos inclusão social: estudando o acesso dos inclusão social: estudando o acesso dos inclusão social: estudando o acesso dos 

microempreendedores às medidas de microempreendedores às medidas de microempreendedores às medidas de microempreendedores às medidas de 

promoção do autopromoção do autopromoção do autopromoção do auto----empregoempregoempregoemprego” realizado pela 

Agência Piaget para o Desenvolvimento 

(APDES). O estudo desenvolveu-se entre 

Novembro de 2012 e Dezembro de 2014, e foi 

financiado pelo Programa Operacional de 

Assistência Técnica do Fundo Social Europeu. 

 

A motivação para a realização deste estudo 

parte da experiência de terreno da APDES – 

mais concretamente do Gabinete Integrado de 

Informação e Consultoria (GIIC) – no 

acompanhamento de pessoas que desejam 

criar negócios de pequena dimensão como 

forma de superar dificuldades de integração 

no mercado de trabalho. Neste contexto o 

empreendedorismoempreendedorismoempreendedorismoempreendedorismo é trabalhado enquanto 

instrumento ao serviço da inclusão socialinstrumento ao serviço da inclusão socialinstrumento ao serviço da inclusão socialinstrumento ao serviço da inclusão social, 

através de metodologias de consultoria e 

formação desenvolvidas à medida das 

necessidades de cada pessoa, e da mediação 

entre estas e as estruturas e políticas públicas 

em matéria de emprego.  

 

A actuação do GIIC, em curso desde 2004, tem 

visado uma aproximação entre as pessoas e as 

instituições, procurando traduzir a linguagem 

e funcionamento complexos das medidas 

públicas de promoção do auto-emprego e, 

simultaneamente, capacitar e empoderar as 

pessoas na gestão da sua integração 

profissional. Esta investigação surge assim 

como forma de reflexão estruturada sobre a 

realidade social e institucional em que a APDES 

actua, fundamentando-se numa experiência 

de proximidade aos empreendedores, e no 

conhecimento prático do funcionamento das 

medidas públicas ao nível de terreno. A 

postura e atitude da equipa de investigação 

que levou a cabo este estudo é, por isso, 

fundada numa ética de intervenção e ética de intervenção e ética de intervenção e ética de intervenção e 

resresresresponsabilidade cívicasponsabilidade cívicasponsabilidade cívicasponsabilidade cívicas, assumindo-se 

enquanto agente participativo no campo da 

inserção socioprofissional de indivíduos em 

situação de vulnerabilidade social. 

 

O objectivo amplo do estudo é o de 

ssssistematizar conhecimento sobre o acesso dos istematizar conhecimento sobre o acesso dos istematizar conhecimento sobre o acesso dos istematizar conhecimento sobre o acesso dos 

microempreendedores às medidas públicas de microempreendedores às medidas públicas de microempreendedores às medidas públicas de microempreendedores às medidas públicas de 

promoção do autopromoção do autopromoção do autopromoção do auto----emprego, tendo em conta emprego, tendo em conta emprego, tendo em conta emprego, tendo em conta 

a sua reconfiguração em finais de 2009 com a a a a 

introdução da linha de crédito Microinvest e a introdução da linha de crédito Microinvest e a introdução da linha de crédito Microinvest e a introdução da linha de crédito Microinvest e a 

parceria com entidades bancárias parceria com entidades bancárias parceria com entidades bancárias parceria com entidades bancárias para a sua 

implementação. A partir de um enfoque nos 

percursos dos microempreendedores na 

tentativa de aceder aos créditos bancários, 

procura-se perceber as condições existentes 

na prática para a operacionalização das 

Este estudo pretende contribuir para a 

avaliação da implementação do Programa de 

Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do 

Próprio Emprego (PAECPE), especificamente no 

que respeita ao acesso à linha Microinvestacesso à linha Microinvestacesso à linha Microinvestacesso à linha Microinvest – 

dinamizada via Apoio à Criação de Empresas 

(ACEACEACEACE) e Programa Nacional de Microcrédito 

(PNMPNMPNMPNM) – por parte do seu potencial público-

alvo. Para tal traçaram-se os seguintes 

objectivos específicos: 

    1.1.1.1. Identificar e analisar as potencialidades e 

constrangimentos vividos 

por microempreendedores e entidades 

bancárias na implementação das medidas de 

apoio à criação de empresas;   

2.2.2.2. Compreender como se estão a afirmar as 

entidades bancárias enquanto novos actores na 

implementação das políticas públicas de apoio 

à inserção socioprofissional de indivíduos em 

situação de vulnerabilidade social; 

3.3.3.3. Proceder à sistematização, transferência e 

apropriação, pelos agentes auscultados e 

demais actores nacionais relevantes, dos 

conhecimentos gerados no âmbito do estudo. 



 
| 7 

 

referidas medidas. Esta investigação não está 

assim focada nos impactos das referidas 

medidas de política, mas antes a montante, 

nas condições de facto existentes para que as 

medidas alcancem os seus públicos-alvo.  

 

Este relatório está dividido em 7 capítulos7 capítulos7 capítulos7 capítulos. No 

Capítulo 1 e 2 explicita-se a problemática em 

estudo e contextualizam-se teoricamente três 

áreas temáticas centrais à investigação: 

políticas públicas, microempreendedorismo e 

microcrédito. No Capítulo 3 caracteriza-se o 

percurso dos microempreendedores na 

procura de acederem às medidas de 

promoção do auto-emprego, procurando 

identificar os factores críticos que estão a 

potenciar ou constranger este acesso. Nos 

capítulos seguintes aprofundam-se algumas 

dimensões que estão na base de alguns 

constrangimentos encontrados, a saber: a 

complexidade da operacionalização de um 

modelo de política pública assente em 

responsabilidades partilhadas entre actores 

heterogéneos (Capítulo 4), as questões que se 

levantam na apropriação que as entidades 

bancárias fazem destas medidas (Capítulo 5), e 

a importância de um sistema de apoio que 

garanta um acompanhamento aos 

microempreendedores prévio à aprovação do 

crédito (Capítulo 6). No Capítulo 7 esboçam-se 

algumas recomendações no sentido da 

melhoria e reforço da operacionalização das 

medidas estudadas. Em jeito de pistas para 

reflexão futura, termina-se com uma breve 

consideração sobre as dinâmicas entre Estado, 

Mercado e Sociedade Civil no âmbito do 

microcrédito e das políticas públicas de apoio 

ao auto-emprego. 

 

Por fim, dirigimos ainda um agradecimento a agradecimento a agradecimento a agradecimento a 

ttttodos os que de diversas formas participaram odos os que de diversas formas participaram odos os que de diversas formas participaram odos os que de diversas formas participaram 

nesta jornadanesta jornadanesta jornadanesta jornada: os corpos técnicos do IEFP, 

CASES e SPGM, que bem acolheram os 

pedidos de entrevista e de informação; os 

entrevistados das entidades bancárias e os 

microempreendedores que connosco 

partilharam as suas visões sobre o fenómeno 

em estudo; as entidades sociais que nos 

puseram em contacto com microempre-

endedores e disponibilizaram espaços físicos 

para a realização de entrevistas; o técnico da 

ANDC com o qual partilhámos as conclusões 

de investigação.  

 

Esperamos que os resultados desta 

investigação possam ser uma mais-valia para a 

actuação futura das diversas pessoas e 

entidades envolvidas na implementação das 

medidas em estudo, bem como no campo 

mais lato da inserção socioprofissional. 

  

Os resultados finais do estudo estão vertidos neste relatório de investigação (versão integral), bem como 

nos materiais especificamente concebidos para a sua divulgação mais ampla: 

Folheto para microempreendedoresFolheto para microempreendedoresFolheto para microempreendedoresFolheto para microempreendedores – com informação útil para aqueles que procuram aceder à linha 

Microinvest. 

Sumário Executivo do relatórioSumário Executivo do relatórioSumário Executivo do relatórioSumário Executivo do relatório – com enfoque nas principais conclusões do estudo e nas suas 

recomendações, dirigido a todos os agentes institucionais relevantes na operacionalização das medidas de 

política pública em estudo. 
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A problemática em estudo  

 

 

1.1. Inquietações de partida  

O empreendedorismo enquanto ferramenta de inclusão social aparece associado à criação de 

pequenos negócios que resultam de uma estratégia de sobrevivência por parte de algumas 

pessoas excluídas do mercado de trabalho. É comumente designado de empreendedorismo de 

necessidade (Hespanha, 2009) e é levado a cabo, sobretudo, por pessoas em situação de 

vulnerabilidade social e com dificuldades de acesso a um emprego assalariado (desempregados 

de longa duração, mulheres, jovens à procura de 1º emprego, pessoas com baixas qualificações 

formais, com idades mais avançadas, migrantes, etc.). Pretende-se neste estudo problematizar as problematizar as problematizar as problematizar as 

potencialidades e constrangimentos destas populações no acesso às políticas públicas de potencialidades e constrangimentos destas populações no acesso às políticas públicas de potencialidades e constrangimentos destas populações no acesso às políticas públicas de potencialidades e constrangimentos destas populações no acesso às políticas públicas de 

promoção do autopromoção do autopromoção do autopromoção do auto----empregoempregoempregoemprego, com vista a melhorar a qualidade de implementação e eficácia 

destas últimas. Tendo em conta o princípio de adequação aos públicos-alvo em questão, as 

medidas de política pública que serão alvo de análise contemplam os Apoios à Criação de 

Empresas (ACEACEACEACE) e o Programa Nacional de Microcrédito (PNMPNMPNMPNM). O estudo incide especificamente 

no acesso à linha de crédito Microinvest - dinamizada no âmbito das referidas medidas - por parte 

dos seus potenciais destinatários. Está assim focalizada nos percursos efectuados pelos 

microempreendedores na procura de beneficiarem da referida linha, desde a fase inicial de 

motivação até à (eventual) concretização do negócio.  

 

A problemática de pesquisa resulta de duas ordens de fundamentação. Em termos das 

prioridades estratégicas de governação aos níveis europeu e estatal, é unânime o 

reconhecimento do empreendedorismo e da criação do próprio emprego como forma de 

promover o emprego e de activar a participação laboral de indivíduos com dificuldades de 

inserção no mercado de trabalho. Neste contexto o ACE prevê apoios à criação de empresas 

através da disponibilização de linhas de crédito ou da antecipação das prestações de 

desemprego, geridos pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). Do mesmo modo, 

o PNM, gerido conjuntamente pelo IEFP e pela Cooperativa António Sérgio para a Economia Social 

(CASES), prevê um apoio financeiro à criação de empresas.    Estes programas resultam de uma 

reconfiguração das medidas de apoio públicas disponíveis neste domínio, surgida no final do ano 

de 2009, com a introdução de linhas de crédito para financiamento dos projectos empresariais. 

Esta reconfiguração implicou uma nova definição do papel do Estado nas medidas de apoio à 

criação do próprio emprego: de agente integralmente responsável pela avaliação e 

financiamento dos projectos de negócio, o IEFP assumiu um papel de dinamizador e 

intermediário entre os potenciais microempreendedores e as entidades bancárias, que surgem 

como um novo actor chamado a cooperar nas políticas de combate ao desemprego. Daqui nasce 

uma das perguntas de partida para este estudo: como se estão a afirmar as entidadcomo se estão a afirmar as entidadcomo se estão a afirmar as entidadcomo se estão a afirmar as entidades bancárias es bancárias es bancárias es bancárias 

enquanto novas parceiras na implementação das políticas públicas de promoção do autoenquanto novas parceiras na implementação das políticas públicas de promoção do autoenquanto novas parceiras na implementação das políticas públicas de promoção do autoenquanto novas parceiras na implementação das políticas públicas de promoção do auto----emprego emprego emprego emprego 

dirigidas a indivíduos em situação de vulnerabilidade social? dirigidas a indivíduos em situação de vulnerabilidade social? dirigidas a indivíduos em situação de vulnerabilidade social? dirigidas a indivíduos em situação de vulnerabilidade social? Deste novo quadro, em que o 

microempreendedor é remetido às entidades bancárias para poder concretizar o seu projecto de 
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negócio, podem resultar tanto benefícios quanto constrangimentos que importa explorar e 

conhecer melhor. 

 

Simultaneamente, a observação da realidade dos microempreendedores no terreno1 aponta para 

a necessidade de um acompanhamento técnico visando o desenvolvimento das ideias de negócio 

e da viabilidade dos projectos de auto-emprego. Esta necessidade é reforçada pela investigação 

académica já realizada sobre a temática que ensaia algumas recomendações no âmbito da 

governação das políticas públicas de apoio ao microempreendedorismo: a necessidade de uma 

intervenção precoce e continuada (desde a concepção da ideia até à concretização do projecto) 

para estímulo e aconselhamento dos microempreendedores – evitando consequências ruinosas 

tanto ao nível económico e social a quem implementa negócios que acabam por falir, quanto ao 

nível da eficácia da aplicação de dinheiros públicos quando existem apoios estatais a projectos 

inviáveis; a necessidade de descentralização de serviços e de articulação entre instituições de 

forma a permitir o acesso facilitado e eficaz a quem realmente necessita de acompanhamento; a 

importância de um acompanhamento próximo e personalizado aos microempreendedores que 

tenha em consideração a contribuição das redes familiares e de amigos, as qualificações e 

competências adquiridas, as histórias de vida e os recursos financeiros por eles mobilizados 

(Portela et al., 2008). Daqui nasce a segunda pergunta de partida para este estudo: de que forma de que forma de que forma de que forma 

as políticas públas políticas públas políticas públas políticas públicas de promoção do autoicas de promoção do autoicas de promoção do autoicas de promoção do auto----emprego procuram assegurar um apoio técnico prévio emprego procuram assegurar um apoio técnico prévio emprego procuram assegurar um apoio técnico prévio emprego procuram assegurar um apoio técnico prévio 

à aprovação do crédito, factor crucial para capitalizar o acesso às medidas em estudo, permitindo à aprovação do crédito, factor crucial para capitalizar o acesso às medidas em estudo, permitindo à aprovação do crédito, factor crucial para capitalizar o acesso às medidas em estudo, permitindo à aprovação do crédito, factor crucial para capitalizar o acesso às medidas em estudo, permitindo 

o desenvolvimento e sustentabilidade das iniciativas levadas a cabo por indivíduoso desenvolvimento e sustentabilidade das iniciativas levadas a cabo por indivíduoso desenvolvimento e sustentabilidade das iniciativas levadas a cabo por indivíduoso desenvolvimento e sustentabilidade das iniciativas levadas a cabo por indivíduos    em situação de em situação de em situação de em situação de 

vulnerabilidade social? vulnerabilidade social? vulnerabilidade social? vulnerabilidade social? Neste novo quadro em que o financiamento dos projectos de negócio está 

inteiramente a cargo dos microempreendedores por via do crédito, importa aferir quais os 

recursos que estão efectivamente disponíveis para garantir um apoio à criação e 

desenvolvimento de projectos,    respondendo à necessidade de intervenção precoce 

determinante para o sucesso na implementação dos negócios e para a eficácia das ajudas 

públicas.  

 

 

1.2. “Can banks make it happen?”2 

A actual política pública de promoção do auto-emprego assenta na promoção do acesso ao 

crédito por aqueles com dificuldades de inserção no mercado de trabalho, facilitando a obtenção 

dos recursos financeiros necessários ao arranque de pequenos negócios. A opção por este 

modelo, que contrasta com os programas em vigor até finais de 2009 baseados em apoios 

financeiros não reembolsáveis, aponta para a necessidade de desenvolvimento de serviços 

financeiros de pequena escala dirigidos aos públicos-alvo em questão. Num contexto institucional 

como o português onde ainda não existem entidades de microfinança a operar (embora em 

termos de legislação esta possibilidade já esteja prevista) a parceria com entidades bancárias 

surge assim como indispensável para garantir a implementação da referida política. Esta situação 

não é exclusiva de Portugal, inserindo-se nas recentes tendências de afirmação do sector do 

microcrédito no espaço europeu.  

                                                             
1 A APDES, entidade promotora deste estudo, através do seu Gabinete Integrado de Informação e Consultoria, 
acompanha desde 2004 pessoas desempregadas que pretendam criar os seus próprios negócios. 

2 Título de uma publicação sobre a temática do microcrédito realizado pela Direcção Geral Empresas e Indústria da 
Comissão Europeia: European Commission (2010), Gaining Scale in Microcredit. Can banks make it happen?. 
Luxemburg: European Union. 
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Neste contexto a primeira questão levantada pode segmentar-se para efeitos de problematização 

em duas dimensões principais: 1) Quais as motivações para a adesão das entidades bancárias ao 

papel de parceiras na implementação das políticas públicas de promoção do auto-emprego    de 

indivíduos em situação de vulnerabilidade social? e 2) Quais as vantagens e riscos associados a 

esta opção política?        

    

A) Quais as motivações para a adesão das entidades bancárias ao papel de parceiras na 

implementação das políticas públicas de promoção do auto-emprego de indivíduos em 

situação de vulnerabilidade social? 

Possíveis pistas de resposta podem ser levantadas a partir de diversos documentos sobre 

microcrédito produzidos pela Comissão Europeia, por organizações da sociedade civil e 

investigadores da temática. No respeitante às motivações, as entidades bancárias apresentam 

um crescente interesse no microcrédito, porque, por um lado, lhes permite reforçar o seu 

compromisso de responsabilidade social e, por outro lado, podem capturar uma nova clientela 

de microempresas (ADIE, 2008). Nesta linha o microcrédito é equacionado como o início de um 

relacionamento comercial de longo prazo com um empresário dinâmico capaz de 

desenvolvimento de negócios, e que à partida não estava integrado no mercado financeiro 

(European Commission, 2003). Outros factores apontam para o alcance de novos perfis de 

clientes e novos mercados até então não explorados (Guérin, 2002). Um factor chave nesta 

dinâmica prende-se com a externalização da instrução dos planos de negócio, uma vez que esta 

permite preservar a natureza lucrativa das intervenções bancárias neste sistema. Na medida em 

que o acompanhamento a montante (apoio ao desenvolvimento dos planos de negócio) e a 

jusante (monitorização e recuperação de créditos) seja assumido por outros organismos, os 

custos de transação são reduzidos (Guérin, 2002). Como factores detractores do envolvimento 

das entidades bancárias em sistemas de microcrédito aponta-se a margem de lucro baixa, 

inexistente ou negativa nestas operações (European Commission, 2003), a inexistência de 

garantias dos créditos concedidos e o facto de que o microcrédito requer uma forma de trabalho 

próxima aos clientes e intensiva em capital humano que geralmente não se coaduna com as 

abordagens comerciais praticadas pelas entidades bancárias.   

    

B) Quais as vantagens e riscos associados a esta opção política?  

No decurso da afirmação do sector do microcrédito no espaço europeu, encontram-se já 

documentadas algumas das vantagens da inclusão das entidades bancárias ditas comerciais ou vantagens da inclusão das entidades bancárias ditas comerciais ou vantagens da inclusão das entidades bancárias ditas comerciais ou vantagens da inclusão das entidades bancárias ditas comerciais ou 

convencionais no sector do microcrédito, bem coconvencionais no sector do microcrédito, bem coconvencionais no sector do microcrédito, bem coconvencionais no sector do microcrédito, bem como possíveis riscos inerentes ao seu envolvimento mo possíveis riscos inerentes ao seu envolvimento mo possíveis riscos inerentes ao seu envolvimento mo possíveis riscos inerentes ao seu envolvimento 

num sector de actividade especialmente dirigido a públicosnum sector de actividade especialmente dirigido a públicosnum sector de actividade especialmente dirigido a públicosnum sector de actividade especialmente dirigido a públicos----alvo para os quais não estão alvo para os quais não estão alvo para os quais não estão alvo para os quais não estão 

habitualmente vocacionadoshabitualmente vocacionadoshabitualmente vocacionadoshabitualmente vocacionados. Do ponto de vista positivo identifica-se que as entidades bancárias 

garantem escala aos sistemas de microcrédito, devido à rede de agências locais espalhadas pelo 

país, e trazem eficiência operacional dado que o presente sistema bancário é o canal mais 

relevante para a concessão de empréstimos - inclusive empréstimos de menores dimensões - 

para as pequenas empresas (European Commission, 2010). As instituições financeiras 

estabelecidas já estão acostumadas a trabalhar com sistemas de informação tecnológicos e têm 

profissionais de crédito qualificados (COPIE, 2012), garantindo assim a profissionalização da 

abordagem e uma diminuição dos riscos (Guérin, 2002). Na óptica dos microempreendedores, a 

sua aproximação às entidades bancárias pode ser crucial na medida em que estas serão um 
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potencial parceiro bancário para o desenvolvimento futuro (ou simplesmente a sobrevivência) 

das empresas criadas (Guérin, 2002).  

 

Do ponto de vista dos riscos associados ao envolvimento das entidades bancárias constata-se que 

ao assumir um programa de microcrédito, é requerido às entidades bancárias que alterem a sua 

estratégia de negócio da venda de um produto financeiro específico para o ajustamento dos 

produtos e serviços (com base na sólida experiência ou pesquisas sobre os grupos-alvo em 

questão) com vista ao aumento de rendimentos dos sujeitos e à sua capacidade de reembolsar 

os empréstimos. Tal mudança para formas não padronizadas de provisão de crédito pode ser 

difícil para as instituições financeiras comerciais (COPIE, 2012). Constata-se igualmente que os 

critérios de selecção utilizados em muitas entidades bancárias são pouco ajustados, excluindo as 

microempresas do crédito bancário. Ao levar em conta dimensões como a estabilidade de 

emprego, o historial bancário (ter uma conta e não ter incumprimentos), o ambiente familiar ou 

questões de propriedade que possam facilitar a prestação de garantias, as entidades bancárias 

fazem com que desempregados, solteiros ou divorciados, não-proprietários, e aqueles com 

nenhum ou difícil passado bancário sejam fortemente penalizados (Guérin, 2002). Verifica-se 

ainda que muitas entidades comerciais tendem a recuar nos serviços de microfinanças quando 

os programas de apoio público para este efeito deixam de existir (COPIE, 2012). 

 

Adicionalmente um dos mais cruciais pontos negativos a problematizar no envolvimento das 

entidades bancárias prende-se com a qualidade do relacionamento com os 

microempreendedores, tendo em conta que negociar um empréstimo exige destes últimos 

competências que são ao mesmo tempo técnicas (estabelecer um plano de negócios em 

conformidade com as expectativas dos critérios exigidos pela entidade bancária) e relacionais 

(capacidade de expressar-se e projetar seu valor junto dos técnicos bancários). Existe uma série 

de estudos em diferentes países europeus que apontam para dificuldades a este nível. Entidades 

bancárias britânicas, francesas e holandesas, pesquisadas sobre a possível discriminação contra 

pessoas desempregadas, apontam para um problema de desfasagem cultural: o plano de 

negócios não é claro, os microempreendedores têm um conhecimento limitado do mercado e 

não controlam técnicas de gestão; ao mesmo tempo têm dificuldade em expressar-se e, ao tentar 

vender o seu projeto, a sua intimidação e falta de confiança reforçam a desconfiança de 

banqueiros (Metcalf, 2000 apud Guérin, 2002). Por outro lado, a desconfiança das pessoas 

relativamente ao sector bancário também origina problemas de subfinanciamento: a observação 

é feita por instituições de microfinanças na Holanda e Reino Unido, especialmente para as 

mulheres e os imigrantes (Brander et al, 2000; Crowley e Bainton, 2000 apud Guérin, 2002). O 

estabelecimento de uma relação que potencie o acesso ao crédito é ainda colocado em questão 

quando não existe proximidade entre o microempreendedor e o seu interlocutor bancário. Esta 

proximidade pode estar relacionada com questões culturais como o falar uma mesma língua 

(pertinente não só no caso dos imigrantes mas também no de todas as pessoas que não dominam 

o comummente complexo e desconhecido "jargão" financeiro). A proximidade é também social 

e relacional, sendo por isso influenciada pela regularidade de contactos: trata-se de uma 

construção no tempo, sendo mais fácil para as pessoas que têm uma situação financeira estável 

e um percurso de relacionamento prévio com entidades bancárias. Sendo que por todos estes 

factores tende a existir um afastamento entre as entidades bancárias e os microempreendedores, 

é recomendado o trabalho em estreita relação com outros parceiros locais, aplicando um modelo 
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de articulação, procurando manter os procedimentos de crédito tão simples quanto possível 

(COPIE, 2012)3.  

 

 

1.3. Serviços de apoio aos microempreendedores 

Nesta secção alinham-se argumentos que apontam para a relevância dos serviços de apoio 

técnico prévios à aprovação do crédito enquanto factor crucial para a criação e sustentabilidade 

das iniciativas empresariais levadas a cabo por indivíduos em situação de vulnerabilidade social. 

Estes argumentos contribuem para problematizar em que medida as políticas públicas de em que medida as políticas públicas de em que medida as políticas públicas de em que medida as políticas públicas de 

promoção do autopromoção do autopromoção do autopromoção do auto----emprego integram estes serviços enquanto factor estratégico para cemprego integram estes serviços enquanto factor estratégico para cemprego integram estes serviços enquanto factor estratégico para cemprego integram estes serviços enquanto factor estratégico para capitalizar o apitalizar o apitalizar o apitalizar o 

acesso às medidas em estudo e os resultados desejados em termos de criação de empregoacesso às medidas em estudo e os resultados desejados em termos de criação de empregoacesso às medidas em estudo e os resultados desejados em termos de criação de empregoacesso às medidas em estudo e os resultados desejados em termos de criação de emprego.  

 

Particularmente na fase de concepção do projecto de um micro negócio, a complexidade do 

ambiente institucional exige aos microempreendedores saberes e competências que muitas 

vezes estes não conseguem demonstrar. Criar um negócio de raiz, ou formalizar um negócio já 

existente na esferal informal, pressupõe uma série de procedimentos jurídicos e administrativos, 

envolvendo saberes acerca dos procedimentos de registo, da escolha do estatuto jurídico da 

empresa, do pagamento de encargos sociais, etc. Uma vez que a empresa é criada, o seu sucesso 

depende de um vasto leque de competências: gestão administrativa e financeira, comercial, 

marketing, comunicação, etc. É neste contexto que se reconhece que a disponibilização de linhas 

de crédito, por si só, não constitui condição suficiente para garantir um efectivo acesso ao 

financiamento (ADIE, 2008). É geralmente indispensável complementá-la com serviços ajustados 

de desenvolvimento de negócios, possibilitando boas escolhas no início da actividade, no respeito 

das obrigações legais, antecipando encargos sociais e impostos, assegurando o desenvolvimento 

da empresa, garantindo um bom relacionamento com as entidades de crédito e identificando 

perspectivas comerciais que efectivamente garantam sustentabilidade.  

 

Esta dimensão é de tal forma relevante que a própria noção de microcrédito, quando entendida 

numa visão integrada e ancorada nas realidades sociais vividas por grupos mais vulneráveis 

socialmente, integra em si mesmo esta questão. Assim, o conceito de microcrédito inclui não 

apenas o seu público-alvo (pessoas excluídas do crédito bancário), os seus objectivos e montantes 

(pequenos créditos para a criação de actividades geradoras de rendimento) mas igualmente uma 

referência explícita ao facto de ser uma tecnologia intensiva em capital humano, envolvendo um 

maior conhecimento das capacidades da pessoa e o estabelecimento de uma relação estreita, 

essencial na fase de arranque, através de orientação e apoio relacionados com o negócio 

(European Commission, 2007b). Regressar às origens do microcrédito nos países menos 

desenvolvidos permite-nos também perspectivar a necessidade dos serviços de apoio de um 

outro ângulo. Nestes países os empréstimos são concedidos a grupos que solidariamente se 

responsabilizam pelos pagamentos e nos quais a pressão entre pares e os laços comunitários são 

o garante do retorno do capital. Assim, o factor mais relevante para o sucesso das iniciativas de 

microcrédito prende-se com a mobilização do capital social que os sujeitos possuem para efeitos 

                                                             
3 Estas dimensões de problematização são recuperadas no capítulo 5 – A actuação das entidades bancárias, onde se 
procura analisar de que forma foram ou não integradas na actual arquitectura das políticas, partindo dos resultados 
empíricos recolhidos no terreno. 
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de garantia, em detrimento de garantias reais, medidas em termos de capital financeiro, que 

estes não possuem. No contexto dos países mais industrializados encontramos um contexto bem 

diferente, no qual os empréstimos são individualizados e os laços comunitários mais ténues. Para 

colmatar o facto da pressão comunitária funcionar menos eficazmente surge a necessidade de 

um acompanhamento em proximidade aos microempreendedores que propicie condições 

adequadas para o sucesso das iniciativas.  

 

A relevância dos serviços de apoio é extensamente documentada e aponta para várias ordens de 

factores: 1) a sustentabilidade dos negócios criados; 2) a facilitação da articulação com as 

entidades financeiras para a concessão e gestão dos empréstimos e 3) o apoio integrado aos 

sujeitos em situação de vulnerabilidade social. Desde logo parece existir uma correlação entre 

serviços de apoio e o grau de sobrevivência das iniciativas empresariais. Segundo a Comissão 

Europeia (2003) a taxa de mortalidade das empresas é menor nos Estados-Membros da UE onde 

os serviços de apoio de qualidade - inclusive a facilitação do acesso ao financiamento - estão 

disponíveis para acompanhar os empresários antes e depois de criar o seu negócio ou para ajudar 

as pequenas empresas já existentes, verificando-se que, onde a intensidade destes serviços de 

apoio às empresas é maior, a taxa de sobrevivência das start-ups no seu quinto ano de actividade 

também é maior (European Commission, 2003). Neste sentido, experiências bem-sucedidas a 

nível europeu têm demonstrado que pessoas com baixas qualificações e com dificuldades sociais 

de vária ordem podem recuperar a autonomia através do auto-emprego se forem devidamente 

acompanhadas no desenvolvimento de um projecto (European Commission, 2007b). 

    

Do ponto de vista das entidades financeiras responsáveis pela concessão de microcrédito os 

serviços de apoio são relevantes pois permitem reduzir os elevados custos de transação 

envolvidos na concessão de pequenos empréstimos, contribuem para a redução do risco 

associado às taxas de insucesso dos negócios e permitem a expansão para outros segmentos de 

mercado não convencionais (European Commission, 2010). Do ponto de vista dos 

microempreendedores, Guérin (2002) aponta três funções fundamentais cumpridas pelos 

serviços de apoio: um papel preventivo contra projectos empresariais excessivamente arriscados; 

um papel de alinhamento dos projetos com o perfil dos seus promotores; um papel de mediação 

entre estes e o ambiente, incluindo-se a relação com as entidades bancárias mas também, de 

modo mais geral, o restante ambiente institucional. Subjaz aqui uma forte preocupação com o 

apoio integrado aos sujeitos criando condições para que estes façam escolhas informadas e 

adequadas, desenvolvendo projectos ajustados às suas competências e ao contexto em que estão 

inseridos.    Para os grupos-alvo mais desfavorecidos este acompanhamento integrado e 

abrangente ganha um sentido acrescido, na medida em que promover a transição destes grupos 

do desemprego para o auto-emprego implica a responsabilidade de assegurar que os riscos e as 

oportunidades para essas pessoas no âmbito empresarial estão bem equilibrados, evitando que 

acabem em situações pessoais e financeiras precárias (Jung et al, 2009). 

    

Os serviços de apoio surgem assim como um complemento imprescindível aos serviços 

financeiros e podem adoptar formas diferenciadas tais como apoio individual (orientação, tutoria, 

assistência técnica), formação em grupo, mentoring e coaching (abordagem individualizada e 

adaptada a cada sujeito), círculos de debate e redes de microempreendedores (Guérin, 2002; 

European Commission, 2003; European Commission, 2007b; COPIE, 2012). Este apoio pode ter 

uma duração variável (de umas semanas a alguns anos) e ser mais ou menos formalizado (como 
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acontece com a figura dos business angels, onde o apoio não é explicitamente um serviço 

profissional, baseando-se muitas vezes em afinidades entre investidor e empreendedor) (Guérin, 

2002). Em termos das temáticas abordadas inclui-se o desenvolvimento de planos de negócios, 

gestão, contabilidade e formação em informática, identificação de fornecedores e suporte de 

marketing, áreas essenciais para ajudar os microempreendedores a construir uma actividade 

sustentável (European Commission, 2007b), bem como questões de educação financeira 

incluindo temas como a gestão de uma conta bancária, a compreensão de receitas e despesas, o 

planeamento de longo prazo, os princípios de defesa do consumidor e consumo ético, etc. (Jung 

et al, 2009).    

    

Desenhados em função das especificidades do público-alvo e da fase de desenvolvimento do 

negócio, os serviços oferecidos variam em termos de abrangência e complexidade dependendo 

das características do programa de microcrédito em questão e do tipo de instituição que presta 

o apoio. No caso das microempresas convencionais o apoio é concedido através de redes 

institucionais tais como as câmaras de comércio, indústria e artesanato. Para os públicos mais 

vulneráveis o apoio é geralmente concedido através de redes sociais, autoridades locais, 

incubadoras e redes apoiadas pela UE (European Commission, 2007b). Neste caso, verifica-se que 

pessoas alvo de exclusão vivendo em zonas desfavorecidas tendem a confiar num circuito 

composto por diferentes órgãos públicos e semipúblicos que trabalham nas fronteiras entre a 

segurança social e a política empresarial. Neste circuito encontram-se muitas vezes fontes 

inadequadas e sobrepostas de apoio, raramente formando um verdadeiro sistema capaz de 

efetivamente acompanhar os grupos desfavorecidos ao longo de um itinerário em direcção a 

actividades independentes geradoras de rendimentos (COPIE, 2012). 

 

Em termos de financiamento, a nível europeu os serviços de apoio são baseados na cooperação 

entre entidades públicas e privadas, com um grau variável de apoio público, complementado por 

contribuições de voluntários e doações privadas por parte de cidadãos e empresas socialmente 

responsáveis (European Commission, 2003; ADIE, 2008; COPIE, 2012). O apoio público é 

maioritário, respondendo à identificada falha de mercado e garantindo um serviço de inclusão 

como parte das funções sociais do Estado. Tendo em conta o limite de recursos financeiros nesta 

área, e a procura de serviços de apoio eficazes e de baixo custo, muitas organizações de 

microcrédito na Europa optam por trabalhar com voluntários (gestores de empresas, bancários, 

contabilistas e outros, muitas vezes na situação de reforma, dispostos a contribuir de forma 

benévola através das suas competências profissionais) (Guérin, 2002; ADIE, 2008; Portela et al., 

2008; COPIE, 2012). Esta sistematização de informação relativa aos serviços de apoio ajudará a 

enquadrar a análise dos resultados empíricos recolhidos no terreno, tendo em vista perceber de 

que forma esta componente foi efectivamente integrada na actual arquitectura das políticas alvo 

de estudo.  

 

 

1.4. Metodologia e roteiro metodológico 

O presente estudo tem como objectivo geral contribuir para avaliar a implementação das políticas 

públicas de apoio à criação do próprio emprego – Apoio à Criação de Empresas (ACE) e Programa 

Nacional de Microcrédito (PNM) – especificamente no que respeita ao acesso à linha de crédito 

Microinvest pelo seu público-alvo. Por acesso, entende-se aqui os percursos efectuados pelos 

microempreendedores na procura de beneficiarem da referida linha de crédito, desde a fase 
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inicial de motivação e concretização de ideias de negócio, dos contactos com as entidades 

bancárias para pedido de crédito, até à efectiva concretização do negócio. Para tal, definiu-se 

como objectivos específicos para este estudo:  

− Identificar e analisar as potencialidades e constrangimentos vividos por entidades bancárias 

e microempreendedores na implementação das medidas de apoio à criação de empresas 

(ACE e PNM); 

− Compreender como se estão a afirmar as entidades bancárias enquanto novos actores na 

implementação das políticas públicas de apoio à inserção sócio-profissional de indivíduos em 

situação de vulnerabilidade social; 

− Proceder à sistematização, transferência e apropriação, pelos agentes auscultados e demais 

actores nacionais relevantes, dos conhecimentos gerados no âmbito do estudo. 

 

Para tal, optou-se por uma metodologia de investigação eminentemente qualitativa, buscando 

aprofundar e sistematizar conhecimento sobre a recente reconfiguração das políticas públicas de 

promoção do auto-emprego, a partir do ponto de vista dos seus actores no terreno.  

Foram utilizadas assim duas técnicas principais, a análise documentalanálise documentalanálise documentalanálise documental e a entrevistaentrevistaentrevistaentrevista, estruturando-

se em quatro níveis de recolha de informação:  

− Análise documental de políticas públicas de promoção ao auto-emprego e microcrédito;  

− Entrevistas a actores chave – que se considera serem informantes privilegiados 

representantes de instituições envolvidas na definição das medidas e linha Microinvest; 

− Entrevistas às entidades bancárias – sendo as instituições intermediárias que fazem a ponte 

de ligação entre dois níveis, as políticas e os indivíduos; 

− Entrevistas a microempreendedores/as – que recorreram ou tentaram recorrer à linha 

Microinvest. 

 

Para tornar a informação recolhida com as entrevistas inteligível para efeitos da investigação, 

optou-se pela técnica de análise categorialanálise categorialanálise categorialanálise categorial, sendo o procedimento mais comummente adoptado. 

Procurar-se-á de seguida explicar, as etapas da investigação onde cada técnica foi empregada, e 

respectivo método de aplicação e contributo para a investigação.   

 

 

Roteiro metodológico 

Técnica de análise documental 

A técnica de recolha de informação e    análise documentalanálise documentalanálise documentalanálise documental, transversal a toda a investigação, 

principiou na revisão bibliográfica para o enquadramento da problemática em estudo, através da 

pesquisa e recolha documental, levantamento de fontes, recolha e análise de informação, tanto 

a nível nacional como referências a nível europeu. A pesquisa documental inicial, baseou-se no 

âmbito das políticas públicas de apoio à criação do próprio emprego. Esta análise foi importante 

para um primeiro enquadramento da legislação existente desde a década de 80 ao nível das 

políticas públicas, aprofundando-se as que são objecto de estudo desta investigação – Programa 

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

Desenvolvimento da Economia Social (PADES), nomeadamente no que concerne às medidas ACE 

e PNM (respectivamente) onde se encontram integradas a linha de crédito Microinvest. Dentro 

da análise documental, acresceu pesquisas no âmbito do enquadramento teórico da 

investigação, procurando sustentação teórica para definir conceitos e reflexões sobre o 
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microcrédito e microempreendedorismo. Esta análise e revisão bibliográfica foram fundamentais 

e serviram como base de suporte para o trabalho realizado ao longo do estudo de investigação. 

 

Técnica de entrevista 

A entrevisentrevisentrevisentrevistatatata foi a técnica de excelência utilizada ao longo da investigação. Optou-se por 

entrevistas semidirectivasentrevistas semidirectivasentrevistas semidirectivasentrevistas semidirectivas pelo facto de esta modalidade permitir orientar o relato do 

entrevistado para questões que são consideradas centrais sem impedir a possibilidade de ele vir 

a abordar outras questões que se revelem úteis para o estudo. 

Iniciou-se o trabalho de campo com entrevistas exploratórias a actores privilegiados de entidades entrevistas exploratórias a actores privilegiados de entidades entrevistas exploratórias a actores privilegiados de entidades entrevistas exploratórias a actores privilegiados de entidades 

chavechavechavechave, envolvidos na concepção, programação e gestão dos programas em análise, com vista a 

descobrir os aspectos a ter em conta e a alargar ou rectificar o campo de investigação resultante 

das leituras. (Quivy e Campenhoudt, 2003). 

 

Foram criados guiões de entrevista para cada entidade chave com papel relevante na 

implementação dos programas (4 guiões - 2 IEFP, sendo um adaptado para técnicos e outro para 

coordenadores; 1 CASES; 1 SPGM4). Apesar da existência de um guião, as entrevistas foram 

conduzidas de forma aberta, como referido anteriormente. O carácter exploratório das 

entrevistas permitiu pôr em evidência as lógicas internas e as divergências ou congruências de 

pontos de vista e reflectir sobre o que elas podem revelar, e desta forma permitir pistas para a 

pesquisa e orientar na auscultação aos restantes actores envolvidos na investigação.  

 

Ao aaaagendamento e realização das entrevistasgendamento e realização das entrevistasgendamento e realização das entrevistasgendamento e realização das entrevistas exploratóriasexploratóriasexploratóriasexploratórias seguiu-se a realização de contactos 

com o IEFP e a CASES para marcação das entrevistas principais. A maioria destas foi realizada em 

Lisboa, à excepção das entrevistas ao Director da Direcção Regional do Norte do IEFP e a um 

técnico de um Centro de Emprego, que decorreram no Porto. No    seguimento destas entrevistas, 

surgiu a necessidade de se entrevistar, no Porto, mais um outro actor com papel fulcral na gestão 

da medida ACE – a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua (SPGM) - o que não estava 

inicialmente previsto.  

Esta fase decorreu entre Março e Maio de 2013, tendo sido possível auscultar 10 entrevistados. 

        

                                                             
4 Ver Anexo I A – Guiões das entrevistas exploratórias  
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Quadro 1 – Apresentação dos actores privilegiados entrevistados,  
segundo a entidade e departamento/serviço 

Entidade Código Departamento/Serviço 

IEFP 

EXP_A1 Delegação Regional Norte 

EXP_A2 Direcção de Serviços de Promoção do Emprego 

EXP_A3 Direcção de Serviços de Promoção do Emprego 

EXP_A4 Direcção de Serviços de Promoção do Emprego 

EXP_A5 Centro de Emprego 

CASES 
EXP_B1 Equipa de gestão do PNM 

EXP_B2 Equipa de gestão do PNM 

SPGM 

EXP_C1 Departamento de gestão de linhas especiais 

EXP_C2 Departamento de gestão de linhas especiais 

EXP_C3 Departamento de gestão de linhas especiais 

    

Seguiram-se as entrevistas às    entidades bancáriasentidades bancáriasentidades bancáriasentidades bancárias, com um guião próprio5 procurando-se 

auscultar todas as entidades bancárias que se encontram protocoladas com a linha Microinvest 

(11).  

 

Em Julho iniciaram-se os contactos com as entidades bancáriasentidades bancáriasentidades bancáriasentidades bancárias para agendamento de entrevistas. 

Tendo por base os contactos disponibilizados pelo IEFP/CASES/SPGM, procedeu-se à solicitação 

de participação no estudo, através da realização de uma entrevista, preferencialmente junto de 

responsáveis e técnicos que tivessem conhecimento do funcionamento da medida ACE, bem 

como experiência junto de microempreendedores que tenham recorrido, ou tentado recorrer à 

linha Microinvest. As entrevistas decorreram presencialmente6, sendo inicialmente explicado os 

objectivos do estudo, seguido da aplicação de um guião estruturado em 4 áreas de abordagem: 

1. Linhas de microcrédito existentes e clientes alvo; 2. A linha Microinvest; 3. Balanço do 

Microinvest e pontos críticos e 4. Futuro do microcrédito em Portugal. 

 

Numa primeira abordagem às entidades bancárias percebemos que a linha Microinvest se 

encontra agregada a diferentes estruturas e serviços (ex: departamento de marketing, 

departamento de crédito, departamento de municípios, etc.). Resulta daqui que as pessoas 

entrevistadas e que nos foram sendo indicadas como tendo relação com a implementação da 

linha Microinvest nem sempre foram as mais indicadas para prestar a melhor informação sobre 

esta, sobretudo associado ao facto de não terem experiência de acompanhamento de projectos 

candidatos a esta linha. É o caso dos entrevistados afectos a serviços centrais que tendo uma 

visão mais de topo, nem sempre conseguiram identificar os constrangimentos ou potencialidades 

vividas ao nível mais de terreno pelos técnicos das agências locais e não possuíam experiência de 

contacto com microempreendedores.  

 

                                                             
5 Ver Anexo I B – Guiões de entrevista às entidades bancárias  

6 Apenas uma entrevista a uma entidade bancária foi realizada não presencialmente, tendo sido respondida via e-mail. 
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Esta fase de contactos prolongou-se no tempo, devido a alguns constrangimentos no 

agendamento junto dos responsáveis e técnicos das entidades bancárias, iniciando-se a 

realização das entrevistas em Agosto de 2013 e terminado em Janeiro de 2014. Foi possível fazer 

entrevistas junto das 11 entidades bancárias protocoladas, num total de 17 pessoas 

entrevistadas.  

 

Quadro 2 – Apresentação dos entrevistados das entidades bancárias  
segundo departamento/serviço 

Código 

Entidade 

bancária 

Número de 

entrevistados 
Departamento/Serviço 

EB1 1 Serviços Centrais (Área de produtos e serviços) 

EB2 1 Serviços Centrais (Marketing de Empresas) 

EB3 1 Serviços Centrais  

EB4 1 Unidade Especializada de Microcrédito 

EB5 3 

Serviços Centrais 

Serviços Centrais (Marketing de Empresas e Negócios) 

Agência bancária local 

EB6 2 
Serviços Centrais (Gabinete de Protocolos Financeiros) 

Serviços Centrais (Gabinete Empresas)  

EB7 1 Agência Central Regional 

EB8 1 
Serviços Centrais (Gabinete de Comunicação e Relações 

Institucionais) 

EB9 4 

Agência bancária local 

Agência bancária local 

Serviços Centrais (Marketing e Empresas) 

Serviços Centrais (Microcrédito) 

EB10 1 Unidade Especializada de Microcrédito 

EB11 1 Serviços Centrais (Departamento de Crédito e Parcerias) 

 

 

No que concerne às entrevistas aos microempreendedoresentrevistas aos microempreendedoresentrevistas aos microempreendedoresentrevistas aos microempreendedores, e sendo o objectivo a realização de 

um estudo exploratório, ou seja, sem uma amostra representativa de todos os 

microempreendedores que acederam à linha Microinvest. Os 14 casos previstos na candidatura 

constituíam uma amostra intencional e não representativa, seleccionada de acordo com critérios 

sociodemográficos e critérios técnicos associados ao percurso de acesso à linha.  

 

Critérios sociodemográficos:  

− Género – obter igual representatividade de género nos microempreendedores entrevistados; 

− Escolaridade – alcançar diferentes graus de escolaridade;  

− Idade – conseguir microempreendedores de diferentes idades; 
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Critérios técnicos: 

− Candidatura à Microinvest via PAECPE e PNM – obter as trajectórias e os percursos nos 

diferentes programas; 

− Crédito aprovado ou não aprovado – perceber quais os critérios que condicionam o resultado 

de candidatura. 

 

Para tal, foi construído um guião de entrevista semiestruturada para os microempreendedores, 

que se encontra estruturado em 4 áreas: 1. Acesso e candidatura ao Microinvest; 2. Análise do 

processo por parte da entidade bancária; 3. Após crédito concedido; 4. Apreciação geral sobre 

Microinvest7. 

A estratégia utilizada para sinalização e identificação dos microempreendedores a entrevistar, 

tendo por base os critérios apresentados, passou por contactar diversas entidades sociais, 

públicas e privadas que prestassem serviços de apoio à criação de negócios, ou que tivessem 

gabinetes de apoio ao empreendedor (inclusive as EPAT- Entidades Prestadoras de Apoio Técnico, 

certificadas pelo IEFP), no sentido de sinalizar microempreendedores com o perfil definido para 

a realização da entrevista. Nesta fase, a escassez e dispersão geográfica de 

microempreendedores que se candidataram à linha Microinvest, não facilitou a tarefa de 

identificar um número razoável de microempreendedores, para que se pudesse proceder à 

selecção dos que melhor pudessem preencher os critérios de escolha para o estudo8.  

 

Após a disponibilização dos contactos por diversas entidades, procedeu-se ao contacto 

(telefónico) dos microempreendedores para explicar os objectivos da investigação e solicitar a 

participação na mesma. Através do contacto telefónico inicial, foi possível recolher os dados 

sociodemográficos e restante informação necessária à aplicação dos critérios de selecção da 

amostra. Após a recolha desta informação, foram sendo seleccionados os microempreendedores 

que melhor correspondessem aos critérios do estudo, e por conseguinte foram sendo agendadas 

as entrevistas com os mesmos.  

 

Todas as entrevistas foram presenciais, tendo-se procedido inicialmente à apresentação do 

estudo e aos objectivos da entrevista de obter uma descrição do processo de desenvolvimento 

da ideia de negócio até à criação da empresa/formalização da mesma. Solicitou-se a autorização 

para registar a entrevista, garantindo o uso estrito da gravação para efeitos da investigação, 

sendo assegurada a confidencialidade dos dados recolhidos.  

 

Foram realizadas 14 entrevistas a microempreendedores entre Outubro e Dezembro de 2013.  

A tabela que se segue representa a caracterização dos microempreendedores entrevistados, à 

data das entrevistas tendo em consideração os critérios de amostragem. 

 

                                                             
7 Ver Anexo I C – Guião de entrevista microempreendedores 

8 Em candidatura previa-se que a zona geográfica de intervenção do estudo se circunscreve-se ao concelho do Porto, 
no entanto, tendo em conta algumas das limitações que nos foram surgindo ao longo da investigação, na identificação 
e sinalização de microempreendedores que cumprissem os critérios para auscultação, optou-se por alargar a zona de 
intervenção para a zona norte do país.   
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Quadro 3 – Caracterização dos microempreendedores entrevistados9 

Código Género Idade 
Grau de 
escolaridade 

Localização 
geográfica do 
negócio 

Tipo de negócio Medida 
Resultado 
do pedido 
de crédito10 

M1 M 31 

Secundário 

(Freq. 

Licenciatura) 

Porto 

Aluguer de 

equipamentos de 

impressão 

ACE Aprovado 

M2 M 37 
Superior 

(Licenciatura) 
Porto Turismo ACE Aprovado 

M3 M 62 
Superior 

(Bacharelato) 

Santa Maria da 

Feira 

Cabeleireiro/ 

Estética 
ACE 

Não 

Aprovado 

M4 M 22 
Secundário 

(12º ano) 
Vila do Conde 

Restauração – 

serviço de take 

away 

PNM Aprovado 

M5 M 49 
3º Ciclo 

(Freq. 12ºano) 

Vila Nova de 

Gaia 

Comércio a retalho 

de gomas 
PNM 

Não 

Aprovado 

M6 F 28 
3º Ciclo 

(9º ano) 

Santa Maria da 

Feira 
Café/snack bar ACE Aprovado 

M7 F 30 
Superior 

(Licenciatura) 

Vila Nova de 

Gaia 
Centro de estudos PNM 

(pedido de 

crédito não 

formalizado) 

M8 F 33 

Secundário 

(freq. 

Licenciatura) 

Vila Nova de 

Famalicão 

Retrosaria e atelier 

de costura 
PNM 

Não 

Aprovado 

M9 M 30 
3º Ciclo 

(9º ano) 

Caldas das 

Taipas (Braga) 

Aplicação de tectos 

falsos 
ACE Aprovado 

M10 F 27 
Superior 

(Mestrado) 

Oliveira de 

Azeméis 

Serviços de apoio à 

educação 
PNM 

Não 

Aprovado 

M11 F 37 
3º Ciclo 

(9º ano) 
Guimarães Minimercado ACE Aprovado 

M12 F 34 
3º Ciclo 

(9º ano) 
Santo Tirso 

Cabeleireiro 

unissexo 
ACE Aprovado 

M13 F 51 
Secundário 

(12º ano) 
Porto 

Casa de 

acolhimento de 

idosos 

ACE 

(pedido de 

crédito não 

formalizado) 

M14 M 31 
Superior 

(Licenciatura) 

Marco de 

Canavezes 

Recordações 

turísticas 
PNM 

Não 

Aprovado 

 

Mesmo tendo em consideração que se está perante uma amostra muito reduzida de 

entrevistados, verifica-se que se encontram preenchidos os critérios de amostragem para o 

estudo, seja os critérios sociodemográficos pela igual representatividade de géneros, pela 

                                                             
9 Dados/informação à data das entrevistas que se realizaram entre Outubro e Dezembro de 2013 

10 Estes resultados de pedido de crédito foram-nos transmitidos aquando do contacto com os microempreendedores, 
já que consistia num dos critérios de selecção dos microempreendedores para entrevista. No entanto, os percursos de 
acesso à linha Microinvest não são lineares e esta irá ser uma questão problematizada ao longo do estudo. Esta tabela 
apresenta o resultado da última tentativa de pedido de crédito efectuado, percepcionando desde já que existe 
sinuosidade de percursos no acesso à linha Microinvest.  
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diversidade de idades e escolaridade dos microempreendedores, seja pelos critérios técnicos 

associados ao percurso de acesso à linha.   

 

Técnica de análise categorial 

À medida que as entrevistas iam sendo realizadas, procedia-se à sua transcrição e à transcrição e à transcrição e à transcrição e à validação e validação e validação e validação e 

categorizaçãocategorizaçãocategorizaçãocategorização da informação recolhida para posteriormente se proceder uma análise de 

conteúdo de tipo categorial, a mais comum em estudos deste género. 

As entrevistas foram alvo de registo áudio11 e, posteriormente, transcritas na íntegra de acordo 

com os seguintes procedimentos: 

– Leitura inicial de validação da informação transcrita12: foi realizada uma primeira leitura de 

todas as transcrições, validando a informação recolhida e permitindo obter uma visão da 

totalidade de informação recolhida. 

– Segunda leitura das transcrições: a equipa de investigação determinou, que cada elemento 

iria ler e validar, não as entrevistas em que desempenhou o papel de entrevistadora, mas as 

entrevistas realizadas pela restante equipa, para que se pudesse obter um panorama geral 

do conteúdo abordado nas entrevistas (análise flutuante referida por Bardin, 2009) e 

despertar desde logo a equipa para uma posterior organização da informação com vista ao 

processo de categorização. Ao longo desta etapa, todas as ideias que se destacaram da 

leitura foram apontadas na margem do material transcrito. 

– Análise de conteúdo ou categorização: Após a etapa de transcrição e validação das 

entrevistas, procedeu-se à sua análise categorial assente numa lógica indutiva em que as 

categorias e subcategorias são definidas a posteriori, o que exigiu da parte da equipa de 

investigação um papel activo no processo de dar inteligibilidade aos dados recolhidos. 

Iniciou-se o processo pela leitura dos transcritos das entrevistas, analisando o relato das 

experiências e identificando unidades de significado e temas, caso a caso. Avançou-se para 

a construção de dimensões, categorias e subcategorias, caso a caso, até a análise não 

produzir mais nenhum indício de classificação pertinente. Alguns casos trouxeram novas 

categorias e subcategorias, que foram sendo incorporadas e reestruturadas. Procedeu-se 

desta forma para todas as entrevistas. Seguiu-se o processo de abstracção de descrever e 

exemplificar cada uma delas. Após a descrição detalhada das categorias e subcategorias 

procedeu-se à organização de todas as unidades de contexto por categorias e 

subcategorias13. As categorias são rubricas significativas que juntam, sob uma noção geral, 

elementos do discurso (Poirier & Valladon, 1983, apud Guerra, 2006). 

– Análise: após a organização de todas as unidades de contexto em categorias e subcategorias, 

deu-se início à análise dos dados recolhidos, através do cruzamento e triangulação de temas 

e padrões emergentes da informação descritiva, procurando dar significado à informação e 

chegando a conclusões a partir da reflexão sobre a informação recolhida. Esta fase é 

importante pois irá sustentar os capítulos de reflexão e produção teórica.  

                                                             
11 Com excepção de duas entidades bancárias: uma não permitiu a gravação áudio, tendo sido recolhida a informação 
de forma indirecta pela entrevistadora; a outra respondeu às questões do guião por escrito (via e-mail). 

12 Tendo em conta que algumas as entrevistas foram transcritas por elementos externos à equipa de investigação, 
reconheceu-se a importância de validar a informação transcrita de forma a aferir a correcta transcrição da informação 
recolhida em contexto de entrevista.  

13 Anexo I D - Grelha Categorias de Análise – Microempreendedores e - Grelha Categorias de Análise – Entidades 
bancárias.  
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2. 

Contextualização teórica 

 

 

2.1. Política Pública  

 

2.1.1. Reforma do Estado Social: das políticas passivas às políticas activas de 

emprego 

As políticas sociais enquadram-se no âmbito mais geral das políticas públicaspolíticas públicaspolíticas públicaspolíticas públicas podendo estas ser 

entendidas como “os programas e acções do governo (central, regional, local) com repercussão 

na vida das populações em domínios como educação, saúde, protecção social, emprego, 

habitação, transportes, ambiente, entre outras. Configuram escolhas, por vezes reflectidas em 

nova legislação, e traduzem-se em certas opções para o uso dos recursos públicos, em detrimento 

de outras” (Coelho, 2012:164). 

 

O emprego enquanto domínio de intervenção da política pública tem associado a si um conjunto 

alargado de programas. No âmbito deste estudo de investigação importa reflectir sobre as 

políticas de emprego, mais especificamente as que estão orientados para o auto-emprego, com 

enfoque nas medidas integradas nos seguintes programas: Programa de Apoio ao 

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

Desenvolvimento da Economia Social (PADES), onde se incluem as medidas Apoio à Criação de 

Empresas (ACE) e Programa Nacional de Microcrédito (PNM), respectivamente. Estas medidas 

encontram-se abrangidas pelas designadas políticas sociais activaspolíticas sociais activaspolíticas sociais activaspolíticas sociais activas que surgem tanto como 

oposição como complemento às políticas passivas de emprego. A geração das políticas sociais 

activas de emprego tem como palavra de ordem a inserção social com base no princípio de 

“ajudar as pessoas a se inserirem socialmente, seja nos mercados de trabalho, seja em actividades 

socialmente reconhecidas” (Hespanha, 2008:5). Inserção entendida como forma de reconhecer 

a utilidade social dos indivíduos onde estes são encarados como “cidadãos activos e não apenas 

como assistidos” (ibid) onde existe a responsabilização (em forma de cumprimento de 

obrigações) e a contratualização entre Estado e cidadão. 

 

Já as políticas passivaspolíticas passivaspolíticas passivaspolíticas passivas, típicas de uma primeira geração de políticas sociais, caracterizam-se pela 

sua orientação indemnizatória e de subsidiação por parte do Estado dos rendimentos perdidos 

por efeito do desemprego (ou do envelhecimento, da doença, da incapacitação, etc.) e pela sua 

tendência para desencadear uma “relação paternalista entre Estado e assistido, geradora de 

dependência e pela qual este último se tende a tornar um sujeito subordinado” (Sousa et al., 

2007:93). Segundo estes autores, o papel das políticas passivas é mais centrado na garantia de 

rendimentos sendo que estas se tornaram inadequadas face à situação de risco social em que 

muitas pessoas se encontram – desempregados de longa duração, desempregados sem qualquer 

tipo de qualificações profissionais, pessoas que dificilmente encontram um emprego sem ajuda 

para se tornarem mais facilmente empregáveis. Neste sentido, os autores concluem que o 
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objectivo das políticas activasobjectivo das políticas activasobjectivo das políticas activasobjectivo das políticas activas é o de verdadeiramente ajudarem as pessoas a se (re)inserirem 

socialmente. A aplicação das políticas activas baseia-se num acordo entre o Estado e o 

beneficiário, onde se reconhece que ambos deverão ter um papel activo – Estado com gestão 

mais descentralizada e flexível enquanto que dos cidadãos se espera uma postura mais activa na 

negociação das medidas que lhe serão aplicadas e no cumprimento das obrigações do acordo 

estabelecido. Se por um lado a assunção do contrato de inserção “representa o reconhecimento 

da sua dignidade de cidadão actor (e não mero assistido)” (Sousa et al., 2007:101), no qual uma 

pessoa em situação de desemprego enceta um conjunto de esforços no sentido da sua inserção 

laboral, por outro a obrigação “pode colocar um grave problema de controlo social e de 

marginalização sempre que o Estado exija algo desproporcionado em troca da sua ajuda (…) 

sempre que essa exigência se traduza numa compulsão cega dos assistidos ao trabalho apenas 

para justificar o subsídio que lhes concede” (ibid). O risco de ocorrerem este tipo de exigências 

poderá ser cada vez mais notório dado a escassez de recursos públicos e a crescente procura de 

subsídios por parte da população desempregada que tem vindo a aumentar. Conforme refere 

Marujo “esta problemática do grau de compulsão das políticas sociais e do seu carácter punitivo 

e disciplinador, está intimamente ligada à questão que é, desde sempre, a maior preocupação 

suscitada pelos especialistas e peritos nesta matéria, a sustentabilidade do Estado Social” 

(2012:22).  

 

Com a nova geração de políticas sociais há uma mudança de postura do Estado de “muito 

centralizada e baseada numa estrutura burocrática de serviços, regida por normas rígidas” 

(Hespanha, 2008:6) para uma abordagem mais activa, mais descentralizada, flexível e de menor 

autoridade pela existência de uma contratualização e num maior reconhecimento tanto dos 

direitos dos cidadãos como da sua competência para negociar as medidas que lhe serão mais 

ajustadas (ibid). 

 

Vários autores destacam os aspectos positivosaspectos positivosaspectos positivosaspectos positivos das medidas no âmbito das políticas activas. Entre 

estes destacam-se os seguintes: (1) permitir melhorar as qualificações, (2) estimular a 

empregabilidade dos trabalhadores desempregados pela sua participação no mercado de 

trabalho, (3) contribuir para o aumento da auto-estima e para a autonomia dos trabalhadores 

(Heikkila, 1999; Hvinden, 1999; Bosco e Chassard, 1999; Geldof, 1999 apud Sousa et al., 2007). 

Entre os aspectos negativosaspectos negativosaspectos negativosaspectos negativos das políticas activas podem ser evidenciados: (1) condicionamento 

no acesso a benefícios sociais e as limitações à liberdade e à autonomia dos trabalhadores 

(Hvinden, 1999; Geldof, 1999 apud Sousa et al., 2007); (2) redução do nível de bem-estar pela 

realização de tarefas socialmente pouco valorizadas ou mesmo degradantes (Heikkila, 1999 apud 

Sousa et al., 2007); (3) “as elevadas obrigações para os desempregados, tendem a responsabilizar 

estes pela sua situação de exclusão, descartando assim os patrões, as empresas e o capital de 

qualquer responsabilidade por tal situação” (Geldof, 1999; Berkel, 1999 apud Sousa et al., 

2007:101).  

 

Associada à actual conjuntura económica, financeira e social para além do aumento do 

desemprego também se assiste ao “aumento da inflação, das taxas de juro e do endividamento 

das famílias, as situações de carência, de pobreza e a consequente procura de protecção social 

estão cada vez mais visíveis” (Caleiras, 2008:14 apud Marujo 2012:23). Se por um lado as políticas 

activas surgem como forma de dar resposta à incapacidade do Estado indemnizar as pessoas pela 

sua situação de desemprego e também pelo facto de haver cada vez mais desemprego e pessoas 
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cada vez mais dificilmente empregáveis, por outro a procura de protecção social nas situações de 

desemprego é também cada vez maior precisamente pela inexistência de empregos mesmo 

quando a intervenção privilegia a inserção. O actual momento em que vivemos de crise 

económica faz aumentar a pressão sobre a protecção social e “sobre as políticas sociais, 

designadamente aquelas destinadas a compensar as perdas de rendimentos da população 

desempregada ou a suavizar as carências da população pauperizada” (Sousa et al., 2007:89).  

 

Entre os tipos de políticas activas de emprego podem ser distinguidas aquelas cuja activação é 

imposta (workfare) e aquelas onde a activação é encorajada (Sousa et al., 2007). No primeiro caso 

a prestação indemnizatória (vertente passiva) fica condicionada pelo compromisso de cumprir 

um programa de activação (vertente activa) - por exemplo a realização de um trabalho ou 

programa ocupacional -, formalmente assumido (contratualização), sob pena de perda da 

prestação – por exemplo, o subsídio de desemprego. No segundo caso, as políticas activas 

abarcam um conjunto de programas como incentivos à contratação por parte de entidades 

empregadoras, estágios, etc., bem como as que promovem o auto-emprego por parte de pessoas 

desempregadas como é o exemplo do anterior PEOE (Programa de Estímulo à Oferta de Emprego) 

e do actual PAECPE (um dos dois principais programas em estudo no âmbito deste projecto de 

investigação).  

 

 

2.1.2. Apoios ao auto-emprego nas políticas activas 

Ao longo do tempo foram surgindo vários instrumentos de política pública com vista à promoção 

da economia, através da criação de oportunidades que permitam a geração de emprego e de 

riqueza. No domínio particular da geração de emprego, as designadas políticas de emprego, têm 

uma já longa história que vai das políticas de colocação de desempregados, através da 

intermediação entre a oferta e a procura de emprego até às políticas activas de emprego, 

destinadas a apoiar de diversos modos os trabalhadores mais dificilmente empregáveis, passando 

pelas políticas de qualificação dos trabalhadores, através de programas de orientação e formação 

profissional. No âmbito das políticas activas, o auto-emprego aparece como sendo uma das vias 

a promover junto do público desempregado no sentido da sua inserção laboral. Entre estas 

políticas encontram-se os programas públicos que são alvo de estudo neste projecto de 

investigação – PAECPE14 e PADES15 – que através das suas medidas Apoio à Criação de Empresas 

(ACE) e Programa Nacional de Microcrédito (PNM), visam promover a iniciativa empresarial dos 

trabalhadores ou empreendedorismo, através da concessão de vantagens (financiamento, apoio 

técnico, formação, etc.) a quem pretenda criar um negócio e gerar novos postos de trabalho. No 

que respeita especificamente a estes programas, passou-se de um esquema anterior baseado em 

subsídios não reembolsáveis para os actuais baseados em empréstimos bancários, com 

bonificação das taxas de juro e de garantias desses empréstimos. Contudo, importa referir que 

as políticas de emprego na década de 80 tinham já previsto um sistema de apoio à criação de 

                                                             
14 Portaria n.º 985/2009, de 4 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 58/2011, de 28 de Janeiro 
e Portaria n.º 95/2012, de 4 de Abril. 

15 Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2010 de 4 de Março, Portaria n.º 985/2009, de 4 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Portaria n.º 58/2011, de 28 de Janeiro e Resolução do Conselho de Ministros n.º 51-
A/2012, de 14 de Junho, com as alterações introduzidas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2013, de 4 de 
Junho e Portaria n.º 95/2012 de 4 de Abril.  
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emprego com empréstimos16 sem juros mas como complemento aos subsídios não 

reembolsáveis.  

 

No sentido de se compreender a forma como foram evoluindo as políticas de promoção do auto-

emprego por parte do Estado junto de pessoas desempregadas, procuramos aqui descrever os 

apoios que foram sendo disponibilizadas ao longo do tempo, tanto do ponto de vista financeiro 

(por exemplo, subsídios, empréstimos, etc.) como técnico (por exemplo, aconselhamento na fase 

de amadurecimento da ideia de negócio, apoio na elaboração do projecto, acompanhamento á 

iniciativa recém criada, etc.). Para efeitos deste projecto de investigação realiza-se um breve 

enquadramento das medidas existentes na década de 80 até ao ano de 200117, dando-se um 

maior enfoque aos apoios existentes a partir desse ano e até à actualidade.  

 

Mix de apoios sob a forma de subsídio não reembolsável e reembolsável (Década 80 até 

2001) 

As iniciativas de apoio à criação de pequenas empresas e auto-emprego remontam à década de década de década de década de 

80808080. No reflexo de uma crise económica internacional, surgem medidas de promoção de emprego 

e de estímulo à criação e manutenção de postos de trabalho que se configuravam em apoios 

tanto sob a forma de empréstimo como de subsídios, em especial a empresas18. Com a entrada Com a entrada Com a entrada Com a entrada 

de Portugal na CEE (1986)de Portugal na CEE (1986)de Portugal na CEE (1986)de Portugal na CEE (1986), surgem as primeiras políticas e programas destinadas a estimular a 

criação de emprego. O exemplo mais expressivo é o das Iniciativas Locais de Emprego (ILE), um 

programa criado em 1986 e inspirado nas recomendações da OCDE na sequência de programa 

de emprego, lançado em 1982, ao nível local através da implementação de políticas activas de 

emprego que favorecessem o auto-emprego e a criação de empresas (CIDEC, 2004).  

Por ILE entendia-se as entidades tanto de natureza privada como associativa ou cooperativas que 

se caracterizassem “pela capacidade empresarial e viabilidade económica e social” (...) e “pelo 

objectivo de reduzir o emprego (...), criando novos postos de trabalho” 19. O Programa ILE foi, 

desde então, o principal instrumento de incentivo ao empreendedorismo no âmbito da 

intervenção do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), na vertente do apoio 

financeiro directo, sob a forma de subsídios não reembolsáveis e empréstimos sem juros, 

orientado para a viabilização de projectos de investimento, coexistindo com um conjunto 

bastante diversificado de outros auxílios, como sejam os destinados à criação ou promoção da 

qualidade do emprego ou à formação profissional, que igualmente configuram importantes 

formas de apoio à actividade empresarial e ao emprego.  

 

Na legislação de 86, os apoios do IEFP no âmbito das ILE poderiam ter a seguinte natureza: 

– Apoio técnico - prestação de serviços próprios do IEFP, incluindo a ajuda na elaboração dos 

projectos; 

                                                             
16 Empréstimos sem juros entendidos como sendo subsídios reembolsáveis concedidos pelo Estado. A legislação 
relativa a este tipo de apoio nunca refere as entidades bancárias como intervindo no processo. Pela literatura analisada 
para este estudo, nunca são referidas as entidades bancárias, sendo apenas introduzidas na legislação de 2009 com o 
PAECPE. 

17 No Anexo II A – Quadro resumo da evolução histórica dos apoios, encontra-se identificado e resumido os principais 
apoios ao auto-emprego para indivíduos em situação de vulnerabilidade, existentes desde a década de 80. 
18 DL nº 445/80 de 4 de Outubro 
19 Despacho Normativo nº 46/86 de 4 de Junho 
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– Apoio técnico financeiro - financiamento da prestação de serviços por parte de outras 

entidades; 

– Apoio financeiro20 – concessão de subsídios não reembolsáveis ou de empréstimos sem 

juros21, para cobrir despesas de investimento. 

 

Na década de 90Na década de 90Na década de 90Na década de 90, há a continuidade do programa ILE com o objectivo de viabilizar soluções de 

auto-emprego dos microempreendedores e de outros trabalhadores22, enquanto medida de 

política activa de emprego. Com a reavaliação do programa ILE23, nesta nova legislação, reforça-

se a importância do apoio técnico ao nível da formação e do acompanhamento. Este tipo de apoio 

poderia ser prestado directamente pelas estruturas do IEFP, ou por entidades e técnicos por este 

credenciados, surgindo aqui pela primeira vez a figura das entidades credenciadas para apoio 

técnico. 

 

Os apoios financeiros a conceder configuravam tanto a forma de subsídio não reembolsável24 (a 

fundo perdido, como se encontra designado no decreto-lei) como a forma de subsídio 

reembolsável25, sendo que os postos de trabalho a criar teriam de ser preenchidos por pessoas 

desempregadas e os projectos apresentados teriam que demonstrar viabilidade económico-

financeira e social.   

 

 

Programas das políticas públicas de promoção do auto-emprego (a partir de 2001)26262626 

PEOE - Apoios sob a forma de subsídio não reembolsável (de 2001 até 2009) 

Em 2001 há uma reconfiguração das medidas, surgindo o Programa de Estímulo à Oferta de 

Emprego (PEOE)27 que agrupa um conjunto de apoios a iniciativas empresariais, que originem a 

criação líquida de postos de trabalho (apoios à contratação, iniciativas locais de emprego e 

projectos de emprego promovidos por beneficiários de prestações de desemprego) ou ao 

aprofundamento da melhoria da qualidade do emprego (conversão de contractos de trabalho a 

termo em sem termo). 

 

                                                             
20 Os apoios no âmbito da ILE poderiam revestir as seguintes modalidades: subsídio não reembolsável (até ao máximo 
de 500 contos); subsídio não reembolsável (que se destinava ao pagamento de remunerações, não podendo 
ultrapassar os 2 anos e apenas até ao máximo de 5 postos de trabalho); empréstimos sem juros - não podendo ser 
superior a 36 vezes o subsídio social de desemprego, por cada posto de trabalho a criar (máximo de 20 postos de 
trabalho), devendo o valor do empréstimo ser reembolsado até ao prazo máximo de 7 anos, incluindo 2 de carência. 

21 Empréstimo até ao limite de 12 vezes o subsídio social de desemprego. 

22 Até ao limite de 5 postos de trabalho, e cujo investimento global não excedesse os 12.000 contos. 

23 Decreto-lei nº 189/96 de 8 de Outubro 

24 Subsidio não reembolsável – equivalente a 18 vezes a remuneração mínima mensal garantida por lei por cada posto 
de trabalho criado (com majoração de 20% se preenchido por jovens, beneficiários do rendimento mínimo garantido 
ou desempregado de longa duração). O apoio sob a forma de subsídios não reembolsáveis é cumulável com o 
pagamento de uma só vez do subsídio de desemprego por parte de beneficiários que estejam a receber este subsídio. 

25 Subsídio reembolsável – equivalente a 18 vezes a remuneração mínima mensal garantida por lei por cada posto de 
trabalho criado.  

26 No anexo II B - encontra-se um quadro que identifica e resume os principais programas de apoio ao auto-emprego 
(existentes desde 2001). 

27 Portaria n.º 196-A/2001 de 10 de Março com redacção dada pela Portaria n.º 255/2002, de 12 de Março. 
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No PEOE considerava-se que uma ILE se concretizava em projectos que dessem lugar à criação 

de novas entidades, independentemente da forma jurídica, que originassem a criação líquida de 

postos de trabalho e que contribuíssem para a dinamização das economias locais, mediante a 

realização de investimentos de pequena dimensão. As ILE previstas neste programa destinavamdestinavamdestinavamdestinavam----

se a microempreendedoresse a microempreendedoresse a microempreendedoresse a microempreendedores que individualmente ou associados, se encontrassem em condição de 

desemprego involuntário28 ou primeiro emprego, e permitia viabilizar o apoio a novos projectos 

empresariais que criassem no máximo 20 postos de trabalho, aos quais seria atribuído um 

subsídio não reembolsável com duas componentes cumuláveis entre si: 

− Apoio à criação de postos de trabalho correspondente ao montante de a 18 vezes a 

remuneração mínima mensal garantida por lei, por cada posto de trabalho criado29; 

− Apoio financeiro ao investimento sob a forma de subsídio não reembolsável, até ao limite de 

40% do investimento total admissível de 150.000€. 

 

Para os projectos que se considerassem relevantes para a concretização dos objectivos da politica 

de emprego e que não conseguissem cumprir alguns dos requisitos estipulados para aceder ao 

apoio da ILE (por exemplo, não se encontrarem numa das áreas de actividade elegível) e que 

demonstrassem dificuldade de aceder a formas alternativas de financiamento, a título 

excepcional poderia ser concedido um apoio sob a forma de empréstimo sem juros, por um 

período de cinco anos, nos quais se incluem dois de carência.  

 

Para serem elegíveis os projectos deveriam ter viabilidade económica e financeira e demonstrar 

que se encontravam asseguradas as respectivas fontes de financiamento, incluindo pelo menos, 

5% do montante do investimento elegível em capitais próprios30;31.   

 

Para além dos apoios financeiros, os microempreendedores podiam beneficiar do apoio técnicoapoio técnicoapoio técnicoapoio técnico 

que se viesse a demonstrar necessário à concretização do respectivo projecto, que seria, 

preferencialmente, prestado directamente pelo IEFP, designadamente nas seguintes áreas: a) 

Formação na área empresarial para dirigentes; b) Selecção e recrutamento de trabalhadores 

desempregados; c) Consultoria especializada, designadamente nas áreas financeira, comercial, 

de recursos humanos, marketing, publicidade e de gestão da produção. Quando não assegurados 

pelo IEFP, estes serviços poderiam ser contratados a entidades externas, obtendo o 

microempreendedor um apoio subsidiário, sob a forma de subsídio não reembolsável, até ao 

limite máximo de 5% do investimento elegível. O apoio pré criação da empresa para a elaboração 

do projecto não era concedido directamente pelo IEFP mas poderia ser enquadrado na rubrica 

de “Estudos e projectos” até ao limite de 15% do investimento elegível. 

 

Para além das ILE, existia também o apoio a projectos de emprego promovidos por beneficiários 

das prestações de desemprego (CPE). Sempre que um desempregado apresentasse um projecto 

                                                             
28 Portaria n.º 196-A/2001 de 10 de Março: Consideram-se desempregados, os trabalhadores, inscritos nos centros de 
emprego, que se encontrem numa situação de desemprego involuntário e que revelem capacidade e disponibilidade 
para o trabalho. 

29 O subsídio não reembolsável de montante igual a 18 vezes a remuneração mínima mensal garantida por lei, por cada 
posto de trabalho criado apresentava majoração de 20% se preenchido por desempregado de longa duração, 
desempregado com idade igual ou superior a 45 anos ou beneficiário de rendimento social de inserção.  

30 N.º 1 e nº 2 do artigo. 11º da Portaria n.º 196-A/2001 de 10 de Março 

31 Mediante requerimento ao IEFP, era permitido solicitar a dispensa total ou parcial dessa condição (5% de capitais 
próprios) caso o microempreendedor não dispusesse de meios.  
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que assegurasse o seu emprego a tempo inteiro, haveria lugar ao pagamento, de uma só vez, do 

respectivo montante global das prestações de desemprego, deduzido das importâncias 

eventualmente já recebidas pelo mesmo. Nesta modalidade para além da criação de novas 

iniciativas, também era possível a participação no capital social de sociedades já constituídas, 

desde que as mesmas permitissem assegurar o emprego a tempo inteiro do promotor e 

demonstrassem viabilidade económica e financeira. Cumulativamente à antecipação das 

prestações de desemprego, havia a possibilidade de aceder aos apoios previstos nas ILE32, 

designando-se de equiparação de CPE a ILE (apoio à criação de postos de trabalho e apoio 

financeiro). Caso não fosse possível aceder aos apoios a ILE, os beneficiários de prestações de 

desemprego poderiam aceder a um apoio financeiro, sob a forma de subsídio a fundo perdido, 

até ao montante de 12 vezes a remuneração mínima mensal mais elevada garantida por lei, para 

a concretização do projecto em acumulação com a antecipação das prestações. 

 

 

PAECPE - Apoios sob a forma de empréstimos bancários (a partir de 2009) 

Em 2009, a medida Iniciativas Locais de Emprego foi descontinuada sendo que os apoios à criação 

de novas empresas passou-se a efectuar através de empréstimos bancários, beneficiando de 

taxas de juro bonificadas e de garantias reforçadas pelo IEFP. Estes apoios estabelecem-se através 

de protocolos celebrados entre o IEFP, entidades bancárias e sociedades de garantia mútua, com 

a criação da medida Apoio à Criação de Empresas (ACE) no âmbito do PAECPE33. O crédito ao 

investimento é concedido por entidades bancárias, através de 2 linhas de crédito: Microinvest e 

Invest+, que beneficiam de garantia, no quadro do sistema de garantia mútua, e de bonificação 

da taxa de juro, com valores de financiamento distintos, aos quais correspondem diferentes 

montantes de investimento. Para efeitos deste estudo, foca-se a análise na linha de 

financiamento Microinvest. 

 

 

 

                                                             
32 Com majoração de 20%, sempre que se trate de indivíduos com idade igual ou superior a 45 anos que se encontrem 
em situação de desemprego há mais de 12 meses. Fonte: Portaria n.º 196-A/2001 de 10 de Março. 

33 Importa realizar uma breve referência aos esforços políticos no sentido da implementação de esquemas de 
microcrédito pela via de políticas públicas - pelo reconhecimento deste instrumento como forma de promover o 
emprego junto de pessoas desempregadas - deste esforço resultou o Programa PROPEP (Portaria nº 1408/2003 de 22 
de Dezembro) integrando adaptações às medidas gerais de promoção de emprego e formação profissional já 
existentes, complementadas com medidas específicas adequadas às características estruturais do desemprego no 
distrito do Porto. De entre as medidas específicas surge o apoio à criação de pequenos negócios através do 
microcrédito bancário, que prevê como público-alvo os desempregados, inscritos nos centros de emprego, à procura 
do primeiro ou de novo emprego, com idade igual ou superior a 18 anos, e considerados sem recursos económicos 
para acesso a crédito bancário pelas vias normais. Para a execução desta medida, previa-se a celebração de acordos 
de cooperação entre o IEFP (entidade gestora) e entidades do sector social (privadas sem fins lucrativos) consideradas 
como possuindo experiência relevante no combate à exclusão social, e ficando a cargo destas, acordar com instituições 
bancárias a concessão de crédito, com juro preferencial. Para além desta articulação, estas entidades sociais, seriam 
também responsáveis pela dinamização de actividades de (1) sensibilização dos potenciais microempreendedores; (2) 
prestar apoio técnico na elaboração de projectos a apresentar a instituições bancárias; (3) fazer análise e aprovação 
dos projectos; (4) prestar acompanhamento do lançamento e consolidação dos projectos No que concerne aos 
montantes de microcrédito a conceder, para cada projecto estaria disponível o valor de 15 vezes a retribuição mínima 
mensal garantida (mais elevada), sendo que o reembolso do crédito deveria ser acordado entre o microempreendedor 
e a entidade bancária, devendo ser reembolsado em prestações mensais de igual valor, não excedendo as 36 
prestações. Previa-se neste programa que o microcrédito concedido pudesse ser acumulado com outros apoios, 
nomeadamente os previstos no Programa de Estímulo à Oferta de Emprego (PEOE). Não nos foi possível encontrar 
dados de execução deste programa. 
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Quadro 4 – Linhas de crédito ao abrigo do PAECPE 

Linhas de 
Crédito 

Montante de 
Investimento 

Montante de 
Financiamento 

Prazos Taxas de Juro 

Microinvest Até 20.000€ Até 20.000€34 

2 anos de carência de 
capital. 
Reembolso de 5 anos 
com prestações 
mensais 
(amortizações 
constantes de 
capital) 

Euribor a 30 dias, 
acrescida de 0,25% com 
taxa mínima de 1,5% e 
máxima de 3,5% (1º ano 
de juros bonificado e 2º e 
3º parcialmente bonificado 
pelo IEFP) 

Invest+ 
Superior a 
20.000€ até 
200.000€ 

Até 100.000€ 

Fonte: IEFP (adaptado). 

 

Ao nível do acompanhamento aos microempreendedores, a Portaria n.º 985/2009 de 4 de 

Setembro que rege o PAECPE, reforça a importância do apoio técnico à criação e consolidação 

dos projectos. No entanto, o IEFP no âmbito da medida ACE do PAECPE, só apoia financeiramente 

as acções de apoio técnico efectuadas após a aprovação do projecto. Isto significa que não está 

aqui incluído o apoio para a elaboração do plano de negócio e para o processo de candidatura ao 

crédito35. Os projectos que obtenham financiamento no âmbito do PAECPE (ACE – Microinvest, 

Invest+; - CPE) podem beneficiar então do apoio técnico para os dois primeiros anos de actividade 

da iniciativa económica e é assegurado por uma rede de entidades privadas sem fins lucrativos 

ou autarquias locais que disponham de serviços de apoio ao empreendedorismo, para o efeito 

credenciadas pelo IEFP como Entidades Prestadoras de Apoio Técnico (EPAT)36. Os apoios 

previstos na legislação compreendem as seguintes actividades: a) acompanhamento; b) 

realização de acções de formação, nomeadamente na área de gestão; c) consultoria em situações 

de maior fragilidade na gestão ou na operacionalização da iniciativa, diagnosticadas durante o 

acompanhamento. 

 

Neste novo programa continua a existir a possibilidade de antecipação das prestações de 

desemprego, os designados apoios à criação do próprio emprego (CPE), via beneficiários de 

prestações de desemprego que solicitem o pagamento do montante global das prestações de 

desemprego. Este apoio pode ser igualmente cumulável com a modalidade de crédito com 

garantia e bonificação da taxa de juro e também com o apoio técnico à criação e consolidação de 

projectos. 

 

Apesar de, em 2009 - a portaria que rege o PAECPE, através da medida ACE - vir introduzir uma 

reconfiguração do serviço de apoio público à criação do próprio emprego, esta ancora-se naquilo 

que estava previsto há dez anos na legislação de enquadramento da política de emprego37, 

                                                             
34 Inicialmente o valor de investimento/financiamento era até 15.000€ - Portaria n.º 95/2012, de 4 de Abril. 

35 As despesas relativas à elaboração do plano de negócio e ao processo de candidatura ao crédito são elegíveis até ao 
limite de 15 % do investimento elegível, não podendo ser superior a 1,5 vezes do Indexante dos Apoios Sociais (IAS). 
No ano de 2014 o montante do IAS é de 419,22€. 

36 O IEFP apresenta uma listagem de cobertura nacional, das entidades privadas sem fins lucrativos credenciadas para 
este efeito, nomeadamente associações empresariais e associações de desenvolvimento local. Estas entidades 

beneficiam de um apoio financeiro prestado pelo IEFP e que pode chegar ao máximo de 8 vezes o Indexante dos Apoios 
Sociais (IAS) por projecto.  

37 O Decreto-Lei nº 132-99 de 21 Abril, através do n.º 2 e n.º 3 do artigo 21º veio introduzir como apoios financeiros, a 
conceder directamente pelo Estado ou através de outras entidades, as seguintes formas: a) Empréstimo sem juros; b) 
Subsídio a fundo perdido; c) Bonificação da taxa de juro; d) Isenção ou redução de obrigações fiscais e de contribuições 
para a segurança social; e) Garantias de empréstimos bancários. E ainda os apoios financeiros à política de emprego, 
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especificamente no que concerne à bonificação das taxas de juro e garantias de empréstimos 

bancários. As garantias para os empréstimos bancários, passam a ser assegurados pelas 

sociedades de garantia mútua que são um meio facilitador de acesso ao crédito bancário.  

 

Esta reconfiguração implicou mudanças tanto ao nível da natureza dos apoios concedidos - 

passando-se de um esquema baseado em subsídios não reembolsáveis (PEOE) para outro 

baseado em empréstimos bancários - quanto ao nível dos actores responsáveis pela 

implementação das medidas, com a reconfiguração do papel do IEFP. Este que, anteriormente, 

procedia apenas à instrução, análise, aprovação, pagamento e acompanhamento dos pedidos de 

financiamento, passou a ter a competência de atestar a qualidade de destinatário (quem pode 

aceder aos apoios da entidade bancária) bem como a de conceder a bonificação dos juros38;39. 

Assiste-se, assim, neste programa à entrada de um novo actor – as entidades bancárias – que 

passa a ter um papel de relevo na implementação das medidas de apoio à criação do próprio 

emprego por parte de pessoas desempregadas.  

 

 

PNM - Alargamento do Microinvest (a partir de 2010) 

Em 2010 o aparecimento do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Economia Social 

(PADES)40 prevê o reforço da parceria entre o Estado e o sector social com o estabelecimento de 

um conjunto de medidas de estímulo ao desenvolvimento da economia social, através do 

estabelecimento de linhas de financiamento às entidades que a constituem, bem como 

estabelece a criação do Programa Nacional de Microcrédito (PNM), cuja gestão fica a cargo da 

Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES). 

 

O PNM tem como principal objectivo estimular a criação de emprego e fomentar o 

empreendedorismo junto de populações com maiores dificuldades de acesso ao mercado de 

trabalho, beneficiando preferencialmente, desempregados que pretendam desenvolver uma 

actividade por conta própria. Procura-se facilitar o acesso a crédito de montantes pequenos, bem 

como a prestação de apoio técnico à criação e consolidação dos projectos empresariais, 

introduzindo-se neste programa o apoio à elaboração de projectos (pré-criação da empresa) 

através de entidades protocoladas, apoio este não previsto na medida ACE. 

 

Em 201141, dá-se a integração da linha Microinvest no PNM e estendem-se os apoios a conceder 

no quadro das operações previstas pela medida ACE. Com esta reconfiguração, as principais 

características que o PNM vem introduzir no apoio ao empreendedorismo e na 

complementaridade com a ACE são as seguintes:   

                                                             
compreendendo a análise técnico-financeira das empresas a apoiar, podem ser concedidos por instituições de crédito, 
nos termos e condições a acordar entre aquelas instituições e o Ministério do Trabalho e da Solidariedade. 

38 Excepto nas situações de antecipação de prestações de desemprego sem recurso a crédito bancário, nas quais o 
processo continua a ser da responsabilidade do IEFP, na figura do Centro Emprego. 

39 In Protocolo entre IEFP, instituições de crédito, Sociedades de Garantia Mútua e SPGM – Linha de Apoio ao 
Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego. 

40 Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2010 de 4 de Março, Portaria n.º 985/2009, de 4 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Portaria n.º 58/2011, de 28 de Janeiro e Resolução do Conselho de Ministros n.º 51-
A/2012, de 14 de Junho, com as alterações introduzidas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2013, de 4 de 
Junho e Portaria n.º 95/2012 de 4 de Abril. 

41 Portaria n.º 58/2011 de 28 de Janeiro que altera a Portaria n.º 985/2009, de 4 de Setembro.  
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1. O montante do Microinvestmontante do Microinvestmontante do Microinvestmontante do Microinvest aumenta de 15.000€ para 20.000€ por projecto (aplicável ao ACE 

e ao PNM); 

2. Os critérios de inclusão dos públicospúblicospúblicospúblicos----alvoalvoalvoalvo são mais abrangentes do que os previstos na medida 

ACE, incluindo todos aqueles que tenham especiais dificuldades de acesso ao mercado de 

trabalho e estejam em risco de exclusão social, possuam uma ideia de negócio viável e perfil 

de empreendedores, e formulem e apresentem projectos viáveis para criar e consolidar 

postos de trabalho sustentáveis; 

3. Passa-se a prever um apoio pré implementação do projectoapoio pré implementação do projectoapoio pré implementação do projectoapoio pré implementação do projecto, ou seja, passa a ser possível aos 

microempreendedores solicitar apoio técnico na fase de desenvolvimento da ideia de negócio 

e de estruturação do pedido de financiamento para apresentação junto das entidades 

bancárias, através de duas vias:  

a. Entidades representativas do sector cooperativo e da economia social que integram a 

CASES ou por entidades constituintes da rede de entidades privadas sem fins lucrativos 

ou autarquias locais que disponham de serviços de apoio ao empreendedorismo para o 

efeito credenciadas pelo IEFP;  

b. Da validação dos projectos pela CASES previamente à respectiva apresentação nas 

instituições bancárias. 

 

Em 2012 surgem novas alterações ao PNM42, prevendo-se o alargamento dos públicospúblicospúblicospúblicos----alvoalvoalvoalvo 

incluindo como destinatários as micro entidades e as cooperativas até 10 trabalhadores, que 

apresentem projectos viáveis com criação líquida de postos de trabalho, em especial na área da 

economia social. No que concerne ao apoio técnico à criação e consolidação dos projectos, estas 

alterações prevêem que o IEFP passe a articular com a CASES na definição da rede de Entidades 

Certificadas que Prestam o Apoio Técnico (ECPAT), bem como na regulamentação das condições 

do apoio prestado. Os projectos que dêem entrada pelo PNM podem usufruir também do apoio 

técnico após a aprovação do projecto que está estipulado no PAECPE. No PNM está também 

prevista a possibilidade dos microempreendedores poderem frequentar formaçãoformaçãoformaçãoformação pós aprovação 

do crédito. 

 

No que concerne à disponibilização de apoios técnicosapoios técnicosapoios técnicosapoios técnicos, estes foram ao longo do tempo assumindo 

diferentes configurações, se em anteriores programas (ILE e PEOE) estava previsto um apoio 

técnico para a elaboração de projectos que poderia ser prestado pelo IEFP ou por entidades 

externas, com a entrada da medida ACE, o apoio financeiro do IEFP às entidades que prestam 

apoio técnico prévio à criação da empresa não se encontrava previsto. Este tipo de apoio técnico 

prévio (pré-criação da empresa) está previsto apenas para os projectos que dêem entrada pelo 

PNM, através de uma rede entidades protocoladas para o efeito, onde se passa a prever um 

apoio43 a essas entidades que acompanham na elaboração dos projectos, surgindo mais um actor 

nesta fase, a CASES, que intervêm através da validação dos projectos a apresentar às entidades 

bancárias.  

 

                                                             
42 Portaria nº95/2012 de 4 de Abril, introduz alterações à Portaria nº985/2009 de 4 de Setembro 

43 Correspondente a um montante máximo de 50% do IAS para o apoio prestado após a aprovação do crédito e outros 
50% do IAS para o apoio prestado previamente à aprovação do crédito, neste último caso apenas quando justificado e 
fundamentado - estes apoios são cumulativos, não podendo ultrapassar no seu conjunto o montante de um IAS. 
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Microinvest nas medidas ACE e PNM (actualidade)44 

No actual quadro de políticas públicas de promoção do emprego pela via do auto-emprego, as 

entidades bancárias assumem um papel preponderante, incluindo a análise técnico-financeira 

das potenciais microempresas a apoiar e a concessão dos respectivos apoios financeiros, na 

forma de crédito bancário. No processo de candidatura, os planos de negócios devem ser 

apresentados directamente pelos microempreendedores às entidades bancárias, sendo que, 

neste processo, cabe ao IEFP apenas atestar a elegibilidade do público-alvo aos apoios previstos 

na medida ACE. Já no que diz respeito ao PNM, cabe à CASES a responsabilidade de atestar a 

qualidade do público-alvo, sendo que esta entidade tem também como função validar 

previamente os projectos, mediante a emissão de documento próprio, a apresentar pelos 

microempreendedores, juntamente com o respectivo projecto, na entidade bancária para 

análise.  

 

No âmbito do ACE, relativamente ao públicopúblicopúblicopúblico----alvoalvoalvoalvo desta medida, mantêm-se a lógica dos 

microempreendedores em situação de desemprego, sendo estes os públicos-alvo por excelência, 

mas também os jovens à procura do primeiro emprego com escolaridade mínima ao nível do 

ensino secundário, indivíduos que nunca tenham exercido actividade profissional por conta de 

outrem ou por conta própria, e ainda trabalhador independente cujo rendimento médio mensal, 

no último ano de actividade, seja inferior à retribuição mínima mensal garantida. Para todas as 

situações há obrigatoriedade de os microempreendedores se encontrarem inscritos no centro de 

emprego.  

 

Com o aparecimento do PNM dá-se um alargamento dos públicos-alvo, estipulando-se como 

beneficiários todos os que tenham especiais dificuldades de acesso ao mercado de trabalho e 

estejam em risco de exclusão social, que possuam uma ideia de negócio viável, perfil de 

empreendedores e formulem e apresentem projectos viáveis para criar postos de trabalho. Para 

além do microempreendedor, esta medida é alargada a micro negócios e a cooperativas até 10 

trabalhadores, incluindo neste número os cooperadores trabalhadores, que apresentem 

projectos viáveis com criação líquida de postos de trabalho, em especial no domínio da actividade 

na área da economia social.  

 

Em ambas as medidas (ACE e PNM) estão previstas modalidades de apoio técnicoapoio técnicoapoio técnicoapoio técnico à criação e 

consolidação dos projectos, no entanto com especificidades próprias. A medida ACE prevê que o 

apoio técnico dado à criação e consolidação dos projectos seja apenas pós criação do negócio e 

é assegurado por uma rede de entidades privadas sem fins lucrativos ou autarquias locais que 

disponham de serviços de apoio ao empreendedorismo, as denominadas Entidades Prestadoras 

de Apoio Técnico (EPAT) para o efeito credenciadas pelo IEFP45. Estas entidades credenciadas 

deverão prestar apoio ao nível do acompanhamento do projecto aprovado, formação em áreas 

chave (ex. gestão) e consultoria na gestão ou na operacionalidade da iniciativa. Por este apoio 

prestado, as entidades certificadas recebem do IEFP até 6 vezes o Indexante dos Apoios Sociais 

                                                             
44 No Anexo II C encontra-se um quadro com a síntese das principais características do Microinvest ao abrigo das duas 
medidas em estudo – ACE e PNM.  

45 O IEFP apresenta uma listagem das entidades privadas sem fins lucrativos credenciadas para este efeito, 
nomeadamente associações empresariais e associações de desenvolvimento local. O período de candidatura para esta 
credenciação decorreu entre 22 de Outubro a 20 de Novembro de 2009, não se prevendo, proximamente, a abertura 
de novo período de candidatura. 
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(IAS) por projecto e durante a globalidade do período que pode durar o apoio (os 2 primeiros 

anos de actividade da empresa criada). A Portaria n.º 985/2009 de 4 de Setembro que rege este 

programa refere no seu preâmbulo que é “importante reforçar o apoio técnico à criação e 

consolidação dos projectos, desde o momento da concepção da ideia de negócio até ao segundo 

ano de actividade de cada iniciativa”. No entanto, ao especificar no seu artigo 11º, no apoio dado 

à criação e consolidação de projectos, constata-se que apenas os projectos previamente 

aprovados em termos financeiros podem usufruir deste acompanhamento, o que na prática 

inviabiliza um acompanhamento aos microempreendedores na fase mais crucial de concepção 

da ideia ao desenvolvimento estruturado de um plano de negócios, com a respectiva análise de 

viabilidade económico-financeira46. 

 

Esta lacuna no que respeita ao acompanhamento prévio à elaboração do projecto, surge 

colmatado no PNM. Neste programa, prevê-se a criação de uma rede de técnicos de apoio local 

credenciados, integrados numa rede de Entidades Certificadas para Prestação de Apoio Técnico 

(ECPAT) para apoio aos microempreendedores na elaboração do seu plano de negócios e na 

articulação com as entidades bancárias. Os públicos-alvo do PNM poderão ainda beneficiar de 

dois tipos de apoio não cumulativos entre si:  

1. A partir da data de celebração do contrato de crédito até 24 meses, podem beneficiar de 

apoio à formação até 6 horas por semestre47; 

2. Apoio técnico à criação e consolidação de projectos nos mesmos moldes que o público-alvo 

do ACE (apoio pós criação da empresa).   

 

No quadro que se segue, resume-se os tipos de apoios existentes, consoante as fases de criação 

da empresa segundo os programas existentes e entidades prestadoras do respectivo apoio.  

  

                                                             
46 A necessidade de uma intervenção precoce e continuada (nomeadamente na fase de concepção da ideia) para 
estímulo e aconselhamento dos microempreendedores já tinha sido anteriormente enunciada como determinante no 
“Estudo de Avaliação Prospectiva do Microempreendedorismo em Portugal” (Portela et al., 2008). 

47 No montante correspondente a 27,50€/hora (conjunto de 6 cheques de apoio semestral à formação até ao limite de 
4 semestres 
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Quadro 5 – Resumo dos apoios técnicos e formação previsto na linha Microinvest 

Fase Tipo de apoio técnico e formação Medida  
Entidades 

prestadoras de 
apoio 

Pré 
Criação da 
empresa48 

Elaboração da Elaboração da Elaboração da Elaboração da candidatura/candidatura/candidatura/candidatura/projectoprojectoprojectoprojecto    de negóciode negóciode negóciode negóciossss 
através do programa SOU MAIS49 e validação pela 
CASES (prévio à aprovação do crédito) 

PNM 
ECPAT50 

CASES 
Intermediação bancária Intermediação bancária Intermediação bancária Intermediação bancária     
(após aprovação do crédito e antes da sua 
contratualização) 

Formação em EmpreendedorismoFormação em EmpreendedorismoFormação em EmpreendedorismoFormação em Empreendedorismo    
(prévio à aprovação do crédito) 

PNM 

ACE 
IEFP 

Pós 
Criação da 
Empresa51 

Cheque de apoio à formaçãoCheque de apoio à formaçãoCheque de apoio à formaçãoCheque de apoio à formação    
Apoio semestral (até 24 meses – 6h/semestre) 

PNM ECPAT 

Acompanhamento/consultoria/formaçãoAcompanhamento/consultoria/formaçãoAcompanhamento/consultoria/formaçãoAcompanhamento/consultoria/formação    ACE 
PNM 

EPAT52 

Fonte: Produção própria   

    

 

Um modelo de responsabilidades partilhadas  

A operacionalização da linha Microinvest (seja via ACE ou PNM) caracteriza-se pela articulação 

entre diversas entidades: (1) Estado enquanto promotor da medida, que por sua vez delega na 

Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua (SPGM) a gestão da linha, (2) entidades bancárias que 

são responsáveis pela análise e apreciação dos projectos sendo que é a quem cabe a decisão final 

de aprovação ou reprovação, (3) as entidades da sociedade civil com destaque para as entidades 

sem fins lucrativos que são credenciadas para o acompanhamento aos projectos, e ainda a 

Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES) enquanto entidade dinamizadora do 

PNM.  

 

As políticas públicas que promovem o emprego através da criação de negócios por parte de 

pessoas desempregadas têm vindo a evoluir ao longo dos tempos sendo que com as actuais 

medidas em vigor, verificou-se uma redefinição do papel do Estado, com o IEFP a passar de 

entidade que tinha uma intervenção directa nas várias etapas de apoio ao auto-emprego para 

entidade que tem como funções o acompanhamento, a avaliação e o controlo. A análise, a 

aprovação e a concessão de financiamento passa para as entidades bancárias (funções que desde 

sempre estiverem concentradas no IEFP até à entrada em vigor do PAECPE em 2009). Com o 

PNM, surge a CASES como entidade que tem a seu cargo a dinamização deste programa em 

                                                             
48 Os apoios pré criação de empresa são cumulativos entre si. 

49 O Programa Sou Mais é uma designação dada ao Programa Nacional de Microcrédito, tendo um sítio de internet 
próprio com informação disponível para o seu público-alvo. Mais informação disponível em: http://www.sou-mais.org/  

50 ECPAT – Entidades Certificadas que Prestam o Apoio Técnico, credenciadas pelo IEFP e CASES, ao abrigo do PNM 

51 Os apoios pós criação de empresa não são cumulativos entre si. Mas cada um destes, isoladamente é cumulativo 
com os apoios pré criação da empresa. 

52 EPAT - Entidades Prestadoras de Apoio Técnico, credenciadas pelo IEFP ao abrigo do PAECPE 
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articulação com o IEFP, e dá-se um alargamento a outras entidades, no que concerne à prestação 

de apoio técnico e à criação e consolidação de projectos, reconhecendo-se a importância das 

entidades do terceiro sector como sendo essenciais no domínio da acção social, mas também 

pelos serviços de assistência de proximidade, contribuindo assim para o desenvolvimento local e 

a coesão social.  

 

No que às políticas sociais diz respeito, podem ser distinguidos dois modelos de intervençãodois modelos de intervençãodois modelos de intervençãodois modelos de intervenção – o 

residual ou liberal e o redistributivo institucional ou social-democrata (Titmuss apud Sousa et al., 

2007; Esping-Andersen, 1990). No modelo residual, conforme o próprio nome indica, a 

intervenção do Estado é residual, entendendo-se que cabe tanto às famílias como ao mercado a 

satisfação das necessidades sociais. Já relativamente ao modelo redistributivo institucional “a 

prestação de serviços universais fora do mercado é mais extensa e o sistema de redistribuição 

dos recursos mais avançado” (ibid:88). Segundo esta distinção, poder-se-ia concluir que as 

políticas em estudo estarão mais próximas do modelo residual onde o papel do Estado se 

caracteriza pelo acompanhamento, avaliação e controlo da política ficando a cargo do mercado 

a implementação da medida (entidades bancárias que concedem o financiamento para a criação 

de negócios). 

 

Efectivamente o que se tem vindo a assistir é uma cada vez menor participação, do ponto de vista 

financeirofinanceirofinanceirofinanceiro, por parte do Estado no que diz respeito às políticas que promovem o auto-emprego 

junto de desempregados. O Estado passou a ter um papel mínimo quando comparado aos 

anteriores programas nos quais contribuía com uma componente financeira bastante mais 

significativa – concessão de subsídios não reembolsáveis. Nos actuais programas este apoio 

restringe-se ao pagamento da bonificação de juros dos empréstimos durante um determinado 

período de tempo e de garantia de parte do capital emprestado.  

 

Relativamente à vertente técnica, nos anteriores programas o apoio técnico para a elaboração apoio técnico para a elaboração apoio técnico para a elaboração apoio técnico para a elaboração 

dos projectos na fase pré criação da empresa dos projectos na fase pré criação da empresa dos projectos na fase pré criação da empresa dos projectos na fase pré criação da empresa era elegível enquanto despesa de investimento 

suportada financeiramente pelo IEFP. Actualmente este tipo de apoio técnico é suportado 

financeiramente pelo Estado apenas para os projectos que dêem entrada via PNM. Já o apoio pós apoio pós apoio pós apoio pós 

criaçãocriaçãocriaçãocriação da empresa está previsto em ambas as medidas, PNM e ACE. Para operacionalizar este 

suporte financeiro do Estado na vertente de apoio técnico está previsto a mobilização de uma 

rede de entidades credenciadas para este efeito que assegurem o acompanhamento dos 

projectos. Importa ainda referir a formaçãoformaçãoformaçãoformação como sendo também um apoio assegurado pelo IEFP 

em ambos os programas. 

 

O Estado aparece então como entidade que define a política ficando a cargo do sector privado – 

tanto não lucrativo como lucrativo – a execução da mesma (entidades bancárias, sociedades de 

garantia mútua e entidades da sociedade civil). A forma como as medidas ACE e PNM se 

encontram desenhadas, vão ao encontro da tendência que já vem acontecendo há diversos anos 

em toda a protecção social com base na partilha de responsabilidades entre a sociedade civil e o 

Estado (Hespanha et al, 2000). Constata-se que as entidades da sociedade civil possuem uma 

proximidade ao terreno e um conhecimento mais aprofundado das populações sobre as quais 

intervêm. Este alargamento da intervenção a estas entidades está intimamente relacionado “com 

a necessidade de conceder uma maior eficácia e proximidade à intervenção pública e sobretudo 

com a necessidade de compensar os entraves financeiros com que o Estado se debate” 
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(Rodrigues apud Marujo, 2010:223). Nestes programas cabe ao Estado, na figura do IEFP, a 

promoção da medida junto do seu público-alvo, a intermediação entre as diversas entidades, o 

financiamento dos juros durante um determinado período de tempo, a garantia do capital 

emprestado, a validação da rede de entidades que assegurem o acompanhamento dos projectos 

na sua implementação e o financiamento destas.  

    

Não terão estado na base da reconfiguração das medidas, de subsídios para empréstimos 

bancários, apenas questões relacionadas com os entraves financeiros do Estado. Um outro 

aspecto a realçar e que contribuiu para essa reconfiguração prende-se com o facto de os 

responsáveis pelo acompanhamento da ILE, ao abrigo do PEOE, referirem que poderia estar a 

existir um “eventual menor comprometimento dos promotores dos projectos com o seu sucesso 

que poderia estar a ser induzido pelo facto de o apoio ser concedido a fundo perdido” (Dias e 

Varejão, 2012: 173), conforme refere o Estudo de Avaliação das Políticas Activas de Emprego. 

Mesmo tendo em consideração que a medida ILE teve um resultado positivo com base na elevada 

taxa de sobrevivência das iniciativas e do que designam como “efeito multiplicador do 

investimento”, que se refere à razão entre o valor do investimento e a comparticipação pública, 

aquela avaliação contribuiu para que o apoio passasse a ser feito através de créditos bancários. 

 

 

2.1.3. Auto-emprego no combate ao desemprego  

Existem diversos programas de apoio ao empreendedorismo. Desde logo, os que têm vindo a ser 

especificados no âmbito desta investigação e que se enquadram no âmbito das políticas activas 

de emprego. Estes apoios visam, em primeira instância, promover o emprego junto de pessoas 

desempregadas com políticas públicas promovidas pelo IEFP, através da criação de micro 

empresas como forma de ultrapassar uma situação de desemprego. Para além destes, há outros 

apoios ao empreendedorismo cujo objectivo principal se foca na criação de empresas de base 

tecnológica e inovadora com vista ao fomento da competitividade do país, da promoção da 

inovação e do desenvolvimento regional (através dos sistemas de incentivos às empresas do 

Quadro de Referência Estratégica Nacional – QREN53). Estes últimos apoios, mais dirigidos para o 

empreendedorismo de cariz inovador e tecnológico, aparecem mais associadas a públicos com 

qualificações de nível superior destinados sobretudo a promover o crescimento económico e a 

competitividade do país. Com o aprofundamento da crise económica e financeira e com o 

agravamento do desemprego, sobretudo entre os jovens, assiste-se a uma multiplicidade de 

programas que visam promover o empreendedorismo como forma de combate ao desemprego 

(medidas como Passaporte para o Empreendedorismo54, Rede de Percepção e Gestão de 

                                                             
53 Fonte: http://www.pofc.qren.pt/areas-do-compete/incentivos-as-empresas/  

54 Público-alvo: jovens empreendedores qualificados (com licenciatura ou detentores de mestrado ou doutoramento). 
Apoios: assistência técnica (desenvolvimento Plano Negócios), facilitação de acesso a crédito (capital de risco e bolsa 
no montante de 691,70€ durante 4 ou até 12 meses), rede de mentores (orientação e acompanhamento 
individualizado), rede de partilha de experiências entre empreendedores nacionais estrangeiros).    Legislação: Portaria 
370-A/2012 de 15/11/2012. De referir que esta medida surge também associada ao Programa Estratégico para o 
Empreendedorismo e Inovação (+E+I). No portal do +e+i é disponibilizada muita informação sobre criação de empresas 
(financiamentos disponíveis, candidaturas abertas, guias de apoio ao plano negócios, etc) e agrega um conjunto de 
informação de interesse para um tipo de empreendedorismo vocacionado para as empresas com cariz inovador e com 
forte componente exportadora. Medida no âmbito do Programa Impulso Jovem. Fonte: 
http://www.impulsojovemportugal.pt/passaporte-para-o-empreendedorismo/201.htm  
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Negócios55, CoopJovem56) destinados a uma diversidade de públicos. Se até há algum tempo atrás 

se poderia distinguir os apoios entre os que se destinavam a promover o emprego junto de 

públicos desempregados (pela via da criação de micro negócios) e aqueles que se destinavam a 

promover a criação de negócios tecnológicos como forma de fomento da competitividade do país 

mais vocacionados para públicos qualificados, o que se verifica actualmente é que esta barreira 

esbateu-se pela transversalidade do desemprego que atinge tanto pessoas qualificadas como não 

qualificadas, jovens e menos jovens. Embora continuem a coexistir ambas as modalidades de 

apoio, verifica-se que muitos dos apoios destinados a promover o auto-emprego são 

especificamente vocacionados para pessoas desempregadas que possuem qualificações de nível 

superior, como é o exemplo da medida Passaporte para o Empreendedorismo acima 

mencionada.  

 

Em momentos como os que actualmente se vivem, em que os níveis de desemprego são muito 

elevados, existe uma tendência para ver no empreendedorismo a solução para a (re)inserção 

laboral de muitas pessoas desempregadas. O discurso político vai neste sentido ao colocar a 

tónica no empreendedorismo como sendo parte da solução para resolver o problema do 

desemprego. Conforme refere Almeida, “perante a actual dificuldade dos sistemas políticos e 

financeiros dos países europeus, em especial os do Sul da Europa, em fazer face às maiores taxas 

de desemprego desde que há registo, a via do empreendedorismo tem assumido crescente 

importância no quadro das políticas de incentivo ao emprego” (2012:2). Pela natureza das 

políticas activas de emprego, nas quais os indivíduos deverão ter um papel activo na sua inserção, 

corre-se o risco de responsabilização do indivíduo desempregado pelo seu trajecto, sem se ter 

em linha de conta que criar um negócio não depende apenas do individuo mas também de um 

conjunto de variáveis contextuais que são exteriores a si, sendo que o peso do contexto ainda se 

torna mais pertinente quando se trata de pessoas em situação de vulnerabilidade social pela 

situação de desemprego em que se encontram. 

 

Ainda de acordo com Almeida, há a necessidade de prudência relativamente às políticas activas 

enquanto “solução perfeita no combate ao desemprego”, referindo também que “esta prudência 

deve igualmente permanecer relativamente a discursos inflamados acerca do 

empreendedorismo enquanto a última oportunidade de emancipação de pessoas socialmente 

vulneráveis” (2012:36). Conclui que as expectativas das pessoas que recorrem às medidas e que 

se encontram em desvantagem social não devem ser defraudadas e que deve este, ser o princípio 

que guia qualquer política social (ibid). É importante e necessário que quem cria um negócio 

como forma de resolver uma situação de desemprego, encontre reunidas as condições 

necessárias para avançar com o mesmo (quer este seja de pequena dimensão), sobretudo na 

actual conjuntura económica e financeira, no sentido de garantir que as pessoas não ficam numa 

situação pior à que se encontravam antes de iniciarem o negócio. Neste sentido, proclamar o 

                                                             
55 Público-alvo: jovens 16 aos 30 anos, empresas de jovens. Apoios: apoio ao desenvolvimento das ideias, á criação de 
empresas por jovens; projectos no espaço associativo, criação de associações, criação de gabinetes de apoio aos jovens 
empreendedores no contexto de espaço associativo jovem. Legislação: Portaria n.º 427/2012 de 31 de dezembro. 
Medida no âmbito do Programa Impulso Jovem. Fonte: http://www.impulsojovemportugal.pt/rede-de-percepcao-e-
gestao-de-negocios/203.htm  

56 Público-alvo: jovens entre 18 e 30 anos que pretendam constituir uma cooperativa, ou entre 18 e 40 anos para 
criação de cooperativas agrícolas. Apoios: financeiro e técnico. Possibilidade de aceder ao Microinvest no âmbito do 
PNM. Legislação: : : : Portaria n.º 432-E/2012 de 31 Dezembro. Medida no âmbito do Programa Impulso Jovem. Fonte: 
http://www.impulsojovemportugal.pt/coopjovem/204.htm  
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empreendedorismo como uma oportunidade de retorno ao mercado de trabalho deverá ser 

acompanhado pelo pressuposto de que a criação de um negócio está condicionada pelo contexto 

de partida dos microempreendedores, o que implica o reconhecimento das especificidades e 

particularidades do ambiente em que estes se movem de modo a que as respostas em termos de 

políticas possam ser adequadas à sua realidade57. 

 

O que se entende por empreendedor evoluiu com base nas alterações económicas e de mercado 

que têm vindo a ocorrer nas últimas décadas. Se à figura do self made man se associa o 

empreendedor lutador, que partindo de uma situação de escassos recursos económicos e 

proveniente de um contexto social pouco favorável à actividade empresarial, que tendo espírito 

de esforço e dedicação, consegue criar a sua empresa e fazê-la crescer e gerar lucros, no entanto, 

as condições actuais do funcionamento do mercado não são propícias mesmo para quem tenha 

este tipo de postura. Se antes tendo espirito de sacrifício com muito trabalho e dedicação se 

poderia conduzir uma empresa ao sucesso, na conjuntura actual estes pressupostos não são mais 

ajustados. Desde logo, quem inicia uma actividade que se caracteriza por ser de pequena 

dimensão encontra obstáculos à sua sobrevivência, face às dificuldades de competir com as 

grandes superfícies comerciais. Para além disso, as oportunidades não são as mesmas para quem 

é proveniente de um contexto social e económico que lhe confere segurança (que funciona como 

suporte no caso de o negócio falhar) como para aquelas pessoas que, para além de se 

encontrarem desempregadas, não possuem recursos económicos que lhe permitam criar e 

arriscar um negócio mesmo que de pequena dimensão. Ou seja, a oportunidade de criar um 

negócio não está acessível da mesma forma a uma pessoa que seja proveniente de um contexto 

social que promova a actividade empreendedora e que disponha de recursos financeiros como 

para aquelas pessoas que estão mais afastadas deste tipo de contexto e que não possuam 

recursos económicos. As políticas públicas deverão também estar atentas às especificidades dos 

diferentes públicos de forma a facilitar o seu acesso às medidas de apoio à criação do próprio 

negócio como forma de promover a inclusão social de públicos desfavorecidos. 

 

 

2.2. Microempreendedorismo  

 

2.1.1. Breve exploração do conceito 

Estando o presente estudo de investigação relacionado com a medida de financiamento 

Microinvest no âmbito das políticas públicas de apoio à criação de pequenos negócios, é 

imprescindível o enquadramento do microempreendedorismo uma vez que é no seu contexto 

que se dá a aplicação da referida medida. Uma das obras mais pertinentes sobre esta temática 

em Portugal é a investigação – “Estudo de Avaliação Prospectiva do Microempreendedorismo em 

Portugal” – que decorreu entre Fevereiro de 2006 e Dezembro de 2007 (Portela et al., 2008) e 

que permitiu obter um conhecimento mais aprofundado sobre esta realidade no nosso país 

contribuindo para que se reconheça nos microempreendimentos a sua complexidade e 

diversidade58. Como forma de contextualizar o fenómeno em estudo, explora-se o conceito de 

                                                             
57 No ponto seguinte – Microempreendedorismo, esta temática será aprofundada através da distinção entre 
empreendedorismo de necessidade e de oportunidade. 

58 Neste estudo foram entrevistados 70 microempreendedores (dispersos por todo o país, excepto ilhas), destes foram 
selecionados 12 para efeitos de estudos de caso (com inclusão de casos bem e mal sucedidos), foram também 
inquiridos 15 responsáveis de organizações nacionais que apoiam o empreendedorismo no sentido de se obter a visão 
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microempreendedorismo e o seu enquadramento no campo mais vasto do empreendedorismo, 

sendo efectuada uma identificação dos perfis tipo de microempreendedores bem como algumas 

das práticas mais tipicamente levadas a cabo neste âmbito. Destacar algumas das especificidades 

e particularidades associadas sobretudo ao perfil de pessoas e à forma como os micro negócios 

são desenvolvidos torna-se pertinente no sentido de compreender em que medida as políticas 

publicas de promoção à criação do próprio emprego estão ajustadas a esta realidade. 

 

O conceito de microempreendedorismoO conceito de microempreendedorismoO conceito de microempreendedorismoO conceito de microempreendedorismo, correspondente a uma das entradas do Dicionário 

internacional da outra economia (Hespanha et al., 2009), aponta algumas pistas para a sua 

compreensão através da contextualização da dimensão – escala micro –, dos tipos de negócios 

que são diversos e da identificação de algumas das motivações dos microempreendedores para 

a criação de uma microiniciativa económica. Desde logo o nome micro parece delimitar esta 

realidade. Sendo certo que se está perante um fenómeno que efectivamente diz respeito a 

iniciativas económicas que são micro pelo facto de serem levadas a cabo por um número restrito 

de pessoas59, uma das características que alguns microempreendedores apresentam é o facto de 

procurarem nas suas relações próximas de familiares, amigos e vizinhos o apoio que muitas vezes 

necessitam e que resistem a procurar fora desta rede (Portela et al., 2008), conferindo aos 

microempreendimentos uma dimensão social muito rica que está para além da função 

económica que o micro negócio representa. 

 

Relativamente aos tipos de negócios, no microempreendedorismo é possível identificar alguns 

padrões que aparecem como sendo analiticamente marginais aos do empreendedorismo típico: 

“1. o das actividades com reduzida criação de valor em sectores económicos tradicionais; 2. o das 

actividades com reduzida inovação na gestão ou no produto; 3. o das iniciativas movidas pela 

necessidade e não pelo aproveitamento das oportunidades; e 4. o das actividades que minimizam 

a assunção de risco” (Hespanha et al., 2009: 250). 

 

 

2.1.2. Aproximação ao empreendedorismo de necessidade 

O microempreendedorismo poderá ser enquadrado através da análise do conceito mais 

abrangente de empreendedorismo e a sua definição (Hespanha et al., 2009) revela algumas das 

características do tipo ideal de empreendedor por recurso a autores, sobretudo provenientes da 

área económica, que contribuíram para a definição do conceito de empreendedorismo. A 

detecção de oportunidades de negócios rentáveis (Peter Drucker), a inovação (Joseph 

Schumpeter), a assumpção de riscos (Jean Baptiste Say) e a desenvoltura na gestão (Frank Knight) 

são alguns dos elementos que Hespanha (2009) identifica como sendo caracterizadores do 

conceito generalizado de empreendedorismo com base nos autores referidos. Os atributos 

enunciados vão no sentido de um empreendedorismo de oportunidade onde o empreendedor 

aparece como a figura capaz de detectar oportunidades de negócio com perspectivas de 

crescimento, sendo inovador e estando predisposto para assumir riscos. Embora estas sejam 

                                                             
destes e, por fim, incluiu também os contributos de 12 organizações europeias que são consideradas como casos de 
sucesso na promoção do empreendedorismo. 

59 Segundo a definição da Comissão Europeia, uma microempresa tem menos de 10 trabalhadores, volume de negócios 
inferior ou igual a 2 milhões de euros e balanço também menor ou igual a 2 milhões de euros. Fonte: 
http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/Geral/faqs/Criacao_Empresa/Sobre_as_PME/#{DEF6D732-AC97-4E99-BB1E-
D51B8DB9DA40} 
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características que geralmente se atribui à designação de empreendedorismo, verifica-se que em 

muitos micro negócios estes aspectos nem sempre estão presentes, atribuindo-se uma outra 

dimensão ao empreendedorismo e que aparece associada à necessidade de criar uma actividade 

económica pela inexistência de outras possibilidades mais ajustadas para a geração de 

rendimentos pela via do trabalho. Designam-se de empreendedores de necessidade e são 

reconhecidos como “indivíduos que, na ausência de oportunidades de emprego por conta de 

outrem ou, pelo menos, de postos de trabalho com características adequadas às suas 

competências específicas optam pelo auto-emprego não por via da detecção de uma 

oportunidade de negócio, mas antes pela ausência de alternativas mais favoráveis para a sua 

sobrevivência” (Hespanha et al., 2009: 251). 

 

A necessidade de empreender empurra os sujeitos para a criação de um pequeno negócio 

enquanto que no empreendedorismo de oportunidade o indivíduo aparece como sendo atraído 

para o auto-emprego (ibid). O que parece destacar-se como factor distintivo destas duas 

dimensões será sobretudo a motivação para criar um negócio por conta própria. Se numa 

situação aparece associada ao investimento em negócios rentáveis – empreendedorismo de 

oportunidade -, já no empreendedorismo de necessidade a motivação será a da sobrevivência 

das pessoas que vêem na criação de uma micro iniciativa económica a solução possível para uma 

situação de desemprego e uma resposta à necessidade de obtenção de rendimentos.  

 

Os tipos de negócios identificados acima no âmbito do microempreendedorismo (sectores 

tradicionais, reduzida inovação, etc.) vão em sentido oposto a alguns dos aspectos anteriormente 

enunciados para definir o fenómeno de empreendedorismo com base nas características mais 

associadas à oportunidade de empreender como sejam, a inovação, a oportunidade e o risco. 

Este último tipo de empreendedorismo centra a sua abordagem no indivíduo enquanto ser 

possuidor de características que lhe permitam levar a cabo um negócio bem-sucedido. Esta 

vertente mais individualista desconsidera o peso que o contexto tem na acção de empreender. A 

este propósito Portela et al. (2008) afirmam que “a literatura sociológica tem vindo a mostrar 

como os obstáculos à iniciativa empresarial se relacionam com as diferentes origens sociais e com 

as culturas de grupo em que os indivíduos são socializados” (ibid: 45). Desta forma, concluem que 

há uma menor probabilidade de determinados grupos sociais se envolverem em iniciativas 

empreendedoras. Ou seja, para algumas pessoas, sobretudo provenientes de comunidades 

pobres o risco de empreender é muito elevado por estarem distantes de ambientes de cultura 

empresarial conforme defende Hespanha et al., referindo que “o espírito empreendedor não é 

uma característica inata do individuo, antes resulta de uma socialização em ambientes de forte 

cultura empresarial e implica uma predisposição para correr riscos” (2009: 251). No 

empreendedorismo de necessidade o contexto é extremamente importante na forma como 

potencia ou condiciona a criação de uma microiniciativa económica – apoio de familiares, a 

educação, os recursos económicos, o acesso a apoios institucionais, etc. e será determinante na 

medida em que o que move estes empreendedores é a situação de desemprego que vivenciam 

em determinado momento das suas vidas. A este propósito, também a COPIE60 refere que os 

                                                             
60 COPIE – Community of Practice on Inclusive Entrepreneurship – é uma plataforma de comunicação e aprendizagem 
para aquelas pessoas que estão envolvidas na promoção do empreendedorismo inclusivo. Os membros da COPIE 
trabalham na concepção e execução de políticas que facilitem que empreendedores “não tradicionais” criem o seu 
próprio emprego e iniciem um negócio por conta própria. Esta plataforma tenta demonstrar que é possível para 
pessoas de grupos desfavorecidos seguirem a via do auto-emprego e serem capazes de gerarem rendimento através 
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riscos e obstáculos que estas pessoas enfrentam quando tentam passar da sobrevivência para 

uma sustentabilidade de longo prazo são proporcionalmente maiores do que aqueles que 

existem para quem cria uma empresa que se lança na bolsa de valores. Sendo certo que há um 

nível de risco muito elevado nestas empresas, as pessoas que nelas investem terão uma maior 

facilidade em lidar com os riscos pela maior segurança que sentem dado o contexto social e 

económico em que se inserem (maior estabilidade económica). Comparativamente, um 

microempreendedor parte de um contexto de maior vulnerabilidade social e laboral, não tem 

proximidade a ambientes de cultura empresarial e não possui recursos económicos que lhe 

permitam arriscar.  

 

Também no relatório do Global Entrepreneurship Monitor (GEM)61 é possível distinguir entre as 

duas dimensões de empreendedorismo que têm vindo a ser analisadas. Também aqui se atribui 

a oportunidade de empreender ao desejo de aproveitar uma possibilidade de negócio enquanto 

que a necessidade é remetida para a inexistência de melhores alternativas para a obtenção de 

rendimentos pela ausência de oportunidades de emprego. Este relatório concede informação 

sobre a proporção de empreendedores envolvidos em cada um dos tipos de empreendedorismo: 

no nosso país, segundo dados recolhidos junto de 2000 indivíduos em idade adulta (entre os 18 

e 64 anos), no ano de 2010, 56,3% estiveram envolvidos em negócios provenientes da 

oportunidade (associada tanto a motivações de aumento de rendimento como desejo de 

independência), 31,1% da população sondada desenvolveu actividades por motivos associados à 

necessidade (comparativamente a 2007 aumentou uma vez que este tipo de empreendedorismo 

se situava nos 22,7%). Por fim, 12,6% dos inquiridos neste relatório criaram negócios pela mistura 

dos dois motivos.  

 

Contudo, é pertinente referir que, embora no campo teórico se delimitem os conceitos de 

empreendedorismo de necessidade e de oportunidade, a realidade concreta mostra que ambas 

as motivações podem estar presentes no momento de criação de um micro negócio. Neste 

sentido, Joana Almeida (2012), na sua dissertação de mestrado62 aponta que não existem 

“divisões estanques entre o que é considerado empreendedorismo por necessidade e de 

oportunidade (…)”, na medida em que partindo das conclusões do seu estudo, refere que embora 

os entrevistados se encontrassem em situação de desemprego involuntário no momento da 

criação do negócio, que funcionou como “empurrão” para avançar no caminho do auto-emprego, 

outras motivações de ordem pessoal como sejam o desejo de liberdade e de crescimento pessoal 

e profissional estiveram na base da criação do negócio. Ou seja, embora possa existir uma 

motivação primordial de necessidade pela via da criação do próprio emprego, esta solução, em 

algumas situações, também permite simultaneamente responder a aspirações pessoais e 

profissionais que acabam por pesar na decisão de avançar pelo auto-emprego. Também Morais 

                                                             
da criação do seu próprio negócio. COPIE surgiu no âmbito dos projectos EQUAL desenvolvidos em diversos Estados 
Membros. Fonte: http://cop-ie.eu. 

61 O GEM tem como objectivo principal analisar a relação entre o nível de empreendedorismo e o nível de crescimento 
económico, bem como determinar as condições que estimulam e travam as dinâmicas empreendedoras em cada país. 
Informações obtidas no relatório GEM Portugal 2010 – Estudo sobre o Empreendedorismo. 

62 Dissertação de mestrado “Percursos alternativos: Transições empreendedoras” onde foram realizadas entrevistas 
semiestruturada a 10 pessoas que vivenciaram a transição de desemprego involuntário para a criação do próprio 
emprego. 
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(2011)63 concluiu na sua dissertação de mestrado que alguns micro negócios mais próximos de 

um tipo de empreendedorismo de necessidade surgem de “forma natural decorrente das 

experiências profissionais e pessoais vivenciadas” (ibid: 51), onde a oportunidade de criar um 

negócio, embora não sendo a principal motivação, apresenta-se como sendo um factor facilitador 

para esse propósito. Ainda a propósito da reflexão dos tipos de empreendedorismo de 

oportunidade e de necessidade, Nobre (2011)64 também considera que estes conceitos se 

revelaram como sendo dinâmicos no âmbito do seu estudo uma vez que num mesmo negócio 

estes dois tipos de empreendedorismo podem estar presentes dependendo da fase em que se 

encontra o negócio. 

 

 

2.1.3. Perfil dos microempreendedores  

A caracterização do microempreendedorismo não reside apenas no factor motivação mas 

também na diversidade em termos de pessoas que se encaixam nos seus padrões, onde é possível 

a identificação de perfis tipos de pessoas, conforme apresenta Hespanha (2009):  

− Jovens recém-licenciados (com dificuldades de inserção no mercado de trabalho);  

− Pessoas com experiência profissional (mais associado a pessoas que ficam desempregadas e 

que têm idades mais avançadas);  

− Pessoas com especiais dificuldades de inserção no mercado de trabalho (que o autor designa 

de pessoas dificilmente empregáveis);  

− Pessoas pobres ou sem recursos (que recorrem ao microcrédito);  

− Pessoas que pretendem desenvolver uma actividade por conta própria (sem apoio 

institucional).  

 

Nesta diversidade de públicos identificados no âmbito do microempreendedorismo, constata-se 

que a dimensão da exclusão do mercado de trabalho é transversal, remetendo novamente para 

o fenómeno do empreendedorismo de necessidade.  

 

Um contributo importante para caracterizar o perfil dos microempreendedores é destacar a 

estreita ligação entre empreendedorismo de necessidade e o empreendedorismo inclusivo na 

medida em que também este respeita às pessoas que se tornam empreendedores por não terem 

melhores alternativas de emprego no sistema formal de trabalho (Henriques e Maciel, 2012). 

Segundo Henriques e Maciel (2012), empreendedorismo inclusivo está relacionado com auto-

emprego, criação e crescimento de micro ou pequenas empresas e empresas sociais que seguem 

uma abordagem de negócio e que são guiadas por uma missão socioeconómica. Refere-se a 

grupos vulneráveis tais como desempregados de longa duração, jovens desempregados, pessoas 

                                                             
63 Dissertação de mestrado “Microempreendedorismo: Contributos para a compreensão da sua racionalidade” onde 
foram entrevistados 6 microempreendedores que apresentavam características mais típicas de práticas da economia 
popular pela sua proximidade a uma racionalidade de “bem-estar”, onde o desenvolvimento do micro negócio se 
baseia no forte apoio que os microempreendedores conseguem obter por parte de pessoas próximas (familiares, 
amigos, vizinhos, etc.), onde as esferas familiar e de negócio se confundem, existindo nestas iniciativas um maior 
afastamento a práticas da economia de mercado onde o princípio que guia a acção é o da maximização do lucro.   

64 Dissertação de mestrado “A mobilização de recursos para o empreendedorismo: O contraste nos casos de 
necessidade e de oportunidade” cujo objectivo foi o de pretender conhecer como os indivíduos mobilizam os vários 
recursos para operacionalizarem uma ideia de negócio, criando o seu próprio emprego e eventualmente o de outras 
pessoas. Neste estudo foram realizadas 25 entrevistas junto de 28 pessoas desempregadas (correspondente a 24 
casos) que recorreram a apoios institucionais para criar o seu próprio emprego. 
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na pobreza, pessoas portadoras de deficiência, migrantes, mulheres, etc. Poder-se-ia também 

aqui fazer um paralelismo com outros tipos de empreendedorismo pelo facto de estarem 

associados a públicos que de alguma forma são vulneráveis do ponto de vista social e laboral: 

mulheres (empreendedorismo de género ou feminino), minorias étnicas e migrantes 

(empreendedorismo étnico), etc. Assumiremos que a designação de empreendedorismo 

inclusivo inclui todos estes grupos. 

 

Referindo novamente Henriques e Maciel (2012), destaca-se que os empreendedores no âmbito 

do empreendedorismo inclusivo apresentam uma característica muito própria e que os distingue 

dos empreendedores “convencionais”. É o facto de as suas actividades económicas estarem 

dependentes sobretudo das competências e habilidades dos microempreendedores e serem 

baseadas em “processos de produção intensivos em trabalho” onde existe escassez de capital 

financeiro.  

 

No âmbito do trabalho que a APDES desenvolve através do Gabinete Integrado de Informação e 

Consultoria (GIIC) junto de pessoas desempregadas que pretendem criar o seu próprio negócio, 

sobressai o facto da maioria das pessoas desejar criar negócios relacionados com experiências de 

trabalho anteriores, procurando aplicar conhecimentos que possuem e mobilizar redes de 

contactos já existentes. Está também aqui presente a questão das competências dos 

microempreendedores – geralmente adquiridas através de percursos de vida e não reconhecidas 

formalmente – bem como a procura de rentabilizar o principal “capital” de que dispõem baseado 

na sua força de trabalho. 

 

Também no estudo sobre o Microempreendedorismo em Portugal (Portela et al., 2008) se 

detecta a importância do factor trabalho face à insuficiência de capital. Esta característica é visível 

sobretudo na forma como os microempreendedores mobilizam recursos junto da rede de 

proximidade de amigos familiares e vizinhos e que, segundo esta investigação, se agrupam em 

apoios materiais (por exemplo, ajudas financeiras de familiares e como menos frequência de 

amigos) e apoios imateriais (referido como o apoio em termos de trabalho que é usufruído numa 

base diária e frequente sem o correspondente pagamento de “salário”, apoio técnico em 

questões especificas não dominadas pelo microempreendedor e ainda o apoio moral para fazer 

face às dificuldades que vão encontrando). É destacada a lógica familiar dos micro negócios com 

base na importância que o apoio em termos de trabalho por parte dos membros da família possui 

e que é realizado de forma informal, existindo também algumas situações em que o negócio é 

pertença da família (pais e filhos, marido e mulher, etc.). 

 

Para além destas características, as conclusões obtidas no âmbito dessa investigação junto dos 

microempreendedores entrevistados destacam-se os aspectos relacionados com o nível de 

habilitações e a forma jurídica dos micro negócios. Em termos de escolaridade verifica-se uma 

diversidade, havendo uma ligeira predominância no 3º ciclo do ensino básico (ibid.). Embora o 

perfil dos microempreendedores possa estar associado a pessoas com baixos/médios níveis de 

escolaridade formal, estas pessoas possuem competências de vida que não são geralmente as 

reconhecidas formalmente, com baixos níveis de literacia financeira, pouco familiarizados com o 

jargão económico utilizado na esfera empresarial, nomeadamente levantando dificuldades na 

elaboração dos planos de negócio. A associação do tipo de empreendedorismo ao perfil de 

pessoas - empreendedorismo de necessidade mais relacionado com pessoas que seguem 
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negócios mais tradicionais e com menores qualificações e empreendedorismo de oportunidade 

associado um público mais qualificado - parece cada vez menos expressiva tendo em 

consideração o nível de desemprego actual bem como o perfil de pessoas que se encontram 

nesta situação. Se ao público jovem qualificado se poderia associar a oportunidade de criação do 

seu próprio emprego pelas competências que possui com base nas suas habilitações, a verdade 

é que na actual conjuntura económica, financeira e social, as qualificações e a idade jovem já não 

são factores que conferem uma salvaguarda para a não exclusão do mercado de trabalho. Os 

novos vulneráveis são jovens desempregados que embora tendo qualificações de nível superior 

e pós graduado não encontram nesta mais-valia uma garantia ou mesmo uma ferramenta eficaz 

para não caírem numa situação de vulnerabilidade, dada a dificuldade de acesso ao emprego 

(cada vez mais visível nas elevadas taxas de desemprego que se verificam junto publico jovem 

qualificado) bem como à precariedade de ofertas de trabalho. 

 

Relativamente à forma jurídica dos negócios auscultados no âmbito do estudo sobre o 

Microempreendedorismo em Portugal (Portela et al., 2008), incluíram-se tanto empresas 

constituídas do ponto de vista formal (empresários individuais, sociedades, etc.), como também 

se teve em consideração negócios que não estão formalizados do ponto de vista formal – 

evitando procedimentos burocráticos, carga fiscal e custos associados à criação do negócio. A 

decisão de não avançar para a formalidade prende-se com uma estratégia de minimização de 

risco pelos argumentos expostos mas também como forma de testar o mercado numa fase inicial 

em que o negócio ainda não está totalmente consolidado65.  

 

No que respeita à obtenção de recursos financeiros para o início da actividade, há também a 

salientar o facto de neste estudo se referir a aversão ao crédito bancário por parte dos 

microempreendedores pelo facto de considerarem mais caro e arriscado comparativamente ao 

recurso de apoio financeiro junto da rede de proximidade (Portela et al., 2008). Os apoios estatais 

são referidos como recurso em termos de financiamento do negócio através das medidas de 

promoção do próprio emprego dirigidas a pessoas desempregadas.  

Efectivamente, os microempreendedores vêem nestes apoios uma forma de financiarem o seu 

negócio. Os empreendedores de necessidade comparativamente aos de oportunidade 

apresentam uma maior propensão para valorizar os apoios institucionais (sobretudo financeiros) 

uma vez que sem estes não teriam possibilidade de avançar com a criação do negócio (Nobre, 

2011). Estas conclusões foram obtidas junto de pessoas que usufruíram dos apoios ao abrigo das 

anteriores políticas públicas de apoio à criação do próprio emprego cujos apoios eram não 

reembolsáveis (a fundo perdido). Para além dos apoios financeiros junto da rede de proximidade 

e dos apoios estatais, uma outra forma de financiamento a que os microempreendedores 

recorrem para o arranque da sua iniciativa económica é o microcrédito. 

 

As especificidades dos micro negócios no âmbito do enquadramento que temos vindo a fazer - 

dependente das habilidades dos microempreendedores, baseadas sobretudo no factor trabalho 

                                                             
65 Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT): “a expressão "economia informal" refere-se a todas as 
actividades económicas de trabalhadores e unidades económicas que não são abrangidas, em virtude da legislação ou 
da prática, por disposições formais. Estas actividades não entram no âmbito de aplicação da legislação, o que significa 
que estes trabalhadores e unidades operam à margem da lei; ou então não são abrangidos na prática, o que significa 
que a legislação não lhes é aplicada, embora operem no âmbito da lei; ou, ainda, a legislação não é respeitada por ser 
inadequada, gravosa ou por impor encargos excessivos.” Fonte: 
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/economia_informal.pdf 
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(do microempreendedor e da sua rede de proximidade), mobilização de recursos junto da rede 

de proximidade, escassez de capital (financiamento que passa pelo microcrédito e apoios 

institucionais) – demonstra a importância de reconhecer as características particulares destes e 

que os distinguem dos negócios em geral com um cariz mais tipicamente empresarial. 

Efectivamente, este tipo de empreendedorismo não pode ser confundido com o 

empreendedorismo convencional nem com os negócios em geral e requer a adopção de 

estratégias de negócio e de gestão distintas daquelas que se aplicam às pequenas empresas que 

são baseadas em “capital intensivo” e em tecnologia (Henriques e Maciel, 2012).  

 

Algumas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade e que se encaixam num tipo 

de empreendedorismo de necessidade criam micro negócios como sendo a alternativa possível 

para gerarem rendimento maximizando o potencial da sua força de trabalho, bem como dos que 

lhe são próximos, não sobrepondo uma estratégia de maximização do capital pela geração de 

lucro (Henriques e Maciel, 2012). Esta entidade refere que a teoria neoclássica centra todo o seu 

enfoque no empreendedorismo como uma via para o lucro, o que contribui pouco para a 

compreensão da realidade deste tipo de micro negócios, sobretudo no que diz respeito à 

especificidade dos processos de tomada de decisão e à divisão funcional do trabalho. Neste 

sentido, podemos avançar com o pressuposto de que as políticas públicas que promovem a 

criação de micro negócios deverão também reconhecer que existe uma outra realidade 

caracterizadora das iniciativas económicas e que nem sempre se baseia nos princípios de gestão 

empresarial típicos com primazia pela via da maximização do lucro. 

 

 

 

2.3. Microcrédito 

    

2.3.1. Uma introdução ao conceito 

O conceito de microcrédito, aparentemente de simples acepção, reveste-se de alguma 

diversidade ao reflectir perspectivas de diferentes instituições e também a forma como na prática 

é aplicado em diferentes contextos. As definições de microcrédito são assim variáveis em função 

do contexto social, da situação económica dos actores envolvidos e dos objectivos prosseguidos. 

 

A definição mais elementar de microcréditomicrocréditomicrocréditomicrocrédito refere-se a empréstimos de pequeno montante 

destinado ao apoio à criação de uma actividade económica, concedido a pessoas que 

normalmente não têm acesso ao crédito bancário, que se encontram excluídas do sistema 

financeiro tradicional, e que poderão encontrar-se em situação de pobreza e exclusão social, com 

vista a ajudá-las a criar ou a desenvolver actividades económicas (Comissão Europeia, 2012). 

 

Segundo a definição da Comissão Europeia (2012), microcrédito representa a concessão de 

pequenos empréstimos (geralmente não superiores a 25.000 €), para empresários, para 

empresas sociais, para trabalhadores que queiram criar o seu próprio negócio, para 

trabalhadores da economia informal e para os desempregados e outras pessoas que vivem em 

situação de pobreza e que não são consideradas elegíveis para um crédito bancário. Esta 

concepção de microcrédito enfatiza o desenvolvimento de iniciativas económicas e empresariais, 

e de criação de emprego e auto-emprego, numa lógica de inclusão de pessoas em situação de 

desfavorecimento. 
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Muhammad Yunus, economista nascido no Bangladesh, e considerado comumente o pai do 

microcrédito, definiu- o enquanto instrumento que visa auxiliar os mais desfavorecidos que não 

têm hipótese de contrair empréstimos “tradicionais” junto da banca, por falta de garantias 

(Yunus, 2011). Nesta linha, o Grameen Bank refere-se a microcrédito como um mecanismo formal 

ou semi-formal de prestação do serviço de crédito (e outros serviços financeiros), excluindo todas 

as formas de crédito informal (Afonso, 2011). Aqui o crédito é visto como um direito humano 

(todas as pessoas devem ter o direito de acesso ao crédito) e como um instrumento efectivo de 

luta contra a pobreza (Yunus, 2008). O próprio Yunus, refere a dificuldade em consensualizar o 

conceito de microcrédito, devido à diversidade de programas e actores envolvidos, e às 

diferentes formas de concessão quer formais quer informais (Yunus, 2011). 

 

Segundo a definição do Microcredit Summit Campaign (2010), o microcrédito refere-se a 

entidades que fornecem pequenos empréstimos e outros produtos financeiros, tais como 

poupanças, para pessoas em situação de pobreza com vista à criação de projectos de auto-

emprego, que gerem rendimentos permitindo cuidarem de si e das suas famílias. Esta visão do 

Microcredit Summit Campaign (2010) vai de encontro à definição de microfinança ao referir 

igualmente outros produtos e serviços financeiros para promover a criação de emprego. 

 

Importa aqui definir as fronteiras entre o conceito de microcrédito e o de microfinançasmicrofinançasmicrofinançasmicrofinanças, embora 

neste estudo optemos por utilizar os dois conceitos indistintamente. Considera-se geralmente 

que o microcrédito é parte integrante da microfinança, ou seja, refere-se a um tipo específico de 

serviço de microfinança. Esta refere-se a um universo mais amplo abrangendo instituições que 

oferecem diferentes tipos de serviços e produtos que promovam a inclusão financeira, para além 

da concessão de crédito e empréstimos bancários (Comissão Europeia, 2012; Microcredit Summit 

Campaign, 2010; Afonso, 2011; Servet, 2009). Estando o microcrédito associado a uma provisão 

de crédito para o desenvolvimento de uma actividade económica e desta forma produzir 

rendimento, a microfinança é mais lata incluindo mecanismos de poupança, produtos de aforro, 

serviços de pagamentos, serviços de transferências, seguros e locação financeira (Comissão 

Europeia, 2012). Ambos os conceitos têm como objectivos comuns a promoção do 

desenvolvimento económico e social integrados e a resposta àqueles que são excluídos do acesso 

ao sistema financeiro de mercado. 

 

O microcrédito destina-se a uma variedade de    públicospúblicospúblicospúblicos no qual se incluem pessoas em situação 

de exclusão social (que não têm acesso ao crédito bancário normal e desejam realizar um 

pequeno investimento, tendente à criação de um negócio através do qual pretendem criar o seu 

próprio emprego), a trabalhadores independentes que pretendam financiar pequenas empresas 

e empresários e empresas sociais que se queiram expandir (Comissão Europeia, 2012). Nos países 

em desenvolvimento grande parte da população encontra-se em situação de exclusão financeira, 

tornando-se por excelência público potencial do microcrédito. Em países com empobrecimento 

acentuado (Europa Central e Oriental) o microcrédito destina-se amplamente aos “novos 

pobres”. Em outros países desenvolvidos, o microcrédito surge como possível resposta à questão 

do desemprego e dos “trabalhadores pobres” (Servet, 2009: 245). Neste contexto, o microcrédito 

poderá ser um importante instrumento de incentivo ao empreendedorismo através do auto-

emprego e criação de micro empresas, e um importante instrumento de inclusão social, junto de 

grupos com particulares desfavorecimentos (European Commission, 2007). 
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Ao caracterizar o microcrédito importa também referir a variedade de intervenientes que estão 

envolvidos na sua provisão. As entidades fornecedoras de crédito podem inserir-se em diferentes 

categorias que vão desde entidades bancárias comerciais e de poupança, cooperativas, 

instituições de microfinanciamento, instituições financeiras não bancárias, cooperativas de 

crédito, fundações e outros tipos de organização sem fins lucrativos, como organizações não-

governamentais e associações. (Comissão Europeia, 2012). Geralmente podem identificar-se três 

sectores essenciais na construção de um modelo de microcrédito: o sector público; a sociedade 

civil organizada e o sector empresarial. Dependendo dos contextos sociais e económicos e da 

legislação específica de cada país, a concessão de crédito pode ser feita por instituiçõesinstituiçõesinstituiçõesinstituições tais como 

organizações não-governamentais, entidades bancárias ou programas públicos. 

 

Aquilo que é transversal às várias experiências de aplicação do microcrédito é que este surge 

como uma alternativa ao modelo padrão de provisão de crédito, destinado a pessoas que não 

têm o acesso ao crédito tradicional, estando fora do mercado formal por não reunirem os 

requisitos exigidos pelas entidades bancárias. Os programas de microcrédito surgem assim como 

resposta a esta falha de mercadofalha de mercadofalha de mercadofalha de mercado, procurando reduzir os problemas ocasionados pelas restrições 

de acesso ao crédito bancário tradicional.  

 

Dentro desta linha de pensamento, Yunus refere que na “emergência de um capitalismo 

florescente o desenvolvimento económico não se revela uniforme por todos os países, ‘nem 

todos beneficiam deste desenvolvimento’, cada vez há maior disparidade na distribuição de 

riqueza entre a população, o que reforça o agravamento dos problemas sociais. Com a actual 

configuração económica, os mercados ditos “livres” não foram capaz de satisfazer as 

necessidades das pessoas, não tendo capacidade de resposta a diversos problemas sociais” 

(2011:31). 

 

Somos assim remetidos para uma necessidade de contextualização históricacontextualização históricacontextualização históricacontextualização histórica sobre os sistemas de 

provisão de microcrédito. Apesar do crescente reconhecimento do microcrédito nas últimas 

décadas, as iniciativas que se pautam por pequenos empréstimos identificadas na Europa, 

remontam desde o século XIX, com o aparecimento de cooperativas e caixas de crédito para dar 

apoio à população em situação de carência, muito associadas a contextos rurais e agrícolas, como 

forma alternativa às restantes respostas especuladoras (agiotas). Muitas outras manifestações 

pontuais com características de microcrédito foram ocorrendo por todo o mundo. Nas décadas 

de 70 e 80, o microcrédito ganhou destaque como uma ferramenta de mitigação de pobreza, 

surgindo em alguns países da Ásia, América Latina e África, como um instrumento de combate à 

pobreza e exclusão social num contexto em que a complexidade das situações e as suas 

especificidades locais obrigam a considerar diferentes soluções (Afonso, 2011). 

 

No entanto, o grande marco que desenvolveu, difundiu e serviu de modelo para popularizar o 

microcrédito foi a experiência iniciada em 1976 no Bangladesh pelo professor Muhammad Yunus. 

Observando que os pequenos empreendedores das aldeias próximas à universidade onde 

leccionava estavam dependentes de agiotas aos quais pagavam juros extorsivos, Yunus começou 

a emprestar a essas pessoas pequenas quantias com recursos pessoais, que depois ampliou, 

contraindo empréstimos. Nesta sequência, ao provar que os pobres são merecedores de crédito 

e que pagam os seus pequenos empréstimos, Yunus conseguiu ajuda através de financiamentos 
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e doações junto de entidades bancárias e instituições privadas, permitindo a criação do Grameen 

Bank em 1978. O modelo de microcrédito praticado envolvia pequenos financiamentos 

concedidos em grupo, nos quais os vários elementos se responsabilizam solidariamente pelos 

créditos, dispensando desta forma a exigência de garantias reais. Em 1983 o Grameen Bank 

adquiriu o estatuto de entidade bancária, através de uma lei especial feita para a sua criação. 

 

Desde os primeiros passos até hoje, a difusão do microcrédito através do mundo tem sido um 

fenómeno conseguido. Estendeu-se rapidamente a outros países do denominado terceiro mundo 

e em vias de desenvolvimento e tem sido crescentemente reconhecido como instrumento de 

promoção económica e social também nos países ditos mais desenvolvidos. Nestes últimos, a 

clara lacuna nos mercados de crédito, ditou a rápida proliferação de sistemas de microcrédito 

(Afonso, 2011). Na Europa Ocidental, um conjunto de organizações pioneiras em microcrédito 

surge na década de 90, decorrente do agravamento do desemprego, colocando a atenção no 

microcrédito como uma ferramenta para promoção do auto-emprego junto de públicos 

socialmente excluídos. Destas iniciativas grande parte recebia apoios do Estado. Na Europa 

Oriental, as iniciativas de microfinança também remontam à década de 90, numa época de 

turbulência económica da qual resultou um elevado número de desempregados. Neste contexto, 

instituições de microfinança foram criadas em grande parte por meio de doações, com o intuito 

de apoiar as pessoas que não eram abrangidas pelas instituições financeiras formais. A grande 

prioridade era criar estruturas ou instituições financeiras viáveis e sustentáveis por forma a dar 

apoio a um grande número de desempregados (Mark e Tilleßen, 2007).  

 

Esta panorâmica sobre o objecto, os públicos, os actores envolvidos e a história do microcrédito 

permite-nos perceber como este encerra uma diversidade de formas e abordagens, tendo em 

conta os diferentes contextos onde é implementado. Este facto acaba por constituir 

naturalmente um obstáculo à recolha de informação e produção de dados comparativos, 

tornando-se mais difícil acompanhar a sua evolução. Vamos agora focar o olhar na experiência 

europeia mais recente. 

    

    

2.3.2. Panorama na Europa  

O microcrédito tem ganho uma visibilidade crescente no espaço europeu, tanto ao nível do seu 

reconhecimento público como nas prioridades definidas pelas instâncias políticas da UE. De 

forma a abordar a perspectiva europeia numa óptica que seja relevante para a análise das 

políticas nacionais em estudo, optamos por caracterizar os diversos modelos institucionais nos 

quais se podem enquadrar as iniciativas de microcrédito, bem como abordar a pertinência da 

intervenção pública na estimulação e reforço destas iniciativas. 

 

 

Diversidade e modelos institucionais 

O sector europeu de microfinança, e do microcrédito em particular, constitui uma realidade 

muito diversa, quer pela heterogeneidade de organizações envolvidas na disponibilização de 

serviços, quer pelos contrastes regionais que se fazem sentir, consubstanciados nas trajectórias 

históricas e especificidades culturais dos diferentes países e regiões europeias. Em termos 

organizacionais, e como já referido, existe uma grande variedade e diversidade de instituições a 
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operar neste sector: órgãos governamentais, instituições religiosas, entidades bancárias 

comerciais, cooperativas de crédito, instituições financeiras para o desenvolvimento comunitário, 

associações de microcrédito, instituições financeiras não-bancárias, fundações e outros tipos de 

organizações não-governamentais (Bendig et al, 2012). Em termos de diferenças regionais 

constatam-se diferentes abordagens na Europa Central e de Leste daquelas que existem na 

generalidade dos países mais ocidentais da Europa (COPIE, 2012). No Leste as operações de 

microfinanças estão em curso desde a década de 1990, altura em que iniciativas privadas (muitas 

vezes apoiadas por financiadores internacionais) começaram a preencher as lacunas num 

ambiente caracterizado por uma menor densidade bancária. Assim, existem actualmente vários 

tipos de organizações activas neste segmento, desde cooperativas de crédito e entidades 

bancárias a sociedades financeiras, entidades especificamente vocacionadas para o microcrédito. 

Um modelo de sociedade financeira existe também no Reino Unido, onde está previsto um 

estatuto legal específico para regular estas operações. Na Europa Ocidental a expansão do sector 

é mais recente, vigorando na generalidade dos países um marco regulatório rigoroso que dá às 

entidades bancárias o direito exclusivo de concessão de crédito. Isto significa que, existindo já 

alguns países com regulação específica para a concessão de microcrédito, o desenvolvimento do 

sector tem-se baseado principalmente num modelo de articulação entre organizações 

vocacionadas para o apoio aos clientes e as entidades bancárias responsáveis pela concessão de 

empréstimos.  

 

Diversa literatura emanada pela Rede Europeia de Microfinança e por instituições políticas 

europeias aponta para uma segmentação do mercado de microcrédito em dois vectores 

denominados de “micro-entreprise lending” (crédito empresarial) e “inclusion lending” (crédito 

de inserção social) (Bendig et al, 2012; European Commission, 2010; Jung et al, 2009; European 

Commission, 2007b). No quadro seguinte pretende-se sistematizar os principais traços de cada 

um dos segmentos, tendo em conta os distintos objectivos, públicos-alvo e modelos institucionais 

que os caracterizam. 
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Quadro 6 – Segmentação do mercado de microcrédito europeu66 

Segmentos Crédito empresarial Crédito de inserção social 

Objectivos 

− Criação ou estabilização de 
microempresas (com menos de 10 
trabalhadores) 

− Fomento do empreendedorismo 

− Inserção económica e social de 
grupos vulneráveis  

− Reintegração no mercado de trabalho 

− Desenvolvimento local 

− Igualdade de oportunidades 

Públicos-alvo 

Trabalhadores por conta própria e Trabalhadores por conta própria e Trabalhadores por conta própria e Trabalhadores por conta própria e 
microempresas sem acesso a crédito microempresas sem acesso a crédito microempresas sem acesso a crédito microempresas sem acesso a crédito 
bancáriobancáriobancáriobancário    

− Falta de garantias 

− Níveis de emprego instáveis 

− Ausência de historial de crédito  

− Aversão ao risco por parte das 
entidades bancárias 

Pessoas sem acesso a crédito bancárioPessoas sem acesso a crédito bancárioPessoas sem acesso a crédito bancárioPessoas sem acesso a crédito bancário    

− Desempregados (de longa duração) 

− Imigrantes 

− Minorias étnicas 

− População jovem 

− Beneficiários de prestações sociais 

− Mulheres 

− Sem rendimentos estáveis 

− Baixos níveis de literacia 

Modelos 
institucionais 

Modelo bancárioModelo bancárioModelo bancárioModelo bancário    

− Entidades bancárias tradicionais 
com linhas de microcrédito 

− Entidades bancárias especializadas 
em microcrédito  

− Crédito até 25.000€  

− Modelo de alargamento dos 
serviços de crédito para públicos 
que não estão abrangidos  

Modelo não bancárioModelo não bancárioModelo não bancárioModelo não bancário    

− Instituições financeiras de 
microcrédito (concedem crédito 
com base em capitais próprios ou 
fundos específicos para o efeito) 

− Organizações não-governamentais 
(asseguram serviços de 
aconselhamento e apoio, 
estabelecendo parcerias com 
entidades bancárias para a 
concessão de crédito) 

− Montante de crédito 
tendencialmente mais baixo (cerca 
de 7.500€) 

− Necessidade mais intensa de 
serviços de aconselhamento e apoio 
ao desenvolvimento de projectos 

Fonte: Produção própria, informação prodecente de Guérin, 2002;  European Commission, 2007b; Jung et al, 2009; 

Bendig et al, 2012; European Commission, 2010. 

 

Sendo esta diferenciação útil para compreender a diversidade e abrangência do sector, a 

implementação prática de serviços de microcrédito apresenta naturalmente algumas 

sobreposições e abordagens comuns, dentro de um contínuo entre estes dois segmentos 

idealizados. Esta continuidade respeita aos públicos-alvo definidos para os diversos serviços, bem 

                                                             
66 O estudo mais recente da Rede Europeia de Microfinança (Bendig et al, 2012) aponta para que 37% das organizações 
que participaram na pesquisa sejam classificadas dentro do segmento empresarial, sendo 63% classificadas como 
fornecendo crédito para efeitos de inserção social. Este relatório geral europeu sobre o sector de microcrédito na 
União Europeia para o período 2010 – 2011 inclui, para além do microcrédito para fins de criação de empresas e de 
estímulo ao auto-emprego, microcrédito pessoal para cobrir necessidades de consumo. Cobre igualmente os Estados 
não membros da UE no Leste da Europa, incluindo todos os potenciais países candidatos à adesão da UE.  
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como aos tipos de organizações envolvidas e à complementaridade de papéis que estas 

desempenham nos diferentes modelos institucionais.  

 

No modelo bancário incluem-se todas as entidades que estão reguladas pelas leis bancarias e que 

aceitam depósitos como base para a concessão de empréstimos. Incluem-se aqui entidades 

bancárias comerciais, nacionais e sociedades de garantia que promovam iniciativas de 

microcrédito, bem como entidades bancárias especializados em microcrédito. Neste contexto, as 

crescentes pressões para a rentabilidade no actual contexto de instabilidade financeira têm 

levado as instituições de crédito tradicionais a procurar rentabilizar outros segmentos de 

actividade, nomeadamente tornando-se mais receptivas ao potencial do microcrédito e da 

responsabilidade social empresarial (Jung et al, 2009). 

 

No modelo não bancário inclui-se um panorama mais complexo e distinto de país para país, 

consoante a legislação existente em cada território nacional. Incluem-se aqui dois tipos de 

organizações: as instituições financeiras de microcrédito e as organizações não-governamentais 

dedicadas à microfinança.  

 

As instituições financeiras de microcrédito são entidades especialmente dedicadas a esta missão, 

com públicos-alvo definidos e técnicas de concessão de crédito adequadas às especificidades 

destes. Estão aptas a conceder crédito com base em capitais próprios ou fundos específicos para 

o efeito, nomeadamente através de linhas negociadas com entidades bancárias privadas ou 

públicas. Incluem igualmente serviços de apoio e aconselhamento ao negócio (em áreas como 

marketing, vendas, contabilidade, assuntos legais e fiscais) e apoio ao desenvolvimento do plano 

de negócios, podendo igualmente articular com outras entidades para assegurar estes serviços. 

É limitado o número de países que apresenta legislação específica para este efeito, sendo que na 

prática podem ser já encontradas em funcionamento em diversos países como Bélgica, Finlândia, 

França, Alemanha, Hungria, Irlanda, Espanha e Reino Unido, entre outros (European Commission, 

2007a). Estas instituições estão em diferentes fases do seu desenvolvimento institucional, sendo 

que na Europa de Leste se encontram organizações já mais maduras criadas a partir do início dos 

anos 90. Na Europa Ocidental, exceptuando França e Reino Unido, as instituições financeiras de 

microcrédito são um fenómeno mais recente (Jung et al, 2009).  

 

Mais do que através da criação deste tipo de instituições dedicadas à microfinança, no ocidente 

europeu as iniciativas de microcrédito surgem primeiramente ligadas à criação de programas em 

parceria entre organizações não-governamentais orientadas para grupos-alvo específicos ou 

agências locais de desenvolvimento e as entidades bancárias. Estas organizações trabalham com 

grupos alvo específicos (tais como desempregados, beneficiários de prestações sociais, indivíduos 

em situação de vulnerabilidade social, migrantes, mulheres, etc.) verificando que estes grupos 

mais vulneráveis enfrentam problemas adicionais no acesso a financiamento. Assim procuram 

promover serviços de microcrédito adaptados às características destes, fornecendo apoio aos 

seus clientes e articulando com as entidades bancárias para a concessão de crédito. Neste 

âmbito, as experiências mais consolidadas encontram-se em países como a França e o Reino 

Unido, sendo que no espaço europeu estas organizações contam com um forte apoio público, 

recebendo 60% a 90% das suas receitas anuais de fontes públicas (nacionais, regionais e 

europeias) (European Commission, 2003). A justificação económica para este apoio ancora-se no 

facto de o microcrédito ser um instrumento eficiente de política social, tendo em conta que os 
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recursos gastos em subsídios de desemprego (aproximadamente 18.000€ anuais por pessoa) 

podem ser substituídos pelo apoio à criação de empresas (de 2.000€ a 5.000€ por empresa 

criada) (European Commission, 2003).  

 

Na sua generalidade o sector europeu de microfinança está ainda em fase de estruturação e 

amadurecimento. Especificamente no tocante aos serviços de microcrédito, as instituições 

políticas europeias preconizam diferentes perspectivas de evolução consoante os públicos-alvo e 

os modelos institucionais em questão. No que respeita ao sector bancário recomenda-se um 

desenvolvimento do mercado através da criação de departamentos especializados e da fundação 

de novas entidades bancárias especializadas em microcrédito. No sector não bancário 

perspectiva-se que as organizações não-governamentais de microcrédito bem-sucedidas sejam 

aquelas que evoluem para se tornar instituições financeiras de microcrédito e, posteriormente, 

entidades bancárias especializadas nesta matéria (European Commission, 2010). É neste sentido 

que a União Europeia tem vindo a apostar no apoio público à criação e consolidação deste sector. 

Em ambos os modelos institucionais referidos, bancário e não bancário, existe necessidade de 

intervenção pública para responder a lacunas ou falhas de mercado (European Commission, 

2007a). 

 

 

Uma aposta política da União Europeia 

A intervenção pública no domínio do microcrédito e da microfinança é entendida enquanto 

resposta a uma percepcionada falha de mercado na alocação de crédito, ou seja, uma situação 

em que os mercados financeiros não funcionam de forma eficiente havendo procura que excede 

a oferta para determinados segmentos de clientes. Sendo o crédito um factor importante no 

sistema de produção das economias capitalistas, a falta de acesso a crédito empresarial por 

certos segmentos da população devido a falhas de mercado do lado da oferta pode, portanto, ser 

vista como um problema que exige a intervenção de políticas públicas (Unterberg, 2008). Estas 

falhas ocorrem principalmente devido a uma assimetria de informação no mercado financeiro, 

pois do ponto de vista das entidades que concedem crédito a obtenção de informação sobre os 

negócios e as pessoas em questão é difícil e implica custos acrescidos. Estas entidades estão assim 

menos dispostas a conceder empréstimos de pequena dimensão pois estes implicam custos 

operacionais elevados, especialmente quando comparados com os limitados montantes de 

crédito envolvidos (European Commission, 2003). Estes custos decorrem de aspectos como a 

preparação dos dossiês de crédito, a análise dos processos, custos de monitorização e 

procedimentos em caso de incumprimento, bem como os necessários serviços não financeiros 

de apoio e mentoring aos clientes. Adicionalmente coloca-se a questão da falta ou insuficiência 

de garantias por parte dos clientes e do risco envolvido nas operações de crédito em questão. 

Desta forma o apoio público é perspectivado numa óptica de partilha de riscos através de 

garantias e contragarantias e de cobertura de pelo menos parte dos custos operacionais, para 

que a oferta possa estar à altura da potencial procura existente no mercado.  

É neste contexto que na última década a Comissão Europeia tem vindo a assumir a promoção e 

coordenação de acções em favor da afirmação do microcrédito nos seus Estados Membros. Para 

a Comissão, o desenvolvimento da oferta de microcrédito é instrumental para a estimulação do 

empreendedorismo e do crescimento económico, bem como para a promoção da inclusão social 

- cada vez mais premente tendo em conta as crises financeira e de emprego vigentes. Desta 

forma, a União Europeia tem em curso diversos programas de estímulo, nos quais o microcrédito 
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é definido como um empréstimo até 25.000€, concedido para fomentar a criação de iniciativas 

de negócios para trabalhadores por conta própria ou empresas com menos de 10 postos de 

trabalho.  

 

 

Quadro 7 – Programas de apoio ao microcrédito geridos pela UE 

PIC - Programa-Quadro para a 

Inovação e a Competitividade 

(2007-2013) 

Oferece possibilidades de garantias de microcrédito por meio de 

instrumentos financeiros geridos pelo Fundo Europeu de 

Investimento  

Progress - Instrumento Europeu 

de Microfinanciamento (2007-

2013) 

Concede garantias e disponibiliza fundos para a concessão de 

microempréstimos a pessoas que perderam o emprego e querem 

iniciar uma actividade por conta própria ou a pessoas que 

pretendem expandir o seu negócio, mas que não têm acesso aos 

serviços bancários tradicionais 

JEREMIE - Recursos Europeus 

Comuns para as Micro e as 

Médias Empresas  

Permite aos países da UE recorrer aos fundos estruturais para 

apoiar as PME e as microempresas. Em alguns países da UE, os 

organismos de microcrédito beneficiam de garantias, empréstimos 

e capital próprio. 

JASMINE - Acção comum de 

apoio às instituições de 

microfinanciamento na Europa 

Reforça as capacidades das instituições de microcrédito do sector 

não bancário, ajudando-as a tornaram-se operadores sustentáveis 

e viáveis no mercado de crédito dirigido a pequenas empresas e 

pessoas socialmente excluídas 

Fonte: Produção própria, adaptado de http://ec.europa.eu  

 

 

Não disponibilizando empréstimos directamente a particulares ou empresas, o objectivo destes 

programas europeus é incentivar intermediários - sistemas de garantia dentro do sector público 

e privado, incluindo sistemas de garantia mútua, instituições de microfinança e outras instituições 

financeiras relevantes - que, por sua vez, emprestam dinheiro aos clientes finais. Adicionalmente, 

os governos dos Estados-Membros podem intervir em diferentes frentes: estimulando um 

ambiente favorável às microempresas, nomeadamente concedendo apoio financeiro directo 

e/ou adoptando regras adequadas em matéria de protecção social para as microempresas, em 

particular para start-ups; fornecendo fundos para entidades que disponibilizam microcrédito; 

partilhando parte do risco através de sociedades de garantia especializadas; promovendo 

serviços de apoio às empresas (European Commission, 2003). Assim, estão disponíveis programas 

para ajudar a colmatar as referidas falhas de mercado, visando melhorar o acesso ao 

financiamento por parte de pequenas empresas e pessoas socialmente excluídas. 

Cabe assim aos governos e demais agentes económicos de cada país dinamizar programas e 

iniciativas na área do microcrédito, aproveitando também esta que parece ser uma aposta 

política ao nível das instâncias europeias. Passamos assim a um retrato sucinto sobre a génese e 

afirmação do microcrédito em Portugal de forma a poder melhor compreender e avaliar as 

recentes evoluções do sector à luz do que são as especificidades nacionais neste domínio.  
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2.3.3. Realidade do microcrédito em Portugal  

A implementação do microcrédito em Portugal está associada ao surgimento da Associação 

Nacional de Direito ao Crédito (ANDC), organização sem fins lucrativos fundada em 1998. A ANDC 

foi criada para apoiar todos os cidadãos que, precisando de um empréstimo para desenvolver um 

pequeno negócio, não o conseguem obter junto das entidades bancárias. Assente numa dinâmica 

da sociedade civil, desde muito cedo a ANDC contou com o apoio e promoção por parte do 

Estado, em concreto por parte do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), que 

através de protocolos de cooperação sucessivos tem vindo a financiar a actividade da associação 

viabilizando os serviços de acesso e apoio ao microcrédito que esta desenvolve junto de 

potenciais microempreendedores. Uma outra parceria indispensável foi a realizada com as 

entidades bancárias, visto que o enquadramento legal existente no nosso país previa que 

unicamente as entidades bancárias pudessem desenvolver a actividade de concessão de crédito. 

Este modelo tripartido foi assim a base para a aplicação do microcrédito à nossa realidade 

nacional, seguindo aquilo que é a tendência comum em muitos países europeus. 

 

A partir desta experiência pioneira, que André e Abreu (2006) caracterizam como sendo uma 

inovação na confluência dos domínios económico e social67, a implementação do microcrédito 

foi progressivamente sendo estendida a outros sectores e apropriada por distintos actores 

institucionais. Desde logo constata-se a replicação ou apropriação do conceito por parte do sector 

privado, nomeadamente das entidades bancárias que, paralelamente aos protocolos em vigor 

com a ANDC, procuraram criar linhas de microcrédito próprias que hoje mantêm integradas nas 

suas estruturas, geralmente no âmbito das suas estratégias de responsabilidade social. O sucesso 

mediático do microcrédito contribuiu também para que organizações de desenvolvimento local 

(pertencentes ao sector privado não lucrativo) passassem a incluir nas suas respostas o 

microcrédito, muitas vezes em parceria com a própria ANDC.68 

 

O Estado foi também progressivamente envolvido, tanto no suporte financeiro que permite 

garantir os serviços de acompanhamento da ANDC aos microempreendedores, como na esfera 

da formulação de políticas onde se procura que legisle em áreas conexas (por exemplo, o estatuto 

legal e fiscal diferenciado para microempresários e a regulação específica das microfinanças, 

nomeadamente a criação da figura das sociedades financeiras de microcrédito69). Os autores 

                                                             
67 O microcrédito cumpre os três pilares da inovação social seguidos pelos autores, a saber: i) a satisfação de 
necessidades humanas não satisfeitas pelo mercado (o acesso ao crédito); ii) a promoção da inclusão social (dos 
beneficiários tanto do crédito como dos empregos adicionais gerados); e iii) a capacitação dos indivíduos em situação 
de vulnerabilidade (através da aquisição de competências e conhecimentos, reforço da auto-estima e melhoria do 
estatuto social, desencadeando uma mudança, mais ou menos intensa, das relações de poder em que estes se 
encontram envolvidos (designadamente, reduzindo a sua vulnerabilidade face aos processos de mercado e a sua 
dependência face a outras instituições públicas ou do terceiro sector) (André e Abreu, 2006: 138). 

68 Neste momento são 5 as entidades bancárias que têm linhas próprias em funcionamento, a nível nacional ou 
regional, implementadas de forma autónoma ou em parceria com outras organizações privadas com e sem fins 
lucrativos: Millenium BCP, Caixa Geral de Depósitos, Novo Banco, Montepio e Crédito Agrícola.  

69 O Decreto-lei nº 12-2010 de 19 Fevereiro veio criar as Sociedades Financeiras de Microcrédito, alargando a outros 
agentes económicos que não exerçam actividade financeira a possibilidade de concessão de crédito de pequenos 
montantes a particulares e a empresas para desenvolver uma actividade económica. Com o enquadramento destas 
entidades o Estado pretende alargar o acesso à actividade de concessão de microcrédito a agentes económicos que 
actualmente não exerçam actividade financeira, permitindo-lhes enquadrar aquela actividade de financiamento no 
âmbito de finalidades económicas e sociais que já prossigam, tendo em vista potenciar o desenvolvimento de novos 
investimentos e a criação de emprego. A Portaria nº 1315-2010 de 28 Dezembro veio determinar o objecto das 
operações de microcrédito no âmbito destas sociedades e o seu montante máximo (25.000€) passíveis de criar o 
próprio emprego ou manter postos de trabalho de forma sustentável, tendo em vista microempreendedores cujo perfil 
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consideram ainda que a inovação foi apropriada pelo Estado na medida em que este adoptou 

parcialmente o conceito no quadro das suas políticas públicas de emprego, nomeadamente as 

que são alvo de estudo nesta investigação.  

 

É ainda de realçar a experiência do projecto GLOCAL, que implementou em 2003 um esquema 

de microcrédito piloto na região de Vila Real designado SIM – Sistema de Microcrédito para o 

Auto-Emprego e a Criação de Empresas. Este projecto foi dinamizado por uma empresa, SPA 

Consultoria, com o suporte financeiro da Iniciativa Comunitária EQUAL, envolvendo um conjunto 

de parcerias locais, incluindo as Caixas de Crédito Agrícola para a concessão dos créditos. A 

metodologia do projecto GLOCAL tem sido desenvolvida deste então, dando origem a novas 

iniciativas de cariz regional, nacional e europeu na área da dinamização de pequenas iniciativas 

empresarias. A linha de crédito SIM mantém-se actualmente em funcionamento na região de 

Trás-os-Montes.70 

 

Podemos assim entender que no período em análise neste estudo (Set 2009 – Dez 2013) a oferta 

de microcrédito em Portugal é constituída por uma multiplicidade de esquemas distintos que 

coexistem em paralelo e que aqui propomos agrupar da seguinte forma: 1) microcrédito da 

ANDC, organização pioneira na implementação do conceito em Portugal; 2) microcrédito 

bancário, composto por linhas de crédito criadas e geridas por entidades bancárias com interesse 

neste sector, em alguns casos em parceria com entidades da administração local ou do sector 

social; 3) Microinvest, linha de crédito específica no âmbito das políticas públicas de emprego e 

inclusão social.71 Tendo em conta a questão primordial do acesso aos serviços de microcrédito 

por parte dos seus potenciais públicos, importa equacionar se a referida multiplicidade de ofertas 

e de actores institucionais neste sector pode funcionar como factor de dispersão na divulgação e 

na sensibilização da população. 

 

  

                                                             
de risco lhes dificulte o acesso ao sistema bancário tradicional. Estas entidades deverão igualmente garantir a avaliação 
do projecto a financiar, verificando a existência de viabilidade económica, e assegurando o acompanhamento e 
assessoria na preparação, implementação e gestão do projecto a financiar. Embora à data não tenham sido avançados 
mais desenvolvimentos neste domínio é de supor que esta legislação possa enquadrar desenvolvimentos futuros do 
microcrédito em Portugal. 

70 Informações recolhidas em www.iniciativaglocal.eu e através de contacto telefónico realizado a 18 de Outubro de 
2013. 

71 Existem ainda algumas experiências recentes de cariz popular onde se procuram criar alternativas de base local para 
o acesso a financiamento fundadas em critérios de solidariedade comunitária, como é o exemplo das Comunidades 
Autofinanciadas. A ACAF ACAF ACAF ACAF ––––    AssociaçãoAssociaçãoAssociaçãoAssociação    das Comunidades Autodas Comunidades Autodas Comunidades Autodas Comunidades Autoffffinanciadas inanciadas inanciadas inanciadas ((((www.acaf.pt)))) é uma associação que fomenta 
a poupança, promovendo a economia solidária, a educação financeira e o desenvolvimento comunitário. Através da 
criação destas comunidades potencia-se o acesso a pequenos montantes de dinheiro para o autofinanciamento de 
necessidades financeiras de pequena escala. Estas iniciativas têm em comum com o microcrédito o facto de 
responderem a lacunas não atendidas pelo sistema financeiro convencional. Ao mesmo tempo distanciam-se do 
âmbito aqui em estudo por não estarem necessariamente ligadas ao processo de criação de um pequeno negócio, mas 
antes servirem para suprir necessidades de consumo essenciais dos seus membros.  
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Quadro 8 – Diferentes modelos de microcrédito em Portugal 

 Microcrédito ANDC Microcrédito bancário Microinvest 

Promotor 

Associação Nacional de 
Direito ao Crédito 
serviços de 
aconselhamento e apoio 
ao desenvolvimento de 
projectos 

Entidades bancárias 
concessão de crédito de 
forma autónoma ou em 
parceria com entidades da 
sociedade civil ou da 
administração local 

Instituto de Emprego e 
Formação Profissional 
criação da linha de 
crédito 

Parceiros 

Instituto de Emprego e 
Formação Profissional 
financiamento da 
estrutura da ANDC 

Entidades bancárias 
concessão de crédito 

Entidades da sociedade civil 
proximidade aos públicos-alvo 
– encaminhamento e serviços 
de apoio 

Entidades da administração 
local  
proximidade aos públicos-alvo 
– encaminhamento e serviços 
de apoio 

Entidades bancárias 
concessão de crédito 

Cooperativa António 
Sérgio para a Economia 
Social  
Programa Nacional de 
Microcrédito 

Sociedade Portuguesa de 
Garantia Mútua  
entidade gestora da linha 
de crédito 

Montantes 
máximos de 
crédito 

10.000€  
(mais 2.500€ 
complementares no 2º 
ano de actividade se 
justificado pela evolução 
do negócio) 

Variável 

(desde 12.500€ até 25.000€) 
20.000€ 

Área de 
abrangência 
territorial 

Nacional 

Nacional  

Regional ou local quando 
implementado em parceria 
com entidades de âmbito 
regional/local 

Nacional 

Fonte: Produção própria 

 

Do ponto de vista da investigação em curso interessa igualmente reflectir sobre os actores 

institucionais que desempenham ou podem vir a desempenhar papéis decisivos na oferta de 

microcrédito, na medida em que estes se podem relacionar com a implementação das políticas 

em análise e a sua efectiva capacidade para chegar aos potenciais públicos-alvo. O Estudo de 

avaliação do sistema de microcrédito em Portugal (Mendes, 2007) chama a atenção para os 

diferentes intervenientes envolvidos no modelo da ANDC e para as necessárias articulações e 

complementaridades entre eles. As recomendações deste estudo apontam para a continuidade 

e o reforço do modelo tripartido assente na cooperação entre o sector público (representado 

pelo IEFP) com a missão de co-financiador, as organizações sem fins lucrativos (na figura da ANDC) 

cuja missão é a de prestar serviços de acompanhamento aos microempreendedores e as 

instituições financeiras (entidades bancárias) que se disponibilizem para fornecer serviços 

financeiros neste âmbito. Apontam-se ainda outros actores institucionais que desejavelmente 

deveriam ser trazidos à cooperação, nomeadamente para alargar a prestação de serviços de 

acompanhamento, com vista a potenciar o acesso das pessoas aos serviços de microcrédito. 
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Incluem-se aqui organismos da administração central e autarquias locais, bem como instituições 

particulares de solidariedade social e associações de desenvolvimento local. O envolvimento 

destes actores encerra potencialidades a diversos níveis, a saber: identificação e 

encaminhamento de potenciais empreendedores, colaboração na fase de desenvolvimento e 

implementação dos projectos, prestação de serviços de retaguarda social e familiar, 

acompanhamento técnico de projectos, inserção em redes e dinâmicas da economia local. 

 

O estudo aponta igualmente para a relevância desta cooperação para a diferenciação territorial 

na aplicação do microcrédito e, em última instância, para o cumprimento do seu objectivo último 

enquanto instrumento para a inclusão social: “Sendo a exclusão um fenómeno multidimensional, 

as suas características variam de pessoa para pessoa e também conforme os territórios. Daí a 

necessidade da modulação territorial das acções com vista ao seu combate. (...) Sem estas 

ligações até ao terreno valerá de muito pouco, ou mesmo nada, o que aqui ou noutras instâncias, 

se desenhar e especificar, a priori (...) valerão de muito pouco os protocolos-chapéu atrás 

propostos com as organizações públicas ou privadas de nível nacional” (Mendes, 2007: 63). 

 

Neste âmbito, as parcerias com organizações com intervenção na área social que estejam 

permanentemente no terreno – desenvolvendo uma percepção aprofundada sobre as dinâmicas 

locais – são uma condição imprescindível para implementar respostas que se adeqúem à 

diversidade territorial das situações de exclusão social e respondam eficazmente aos indivíduos 

mais vulneráveis.  

 

A questão que aqui se levanta prende-se com os recursos humanos, materiais e financeiros que 

são necessários investir para que todos estes agentes se mobilizem de forma efectiva e articulada 

entre si. Se é certo que existe potencial nos diversos intervenientes apontados, é também 

reconhecível a necessidade de sensibilizar e motivar para uma actuação informada e 

consequente neste domínio, bem como de desenvolver competências para disponibilizar os 

serviços de apoio de forma profissional e alocar recursos para garantir o acompanhamento aos 

microempreendedores. É neste sentido que a mobilização da sociedade civil e o reforço da 

actuação do Estado devem ser encarados como complementares e não como alternativas 

substitutas entre si.  

 

Em contexto nacional, o papel da intervenção pública é referido por dois dos autores com estudos 

de referência nesta matéria. Joana Afonso (2011) conclui no seu estudo que o microcrédito deve 

ser compreendido como instrumento de combate à exclusão e pobreza, complementar de outras 

políticas de combate, como por exemplo o Rendimento Social de Inserção. Por sua vez, Américo 

Mendes (2007) estuda a eficiência económica da política pública comparando as despesas do 

Estado com o sistema de microcrédito (financiamento à ANDC) com os acréscimos de rendimento 

líquido dos beneficiários gerados pelos projectos. Conclui, para a sua amostra, que a estratégia 

de orientar o financiamento público para uma organização cuja missão principal é contribuir para 

reduzir os custos de transacção que os microempreendedores enfrentam no acesso ao crédito 

através da prestação de serviços de acompanhamento dos projectos vai no sentido de melhoria 

dessa eficiência. O autor alerta igualmente para o facto de uma elevada comparticipação do 

Estado nos custos da ANDC ser susceptível de gerar dificuldades no funcionamento desta 

organização caso haja perturbações no relacionamento entre as duas partes, ou dificuldades na 
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mobilização de fundos públicos para este efeito (ibid) com os consequentes efeitos ao nível dos 

empreendedores. 

 

Os estudos a que tivemos acesso debruçam-se na sua generalidade sobre o modelo de 

microcrédito que radica na actuação na ANDC, não sendo conhecidos estudos que incidam na 

avaliação dos modelos de microcrédito bancário ou na avaliação da implementação da linha 

Microinvest. Contudo, as considerações que aqui se realçaram no tocante à diversidade de 

modelos vigentes e à cooperação institucional entre os 3 sectores (Estado, empresas, 

organizações da sociedade civil) poderão ser relevantes para analisar as potencialidades e 

constrangimentos na implementação da medida política alvo de estudo nesta investigação. 

    

    

2.3.4. Solução para o crescente problema de desemprego?   

No seguimento da análise do panorama europeu e nacional, importa ainda dar relevo a uma 

contextualização crítica do microcrédito que permita melhor enquadrar a medida política sobre 

a qual incide esta investigação. Ao longo das últimas décadas, o microcrédito tem sido aclamado 

como resposta para o combate à pobreza, exclusão social e desemprego através da criação de 

micro negócios. Objecto de uma popularização crescente tem vindo a ser operacionalizado pelos 

poderes públicos no âmbito de estratégias de luta contra a pobreza e o desemprego. No entanto, 

alguns autores discutem a sua contribuição para a solução de um problema complexo como a 

pobreza (Bateman e Chang, 2009), sendo a imagem veiculada e a sua politização como veículo de 

desenvolvimento fundamentada em dogmas e em conhecimentos pouco apurados sobre os seus 

reais efeitos na população (Servet, 2009). 

Os estudos existentes são importantes, mas têm sempre limitações, na medida em que não é 

possível estudar simultaneamente todos os efeitos do microcrédito, isolando-os de outros 

factores que podem contribuir para trajectórias de inclusão e desenvolvimento. Alguns autores 

referem que a grande dificuldade neste tipo de estudos é a demonstração de que as mudanças 

verificadas na vida dos microempreendedores resultam efectivamente da participação no 

programa de microcrédito e não de outras variáveis (Afonso, 2011). Muitos dos resultados dos 

estudos sobre o impacto do microcrédito mostram-se contraditórios e não permitem afirmar se 

efectivamente existe um impacto positivo na população com menos recursos. Esta linha de 

argumentação é também desenvolvida por Bateman e Chang (2009) que referem que as amplas 

narrativas optimistas sobre o modelo de microcrédito como resposta na redução da pobreza 

falham nos métodos utilizados para provar o seu impacto positivo e os seus benefícios no 

desenvolvimento económico.  

 

Importa assim adoptar uma perspectiva prudente nesta matéria. Enquanto medida política o 

microcrédito pode promover mais sinergias entre diferentes actores públicos e privados, 

efectivando novas solidariedades, e pode ainda ser um “instrumento eficaz de luta contra 

diferentes formas de exclusão, desde que suas potencialidades e limites sejam bem 

compreendidos” (Servet, 2009:243). Segundo este autor, apoiar aqueles que desejem criar micro 

negócios criando condições de acesso a crédito aos mais excluídos poderá ser política inovadora, 

mas colocar o microcrédito como única estratégia de inclusão social e promoção de 

desenvolvimento, poderá contribuir para a precarização generalizada dos direitos ao trabalho. 

A abordagem ao microcrédito enquanto ferramenta de inclusão profissional e social está 

relacionada com a visão do auto-emprego enquanto forma preferencial de participação no 
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mercado de trabalho numa fase de capitalismo avançado. Para Nowak (2008) o desenvolvimento 

do microcrédito na Europa corresponde à evolução de uma economia industrial em direcção a 

uma economia de serviços, assente no conhecimento. O auto-emprego surge assim como uma 

forma de emprego característica da presente era pós-industrial. Com efeito, a União Europeia 

tem vindo a apostar no microcrédito na medida em que este contribui para mitigar os efeitos do 

desemprego, propondo um modelo de inserção baseado no auto-emprego. Neste contexto, é 

importante realçar que esta aposta no microcrédito em termos de política pública é instrumental 

ao crescente fomento do empreendedorismo como via de inserção no mercado laboral numa 

época de forte contracção da economia e de crescente flexibilização e precarização das relações 

de trabalho. Ao mesmo tempo que a generalidade dos agentes económicos enfrenta dificuldades 

e que o desemprego assume cada vez proporções mais preocupantes, o empreendedorismo é 

cada vez mais propalado como alternativa para a integração profissional. Quando traduzida em 

políticas de emprego, esta abordagem pressupõe em primeira instância o tratamento das 

pessoas, incluindo aqueles em situação de vulnerabilidade social, como parceiras de negócio às 

quais é facilitado o crédito como principal recurso para facilitar a sua inclusão no mercado de 

trabalho. Se esta abordagem é condizente com os desejos de sustentabilidade das finanças 

públicas, ela pode revelar-se ao mesmo tempo grandemente autista em relação a factores mais 

complexos que caracterizam as situações de vulnerabilidade social. Num contexto de progressiva 

retracção do Estado Social, dissemina-se a responsabilização individual para buscar soluções para 

a questão do desemprego e da exclusão social, à medida que estas adquirem cada vez mais 

contornos estruturais. 

 

Como último apontamento crítico, refere-se a perspectiva de Bateman e Chang (2009) criticando 

a visão de que o microcrédito é um instrumento livre de ideologias, tendo simplesmente por 

objectivo “ajudar os pobres”. Segundo estes autores, o modelo actual de microfinanças está em 

linha de conformidade com os princípios do neoliberalismo: existe uma clara orientação de 

promover toda a actividade económica através de iniciativas particulares; de evitar todo e 

qualquer aspecto de planeamento ou orientação consciente sobre o mecanismo de mercado; e 

de controlar todas as organizações económicas pelo sector privado. Nesta linha, o modelo de 

microfinanças não responde adequadamente à necessidade de ultrapassar o corrente paradigma 

económico e promover o desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo que bloqueia outras 

políticas de desenvolvimento que podem ter mais potencial de impacto sustentável e com os 

mesmos recursos.  

 

Não descurando os benefícios relevantes do microcrédito – principalmente no curto prazo 

através da criação de oportunidades de geração de rendimento para indivíduos em situação de 

desfavorecimento – torna-se assim necessário monitorizar e avaliar os impactos sistémicos de 

médio e longo prazo de forma a perceber em que medida pode constituir-se como um 

instrumento efectivo para a promoção de emprego e da inclusão social.  
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3. 

Caracterização dos percursos  

dos microempreendedores  

no acesso à linha Microinvest 

  

 
3.1. Procedimentos previstos para candidatura à linha Microinvest  

Um microempreendedor que se encontre numa situação de desemprego ou com especiais 

dificuldades de acesso ao mercado de trabalho e esteja em risco de exclusão social, que tenha 

uma ideia para criar um negócio, com um investimento até 20.000€ e que queira obter 

financiamento através de crédito com garantia e bonificação da taxa de juro, poderá candidatar-

se à linha de crédito Microinvest. A candidatura à linha Microinvest poderá ser feita através de 

duas medidas distintas: Apoio à Criação de Empresas (ACE) e Programa Nacional de Microcrédito 

(PNM)72. As duas medidas são relativamente semelhantes no que concerne ao processo de 

candidatura à linha Microinvest, surgindo algumas especificidades que se procurará descrever de 

seguida através da exposição das diferentes dimensões de acesso à linha, que se consubstanciam 

nas seguintes fases: 

Fase 1 – Informações e esclarecimentos sobre a linha Microinvest 

Fase 2 – Elaboração do plano de negócios e preparação do pedido de crédito 

Fase 3 – Pedido de crédito à entidade bancária 

Importa referir que embora seguindo uma lógica temporal, estas fases não são mutuamente 

exclusivas e podem sobrepor-se entre si. A opção por uma descrição de forma faseada permitirá 

analisar de forma mais clara as potencialidades e constrangimentos que caracterizam os 

percursos dos microempreendedores. 

    

    

Fase 1 –––– Informações e esclarecimentos sobre a linha Microinvest 

São diversas as formas através das quais o microempreendedor pode tomar contacto com a 

existência desta linha, bem como obter as informações e os esclarecimentos que considere 

necessários sobre a mesma. Têm responsabilidade de divulgação as diversas entidades envolvidas 

na execução das medidas (ACE e PNM)73, nomeadamente o IEFP, a CASES e as entidades bancárias 

protocoladas74.  

Para obter informação e esclarecimentos sobre a linha Microinvest via ACE, o 

microempreendedor poderá recolher informação disponível no website do IEFP (www.iefp.pt), 

ou para esclarecimentos mais detalhados, poderá obtê-los presencialmente através das 

                                                             
72 A medida ACE é promovida pelo IEFP e o PNM é promovido pela CASES.  

73 As Sociedades de Garantia Mútua têm igualmente responsabilidades de divulgação da linha. Contudo, uma vez que 
estas não intervêm directamente na implementação da linha Microinvest, a sua actuação não é alvo de análise neste 
estudo. 

74 Entidades bancárias protocoladas – CGD, Millenium-BCP, Novo Banco, BPI, SANTANDER-Totta, Barclays, Banco 
Popular, Crédito Agrícola, Montepio, BANIF, BIC. Fonte: IEFP.  
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estruturas locais - Centro de Emprego da área de residência. Relativamente à linha Microinvest 

via PNM, existe informação disponível através dos websites da Cooperativa António Sérgio para 

a Economia Social (www.cases.pt) e do Programa Nacional de Microcrédito (www.sou-mais.org), 

para além da referência também no website do IEFP. Existe ainda uma linha telefónica gratuita 

para informações (800 020 009 - Linha verde microcrédito CASES) e um endereço de correio 

electrónico específico (microcredito@cases.pt).  

Cabe igualmente às entidades bancárias promover activamente a utilização desta linha, 

nomeadamente ao nível do seu website, informando os seus clientes que reúnam as condições 

de elegibilidade desta oportunidade de financiamento.  

 

Após ter contacto com a existência da linha Microinvest, e em caso de ter interesse na mesma, o 

microempreendedor necessita perceber se é elegível ou não para se candidatar, quer ao nível do 

seu perfil pessoal quer da sua ideia de negócio. Para tal tem disponíveis os recursos de informação 

acima mencionados. Em termos de pesquisa de informação sobre os requisitos e a documentação 

necessária para o pedido de crédito, nomeadamente o plano de negócios, cabe às entidades 

bancárias indicar o procedimento necessário à formalização dos pedidos de crédito e solicitar ao 

microempreendedor os elementos considerados necessários para a sua análise.  

 

 

Fase 2 –––– Elaboração do plano de negócios e preparação do pedido de crédito 

Para descrever a ideia de negócio e provar a sua exequibilidade e viabilidade económica e 

financeira o microempreendedor deverá apresentar um plano de negócios às entidades bancárias 

para o pedido de concessão de crédito. Para além deste, a preparação do pedido de crédito 

implica igualmente reunir outros documentos necessários à candidatura. 

Na candidatura à linha Microinvest via ACE cabe às entidades bancárias especificar o tipo de plano 

de negócios que pretendem, bem como toda a restante documentação a anexar ao pedido de 

crédito. O microempreendedor é responsável por reunir toda a documentação necessária, 

incluindo o plano de negócios e uma declaração emitida pelo IEFP que ateste a sua elegibilidade 

como destinatário da linha75. Para esta fase de desenvolvimento do plano de negócios e de 

instrução do processo de candidatura ao crédito via ACE, não são indicadas possibilidades de 

acompanhamento, prevendo-se unicamente apoio financeiro para acções de apoio técnico 

efectuadas após a aprovação do projecto. Com efeito, o IEFP disponibiliza na sua oferta formativa 

uma formação modular em empreendedorismo que o microempreendedor poderá frequentar 

nesta fase, se assim o entender. Esta formação está igualmente disponível para aqueles que 

entendam candidatar-se via ACE ou via PNM.   

 

No PNM está disponível um modelo pré-definido de plano de negócios – Dossiê de Negócio – e 

que pode ser descarregado através do website (www.sou-mais.org), apresentando já campos de 

preenchimento definidos. O microempreendedor deverá preencher este formulário com toda a 

informação respeitante ao seu negócio. No caso de dúvidas está prevista a possibilidade de 

                                                             
75 No caso de o microempreendedor ser um beneficiário de prestações de desemprego que pretenda criar o seu 
próprio emprego, complementarmente beneficiando de crédito, o requerimento para o pagamento antecipado das 
prestações de desemprego deve ser apresentado no centro de emprego e o projecto de criação do próprio emprego 
numa das entidades bancárias aderentes, para efeito de análise e concessão de crédito.  
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contactar um técnico de apoio local76 ou a linha telefónica verde, para obter explicações 

detalhadas sobre o conteúdo das questões e para ajudar o microempreendedor no 

preenchimento. Após ter o dossiê preenchido e completo, este deve ser remetido à CASES, 

entidade à qual compete atestar a qualidade dos destinatários e validar previamente os projectos 

mediante a emissão de Ficha de Validação. Esta ficha é necessária para o microempreendedor 

apresentar a candidatura junto da entidade bancária. 

    

    

Fase 3 –––– Pedido de crédito à entidade bancária  

Após ter o plano de negócios pronto e toda a restante documentação reunida, o 

microempreendedor deverá proceder à formalização da candidatura, a qual deve ser 

apresentada pelo próprio numa das entidades bancárias aderentes. À entidade bancária 

escolhida pelo microempreendedor incumbirá a análise e decisão sobre o pedido de 

financiamento.   

Nesta fase os procedimentos previstos são semelhantes para os microempreendedores que se 

candidatam via ACE ou via PNM. No caso do PNM, se o microempreendedor tiver usufruído do 

apoio do técnico local para o preenchimento do dossiê de negócio, este mesmo técnico poderá 

adicionalmente dar um apoio no processo de articulação com a entidade bancária.  

Após entrega de toda a documentação, as entidades bancárias procedem à análise do pedido de 

crédito, após a qual devem comunicar ao microempreendedor a aprovação ou indeferimento do 

mesmo. 

No caso de recusa do pedido de financiamento pela entidade bancária ou de desistência formal 

do mesmo, pode ser apresentado novo pedido de financiamento a outra entidade bancária, 

desde que a nova empresa não esteja constituída à data da sua apresentação. 

No caso de aprovação, o microempreendedor deve proceder à formalização da empresa e à 

abertura de conta bancária em nome da mesma, já que o contrato de concessão de crédito deve 

ser celebrado entre a entidade bancária e a empresa criada. Com a assinatura do contrato será 

desembolsado 50% do montante de crédito pedido, sendo as duas restantes tranches de 25% 

libertadas após a apresentação de facturas de despesa que comprovem a aplicação dos valores 

anteriormente disponibilizados.  

 

 

3.2. Fase 1 – Informações e esclarecimentos sobre a Microinvest 

Nesta fase procura-se caracterizar os principais agentes e os processos de publicitação e 

disponibilização de informação sobre a linha Microinvest junto dos microempreendedores, 

reconhecendo que se encontra protocolado com todas as entidades envolvidas na execução das 

medidas77 a sua responsabilidade de divulgação, devendo disponibilizar aos potenciais 

interessados informação sobre a linha Microinvest.  

 

                                                             
76 Os técnicos de apoio local pertencem a entidades prestadoras de apoio técnico credenciadas pelo IEFP (EPAT) e por 
entidades parceiras e protocoladas pela CASES (ECPAT). Estas entidades constituem uma rede de entidades 
representativas do sector cooperativo e da economia social e de entidades privadas sem fins lucrativos ou autarquias 
locais que disponham de serviços de apoio ao empreendedorismo. 

77 IEFP, CASES, Entidades Bancárias protocoladas, SGM e SPGM. 
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O IEFPIEFPIEFPIEFP disponibiliza informação compreensiva sobre as medidas ACE e PNM através do seu 

website institucional, no separador relativo a Apoios e Incentivos/Candidatos a Emprego/Criação 

do Próprio Emprego ou Empresa. Ao nível dos serviços centrais do IEFP foi referida a realização 

de campanhas, feiras de emprego, roadshows e outros eventos de divulgação. A nível local 

realizam-se sessões de informação nos Centros de Emprego e nos Gabinetes de Inserção 

Profissional. A CASESCASESCASESCASES aposta na divulgação do PNM via Internet, quer através da referência do 

programa no seu website institucional, quer através da criação de um website específico de 

promoção do PNM através da marca “SOU MAIS”. Este website remete os microempreendedores 

à CASES para informações e esclarecimentos através da Linha verde microcrédito CASES (sem 

custos para os microempreendedores) e de e-mail. A CASES tenta igualmente potenciar a 

dinamização do PNM através dos seus membros e de outras entidades parceiras com as quais 

estabeleceu protocolos de colaboração78.A divulgação a nível local e através de iniciativas 

presenciais parece ser crucial para chegar aos microempreendedores e suscitar interesse pela 

linha. Neste sentido, o IEFP conta com uma rede capilar a nível territorial que é uma mais-valia, 

nomeadamente originando sinergias entre as medidas ACE e PNM.  

 
“Isso depende muito também da informação que é passada nos centros de emprego. Há 

alturas em que eles fazem aquelas sessões de formação, e nos dias seguintes somos 
inundados de pedidos de informação. Parte muito por aí, pois para além da divulgação que 

nós temos feito, e até destes protocolos que temos estabelecido, quando existe de facto 
iniciativas locais de informação sobre o programa sente-se de facto aqui (…) retorno.” 

[EXP_B2][EXP_B2][EXP_B2][EXP_B2]    

 
Em relação ao papel de divulgação das entidades bancárias, o IEFP, a CASES e SPGM têm a 

percepção de que estas, na sua generalidade, parecem não apostar activamente na publicitação 

da linha dado não a reconhecerem como vantajosa para si. O desinteresse das entidades 

bancárias, tendo em conta as especificidades desta linha79 em relação às características de outros 

produtos financeiros mais comerciais e com maior retorno financeiro, parece ditar um menor 

esforço em actividades de divulgação, a dois níveis. A nível interno, a informação sobre a medida 

parece não fluir dos serviços centrais das entidades bancárias para as agências bancárias locais, 

levando a que os técnicos de linha não conheçam a medida de forma a estar preparados para o 

acolhimento e prestação de esclarecimentos aos microempreendedores. Adicionalmente, os 

técnicos estão mais vocacionados para produtos comerciais mais tradicionais e com maiores 

rentabilidades. De forma a contornar esta dificuldade, quando microempreendedores relatam 

situações em que há desconhecimento por parte das agências da linha de crédito, a CASES envia 

a estes o contacto dos serviços centrais responsáveis por analisar os pedidos de crédito, 

facilitando assim um acesso mais directo às estruturas do banco que estão mais informadas sobre 

a linha. A nível externo da divulgação junto dos microempreendedores e da população geral, a 

linha não é activamente divulgada nos websites de todas as entidades bancárias, sendo que 

muitas delas parecem não cumprir os requisitos mínimos de divulgação previstos em protocolo80. 

                                                             
78 Apresentando potencial de crescimento, esta estratégia não se traduz ainda numa alargada capacidade instalada de 
publicitação da linha Microinvest. As razões pelas quais a divulgação não está mais dinamizada serão exploradas no 
capítulo 5 – A actuação das entidades bancárias. 

79 No capítulo 5 – A actuação das entidades bancárias deste relatório encontram-se mais detalhadas as razões do 
desinteresse das entidades bancárias na linha Microinvest. 

80 No protocolo celebrado entre IEFP e entidades bancárias, está previsto que cada entidade bancária «promoverá 
activamente a utilização desta Linha, nomeadamente ao nível do seu website, informando os seus clientes que reúnam 
condições de elegibilidade previstas sobre as oportunidades de financiamento». Analisados os websites das onze 
entidades bancárias protocoladas (à data de 30/04/2014) apenas três entidades publicitam as condições da linha 
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“ (…) o que eles [entidades bancárias] disseram em determinado momento, é que as 

condições burocráticas e administrativas da linha e a rentabilidade da linha, era de facto 
uma rentabilidade manifestamente negativa e por isso não estavam interessados no 

produto, nunca iriam publicar um produto que lhes traz prejuízo.”  
[EXP_B1][EXP_B1][EXP_B1][EXP_B1]    

 
“Os bancos são enormes, têm ‘n’ balcões, têm uma rede muito muito alargada e portanto 

nem sempre a informação no balcão sobre as linhas, pelo menos no início, no arranque 
disto, era a mais adequada. Às vezes tinham uma ideia errada ou não conheciam a linha…” 

[EXP_A2][EXP_A2][EXP_A2][EXP_A2]    
 

“ (…) uma primeira reacção de alguns bancos, designadamente os mais comerciais, aqueles 
que olham mais para a rentabilidade, foi dizerem que esta é uma linha que não consigo 

vender porque não vou ter nenhum comercial meu que me vá vender isto, e ainda vou ter 
administração a chatear-me se começo a divulgar isto e a dizer que faço isto… o problema 

aqui é a divulgação da linha face ao pricing.”  
[EXP_C1][EXP_C1][EXP_C1][EXP_C1] 

 
Junto das entidades bancáriasentidades bancáriasentidades bancáriasentidades bancárias confirmou-se que a responsabilidade da informação e 

esclarecimentos da linha está efectivamente remetida à rede de agências locais. Os técnicos que 

aí trabalham são o elo de ligação com os clientes, permitindo potencialmente cobrir todo o 

território nacional. Estes técnicos podem ter acesso à informação disponibilizada através de 

diferentes meios, a saber: consulta de informação através da Intranet (sistema informático 

partilhado internamente onde se disponibiliza a informação sobre todo o tipo de linhas de crédito 

existentes) sendo o principal recurso mencionado por oito das entidades bancárias entrevistadas 

[EB3, EB4, EB5, EB6, EB7, EB8, EB9, EB11]; disponibilização de documentos electrónicos com 

informações e actualizações (ex.: informações diárias, circulares internas, e-mails enviados para 

as áreas comerciais) apontado por cinco entidades bancárias [EB1, EB7, EB8, EB9, EB11]; e fichas 

de produto com informação sobre as características e procedimentos a adoptar, mencionado por 

três entidades [EB5, EB6, EB7]. Outra forma de divulgação interna, passa pela disponibilização da 

informação pelos serviços centrais para a rede de agências locais, através de acções de formação 

ou sessões de apresentação do produto, bem como sessões cíclicas de actualização de 

informação [EB2, EB4]. Uma das entidades bancárias que possui linha de microcrédito própria 

[EB4], disponibiliza os seus recursos especializados nesta matéria para o esclarecimento de 

dúvidas e apoio nos procedimentos, passando a informação considerada necessária para a rede 

de técnicos das agências locais. Outras entidades bancárias [EB2, EB6] definiram um 

departamento específico (por exemplo, de análise de crédito ou análise de risco) que está 

disponível na retaguarda para igualmente prestar esclarecimento de dúvidas e apoiar nos 

procedimentos necessários. Assim, o técnico da agência local – que deverá ter conhecimento 

genérico do produto para prestar as informações necessárias ao cliente – pode socorrer-se desse 

departamento sempre que precise de apoio ou esclarecimento de dúvidas. Apesar destas formas 

de divulgação interna identificadas, uma das entidades bancárias reconhece o défice divulgação 

interna após assinatura de protocolo, o que se reflectiu na    demora da disponibilização da 

informação até chegar à rede de agências locais da entidade bancária [EB7].    

 

                                                             
Microinvest [EB7, EB8, EB10], quatro entidades fazem unicamente referência à assinatura do protocolo [EB2, EB4, EB5, 
EB9], e outras quatro não fazem qualquer referência à linha Microinvest. 



 
| 65 

 

Ao nível externo, as entidades bancárias não apontam a existência de estratégias activas de 

divulgação da linha Microinvest junto dos seus clientes, sejam possíveis destinatários da linha ou 

o público em geral. Apura-se que apenas três entidades bancárias [EB7, EB8, EB10] disponibilizam 

as condições da linha no seu website institucional, requisito que está todavia previsto como 

obrigação em protocolo. Oito das onze entidades bancárias não fazem referência a acções 

específicas para a divulgação da linha, disponibilizando-se a prestar esclarecimentos no caso de 

alguém se dirigir a um balcão expressamente colocando questões sobre a linha Microinvest [EB1, 

EB2, EB3, EB5, EB6, EB7, EB8, EB9]. 

 
“ (…) isto não é um produto massificado (…)  Eu digo aqui nestas coisas que o cliente às 

vezes sabe mais um pouco do que a área comercial, às vezes, não é sempre… porque é um 
produto pouco massificado (…)”  

[[[[EB11]EB11]EB11]EB11]    
 

“Em termos externos … eu para lhe ser sincero não é algo que nós apostemos fortemente 
em termos de comunicação, até porque, temos a tal questão de, tendo o banco uma 

solução e um produto para esta finalidade e que está a resultar [linha de microcrédito 
própria dinamizada pela entidade bancária], com os resultados que até tem… não faz 

sentido, é complicado estar ao mesmo tempo a fazer  
dois tipos de comunicações externas(…)”  

[[[[EB9]EB9]EB9]EB9] 
 

“ (…) se calhar neste tipo de produtos não há uma tão grande pró-actividade como existe 
noutros. Por uma simples razão, porque quem acaba por detectar mais as oportunidades 

são os próprios centros de empregos (…) porque isto só se destina  
a quem esteja inscrito(…)”  

[EB5][EB5][EB5][EB5] 
 

[qual a informação disponibilizada se um cliente for a um balcão questionar sobre a linha 
Microinvest] “Seria, seria respondido… A informação que nós diríamos, é que estamos num, 

num, ainda no momento de, de… não temos o protocolo assinado (…) está pendente, 
portanto, dizemos as razões…”  

[EB2][EB2][EB2][EB2] 

 
Relativamente à ausência de pro-actividade na promoção da linha por parte das entidades 

bancárias, três entidades [EB3, EB5, EB7] consideram que deve ser o IEFP por excelência a realizar 

a sua divulgação bem como o encaminhamento para as entidades bancárias, na medida em que 

este é o organismo que promove a linha, que está em maior contacto com a população 

desempregada e que atesta a elegibilidade daqueles que podem aceder à linha.  

 

Uma entidade [EB9] refere também que não aposta numa divulgação activa da linha Microinvest 

uma vez que tem uma linha própria de microcrédito a funcionar com bons resultados, sendo 

pouco adequado estar a publicitar dois produtos na mesma área de negócio. Outras duas 

entidades bancárias que também têm linhas próprias de microcrédito [EB4, EB10] declaram que 

no âmbito das acções de divulgação, cujo    intuito principal é promover as suas linhas de 

microcrédito, fazem por acréscimo referência à linha Microinvest, aquando da enumeração das 

linhas protocoladas existentes. Algumas entidades bancárias [EB10, EB11] referem também 

participar enquanto convidadas em acções de divulgação (conferências, palestras, colóquios, 

seminários, fóruns, formações, workshops) promovidas pelo IEFP ou no âmbito de parcerias 

externas com entidades como Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Gabinetes de Inserção 

Profissional, Universidades e Escolas Profissionais. Esta abordagem parece ser mais expressiva 
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nos casos em que as entidades estão ligadas em rede com entidades públicas ou privadas com as 

quais os microempreendedores estão em contacto. Com efeito, se por um lado a Microinvest 

pode surgir como uma linha concorrente com as linhas de microcrédito já anteriormente 

dinamizadas pelas entidades bancárias, por outro lado ela é integrada na oferta destas entidades 

permitindo disponibilizar soluções alternativas e adaptáveis às necessidades de cada negócio e 

de cada microempreendedor.  

 
“(…) estratégia de divulgação passa por sessões públicas junto do nosso target, de 

universidades, centros de formação, feiras de empreendedorismo, incubadoras de empresas 
em universidades, gabinetes de inserção profissional, os CLDS, as câmaras municipais, 

juntas de freguesia. Na forma de conferências, fóruns, workshops, onde comunicamos as 
soluções disponíveis referindo naturalmente o Microinvest. Também é importante notar que 
nas sessões públicas, são convidados outros organismos nomeadamente o IEFP que faz uma 

apresentação exaustiva do Microinvest. Nesses casos [a entidade bancária] como entidade 
protocolada reforça a sua posição como banco de apoio à linha.”  

[EB10][EB10][EB10][EB10] 

  
No que respeita à percepção dos microempreendedoresmicroempreendedoresmicroempreendedoresmicroempreendedores81 quanto à obtenção de informação e às 

entidades através das quais tiveram conhecimento da linha, referem-se diversas formas. A que 

mais se destaca é a informação prestada pelas entidades públicas, referida por cinco 

microempreendedores [M1, M5, M6, M11, M14], tais como Centros de Emprego e Juntas de 

Freguesia, onde se faz a divulgação sobre a Microinvest em sessões de esclarecimento ou 

workshops dedicados à criação do próprio emprego. Outro meio apontado pelos 

microempreendedores foram as pesquisas na Internet, mencionadas por quatro 

microempreendedores [M4, M8, M12, M14], de onde se destacam os websites do IEFP, do 

programa SOU MAIS e do Impulso Jovem. Surgem igualmente as entidades sociais a prestar 

informações (associações de desenvolvimento, IPSS, etc.) que têm serviços ou estruturas 

(gabinetes de apoio ao empreendedorismo ou de inserção profissional) que prestam apoio a 

pessoas desempregadas (através de atendimentos presenciais, iniciativas de divulgação de 

apoios existentes, workshops, formações, etc.), mencionadas por três microempreendedores 

[M2, M3, M13]. As entidades privadas com fins lucrativos foram referidas por dois 

microempreendedores geralmente associadas a serviços de contabilidade e que também 

prestam apoio na elaboração de projectos de negócio e preparação de pedidos de crédito [M9, 

M10]. Apenas um dos microempreendedores [M7] refere ter tido conhecimento da linha através 

de uma entidade bancária. Estas foram as formas pelas quais os microempreendedores referiram 

ter uma primeira abordagem à linha Microinvest, sendo que as informações prestadas 

debruçaram-se maioritariamente sobre o funcionamento da medida, sobre as condições de 

crédito, condições de atribuição dos apoios e processo de candidatura.  

 

No que concerne à qualidade da informação prestada existem opiniões diferenciadas quanto à 

forma como é transmitida a informação. Na sua generalidade os microempreendedores 

consideram que as informações foram razoáveis e suficientes para uma primeira abordagem, 

sendo que três microempreendedores [M2, M11, M14] sentiram necessidade de complementar 

essa informação inicial com pesquisas na Internet. Relativamente às sessões de esclarecimento 

                                                             
81 No Anexo III A – Microempreendedores entrevistados, é disponibilizada informação de enquadramento e breve 

descrição dos percursos de acesso à linha efectuados pelos microempreendedores. Esta informação poderá ajudar a 
compreender a complexidade de percursos e trajectórias pelos quais os microempreendedores passaram para aceder 
à linha Microinvest. 
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existentes, maioritariamente prestadas pelos Centros de Emprego, se por um lado consideram 

que as informações prestadas são suficientes para uma primeira abordagem mais informativa, 

por outro consideram-nas básicas e genéricas já numa fase de obtenção de informação mais 

aprofundada, na qual seria pertinente organizar sessões mais restritas a interessados. Uma 

entidade bancária [EB4] refere também que os microempreendedores não são perfeitamente 

esclarecidos nos Centros de Emprego. 

 
[a informação prestada no Centro Emprego foi esclarecedora] “esclareceram logo tudo à 
primeira, na primeira vez. Fiquei esclarecida (…) disseram qual eram os passos, que tinha 

que reunir documentos, que tinha que fazer o projecto (…)”  
[M6][M6][M6][M6]    

 
[a linguagem da informação que foi transmitida foi acessível] “sim, preocupavam-se pelo 

menos em explicar uma ou outra linguagem mais técnica que os documentos têm que ter” 
[M1][M1][M1][M1]    

    
[a informação prestada no IEFP] “Foram muito básicos e é muito genérico. (…) a técnica dá 

informações gerais, só que, por exemplo a técnica que estava a falar, no meu caso, não 
tinha muito certeza de tudo, e obviamente como são várias áreas de negócio é difícil mesmo 
ser específico. (…) se eu, assim, vasculhasse um pouco mais o site [do IEFP], depois que eu vi 

aquela explicação, daí já era mais fácil chegar, eu conseguiria na mesma  
sem perder ali 2, 3 horas.”  

[[[[M2]M2]M2]M2]    
    

“O centro de emprego faz muitas sessões de esclarecimento, as pessoas muitas vezes 
dizem-nos que saem de lá menos esclarecidas ou mais confusas, e até desmotivadas do que 

propriamente com motivação para enveredar por um processo deste género.”        
[EB4][EB4][EB4][EB4] 

    

Após a obtenção inicial de informações sobre a linha Microinvest, e no caso de estarem 

efectivamente interessados em recorrer à linha, os microempreendedores são remetidos às 

entidades bancárias para aprofundar informação sobre as condições da linha e obter mais 

esclarecimentos sobre os procedimentos necessários à formalização dos pedidos de crédito. 

Aquando do contacto com as entidades bancárias, a experiência relatada pelos 

microempreendedores remete frequentemente para entidades que demonstram 

desconhecimento total da linha, ou cujos conhecimentos são muito superficiais. Neste caso os 

técnicos são muitas vezes incapazes de responder no imediato a questões relativas à linha 

Microinvest ou esclarecer correctamente dúvidas colocadas pelos microempreendedores.  

 

Com efeito, o desconhecimento demostrado face à linha Microinvest foi a principal dimensão 

realçada pelos microempreendedores quando questionados sobre quais os constrangimentos 

vividos na interacção com as entidades bancárias. Este desconhecimento foi reconhecido por 10 

microempreendedores [M1, M2, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M11, M14], seja apontando o 

desconhecimento total da existência da linha protocolada, seja o desconhecimento do seu 

funcionamento pela pouca familiarização com o processo de candidatura. As entidades bancárias 

reconhecem aliás esse desconhecimento devido à pouca experiência com processos de 

Microinvest e por serem escassos os pedidos ao nível de cada agência local. Nesta fase de 

abordagem às entidades bancárias para obtenção de esclarecimentos, os microempreendedores 

referem a insuficiência da Intranet como mecanismo de informação [M4], a falta de formação 

dos técnicos das entidades bancárias [M9] e a necessidade dos técnicos das agências locais 

ligarem para outros serviços da sua entidade em busca de informação [M4, M6, M7, M9] 
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resultando frequentemente em prazos de resposta considerados longos e desmotivadores pelos 

microempreendedores. Adicionalmente foram também relatados casos em que as entidades 

encaminharam os microempreendedores para outras entidades bancárias onde já fossem 

clientes [M2, M8] ou para as suas próprias linhas de microcrédito [M8] ou de crédito pessoal 

[M7]. Outros argumentos utilizados pelas entidades bancárias nesta fase e que funcionam como 

factor desmobilizador dos microempreendedores foram a indicação de prazos muito alargados 

para a análise dos pedidos de crédito [M7, M8], a indisponibilidade para aceitar pedidos quer por 

terem valores de investimento reduzidos e tomarem tempo a tratar [M3] quer por não estarem 

a trabalhar com a linha apesar da assinatura do protocolo [M8, M12]. Sendo que a classificação 

geral da prestação de informações por parte das entidades bancárias surge tendencialmente 

negativa, importa reconhecer que há igualmente microempreendedores que relatam ter sido 

bem acolhidos e informados por parte das entidades que contactaram [M1, M2, M5, M11, M14]. 

Sendo que a maioria dos microempreendedores contactou mais que uma entidade no seu 

percurso de acesso à Microinvest, surgem casos em que a apreciação é negativa relativamente a 

determinadas entidades e positiva relativamente a outras.  

 
“Ora bem no primeiro contacto [com a entidade bancária], como falei há pouco, eles não 

estavam muito familiarizados com o processo todo, porque aliás a gestora que me calhou, 
nunca tinha feito nenhum… aliás nem sequer o gerente sabia como ia fazer aquilo. Eles 

tiveram mesmo que pedir informação ao centro de gestão processual do Porto… e  foram 
eles que lhes indicaram precisamente como deviam fazer  o preenchimento. Mas por acaso, 

foi também, outro procedimento bastante longo(…) foi um processo muito moroso, muito 
complicado e bastante frustrante. Penso que pela falta de informação que eles tinham, 

agora não sei se era por não terem tido a formação, ou se era por não se terem interessado 
em saber quando foi dada essa formação.”  

[[[[M4]M4]M4]M4] 
 

“Fui encaminhado para uma mesinha e daí ele abriu e me mandou por e-mail montes de 
decretos de lei e tudo mais. Foi muito bem explicado, deu muitas informações importantes e 
ele também… uma coisa que ele me disse, é que todos os bancos de Portugal são obrigados 

a usar aquele sistema do Microinvest, por isso, ele falou, olha as taxas vão ser as mesmas, o 
senhor tem conta lá [noutra entidade bancária]… é assim, realmente até foi bastante 

honesto, não vale a pena o senhor abrir aqui a conta”  
[[[[M2]M2]M2]M2] 

 
Contrastando as visões dos diferentes actores auscultados neste estudo sobre os processos de 

publicitação da linha Microinvest e de prestação de esclarecimentos, parece ressaltar a existência 

de responsabilidades atribuídas e de alguns canais definidos para o efeito sem que na prática 

estes se traduzem numa comunicação eficaz junto dos potenciais destinatários das medidas ACE 

e PNM. Com efeito, os microempreendedores relataram a falta de informação como um 

constrangimento no acesso à linha Microinvest apontando a dificuldade de perceber o 

funcionamento da linha [M2], a sua pouca divulgação junto dos desempregados [M13], a falta de 

informação sobre a linha nas várias instituições, nomeadamente nas entidades bancárias [M8] e 

a falta de clareza na informação disponibilizada fruto da confusão institucional de papéis e 

desarticulação entre IEFP e CASES [M5, M14]. O reforço da prestação de informação foi também 

apontada como uma melhoria a introduzir no funcionamento da Microinvest por quatro 

microempreendedores [M7, M8, M9, M14]. 

 

“Portanto, em termos de dificuldades à priori é a procura de informação, encontrar pessoas 
que dominem este mecanismo, seja nos bancos não é, seja no próprio IEFP, porque também 

há um grande desconhecimento da linha.”  
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[EB4][EB4][EB4][EB4] 
 

“(…) não há muita articulação entre o centro de emprego e a CASES, ou seja, não há 
nenhuma. Porque eu liguei para o centro de emprego e perguntei: - ‘Tenho um projecto 

entrado, estou a ser apoiado, estou a fazer através da CASES, não sei o quê, o projecto tem 
que ser na mesma aprovado por vocês?! Pela CASES?!’, pronto, não me souberam 

responder. Portanto, aquilo depois foi para Lisboa (…) tive que telefonar para Lisboa e não 
sei quê, não me souberam responder, portanto, houve ali uma, uma certa confusão. Mas 

pronto, foi-me dito que sim, que a CASES neste caso até substitui o centro de emprego para 
dar entrada no banco, mas que depois do banco que ia directamente, que ia novamente ao 

centro de emprego, para ver se o centro de emprego aprovava,  
é assim uma, uma história qualquer.”  

[M14][M14][M14][M14] 

 

Existem assim lacunas ao nível da informação que tanto são expressas directamente pelos 

microempreendedores como ficam implícitas nos seus discursos ao não se referirem 

correctamente às condições da linha ou expressarem confusão sobre o modo de funcionamento 

previsto para a Microinvest. A desinformação parece ser alimentada por várias fontes: a linha tem 

uma arquitectura complexa implicando diversos actores com diferentes funções, os 

microempreendedores apresentam dificuldades de entendimento, as entidades não estão 

articuladas entre si para dar informações coerentes82. A desadequação ou insuficiência da 

informação prestada aos microempreendedores acontece assim desde os primeiros momentos 

em que seria crucial captar as pessoas para a Microinvest, sendo um dos factores que podem 

levantar dificuldades no acesso à linha. 

 

 

3.3. Fase 2 – Elaboração do plano de negócios e preparação do pedido de crédito  

Nesta fase cabe ao microempreendedor provar a exequibilidade e viabilidade económico-

financeira da sua ideia através do desenvolvimento de um plano de negócios. Em junção com um 

conjunto de documentos, o plano confere forma ao dossiê de candidatura com o qual este irá 

proceder ao pedido de concessão de crédito junto de uma entidade bancária. A análise seguinte 

foca-se sobre quatro dimensões principais: de que forma se está a processar a elaboração do 

plano de negócios e a preparação do pedido de crédito; qual a importância atribuída e a avaliação 

que é feita dos serviços de apoio existentes nesta matéria; as especificidades do PNM e da 

actuação da CASES nesta fase; e por fim, uma referência à formação enquanto recurso potencial 

para o desenvolvimento do plano de negócios. 

 

 

3.3.1. Elaboração do plano de negócios e preparação do pedido de crédito 

A quase totalidade dos microempreendedores (onze em catorze entrevistados) declara ter 

recorrido a uma entidade ou a um profissional para obter apoio na elaboração do plano de entidade ou a um profissional para obter apoio na elaboração do plano de entidade ou a um profissional para obter apoio na elaboração do plano de entidade ou a um profissional para obter apoio na elaboração do plano de 

negócios e preparação do pedido de crédito. negócios e preparação do pedido de crédito. negócios e preparação do pedido de crédito. negócios e preparação do pedido de crédito. Na sua maioria este apoio foi prestado por empresas 

de consultoria e contabilistas [M2, M5, M6, M7, M9, M10, M11, M12], sendo também referidas 

associações empresariais e de desenvolvimento [M1, M3]. Foi ainda mencionado o apoio através 

de um gestor de projecto da entidade bancária em conjunto com uma entidade social [M13]. 

                                                             
82 Estas dimensões aparecem mais detalhadas no capítulo 4 – Política pública de promoção do auto-emprego: desafios 
de um modelo de responsabilidades partilhadas; ponto 4.3 – No terreno – a Microinvest em funcionamento. 
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Apenas três microempreendedores (que recorreram à Microinvest via PNM) referem ter 

elaborado o plano de negócios SOU MAIS de forma autónoma, obtendo esclarecimentos de 

dúvidas através do técnico da CASES [M4, M8, M14]. Considerando a distinção ACE/PNM, verifica-

se que a totalidade dos oito microempreendedores que se candidataram à linha Microinvest via 

ACE recorreu ao apoio de uma entidade ou profissional [M1, M2, M3, M6, M9, M11, M12, M13]. 

Dos seis microempreendedores que se candidataram via PNM – para além dos três já referidos 

que preencheram o plano de negócios SOU MAIS de forma autónoma – três contaram igualmente 

com o apoio de outras entidades [M5, M7,M10]. Todos eles introduziram melhorias com base 

em pareceres/sugestões do técnico da CASES por forma a obter a validação do mesmo. 

 

As dimensões que foram trabalhadasdimensões que foram trabalhadasdimensões que foram trabalhadasdimensões que foram trabalhadas pelas entidades prestadoras de apoio são diversas, desde 

prestação de esclarecimentos sobre o funcionamento das medidas, disponibilização de 

informação e encaminhamento para diferentes fontes de financiamento, apoio na elaboração do 

plano de negócios, visitas ao local do negócio, e ajuda com formalidades legais (ex. abertura de 

actividade nas Finanças). Algumas entidades apoiaram igualmente na intermediação com as 

entidades bancárias [M1, M9, M10, M11], nomeadamente através da realização de contactos 

iniciais e da marcação e acompanhamento dos microempreendedores a reuniões para a entrega 

de documentação e negociação com o técnico da agência bancária. Geralmente o apoio prestado 

por estas entidades, é presencial e de proximidpresencial e de proximidpresencial e de proximidpresencial e de proximidadeadeadeade. A única excepção é o apoio da CASES - não 

presencial, efectuado por eeee----mailmailmailmail    e telefone e telefone e telefone e telefone - dado que o único técnico de apoio disponível está 

localizado em Lisboa. Neste caso, alguns microempreendedores referem que o técnico é 

cuidadoso e paciente, mas que demora algum tempo a responder [M4, M8, M14]. 

 

O apoio na elaboração do planoapoio na elaboração do planoapoio na elaboração do planoapoio na elaboração do plano de negócios funcionou em diferentes formatosde negócios funcionou em diferentes formatosde negócios funcionou em diferentes formatosde negócios funcionou em diferentes formatos. No que respeita 

ao apoio por parte dos técnicos das entidades mencionadas, este ocorreu em certos casos de 

forma mais participada pelos microempreendedores (por exemplo, sendo estimulados à pesquisa 

de informação e à produção de dados de facturação previsionais), e noutros de forma não tão 

participada pelos microempreendedores (com os técnicos a assumir toda a organização do plano 

e do processo de pedido de crédito). Três microempreendedores entrevistados referiram 

também a frequência de formação sobre a temática do empreendedorismo [M2, M8, M11], 

sendo que dois afirmaram ter desenvolvido o plano de negócios durante a formação [M2, M8]. 

Num dos casos [M2] a pessoa continuou a beneficiar de apoio após o término da formação por 

parte do formador (também contabilista) com vista à preparação do pedido de crédito (não 

incluindo aqui a intermediação directa com a entidade bancária).  

 

Segundo a perspectiva das entidades bancárias, os planos de negócio que lhes têm sido 

apresentados são realizados maioritariamente com o apoio de contabilistas e de empresas de maioritariamente com o apoio de contabilistas e de empresas de maioritariamente com o apoio de contabilistas e de empresas de maioritariamente com o apoio de contabilistas e de empresas de 

consultoriaconsultoriaconsultoriaconsultoria [EB4, EB5, EB7, EB9, EB10]. No caso de o microempreendedor surgir sem o plano 

elaborado, algumas entidades – não podendo encaminhar para entidades privadas específicas 

por razões éticas – sugerem que recorra a alguém na sua rede de conhecimentos pessoais que 

seja contabilista ou aconselham a procurar apoio junto de gabinetes de apoio ao 

empreendedorismo, Câmaras Municipais ou serviços autárquicos [EB5, EB7, EB11]. Um técnico 

de uma entidade bancária refere dar a conhecer uma lista das entidades já certificadas pelo IEFP, 

denominadas de entidades prestadoras de apoio técnico (EPAT) [EB4]. O mesmo tipo de 

procedimento é referido igualmente por um técnico do centro de emprego do IEFP e por um 

técnico da CASES. Uma vez que o apoio financeiro para o acompanhamento por parte destas 
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EPAT está unicamente previsto (via ACE) na fase posterior à aprovação do crédito, a abordagem 

veiculada por estes três técnicos vai no sentido de dar a conhecer estas entidades sugerindo que 

o microempreendedor possa negociar o apoio numa lógica de continuidade (caso o pedido de 

crédito seja aprovado serão as mesmas entidades a acompanhar a implementação do negócio) e 

de complementaridade (no caso das EPAT terem gabinetes de apoio ao empreendedorismo ou 

mecanismos de incubação, por exemplo). 

 
 “(…) Aquilo que eu faço algumas vezes é falar nestas EPATs (…) se o IEFP as acreditou como 
entidades prestadoras de apoio, portanto, eu digo às pessoas, olhe tenho aqui uma rede de 

entidades pode-lhes ir bater à porta (…).”  
[EB4][EB4][EB4][EB4] 

 
“E portanto podemos mencionar essas entidades [que estão protocoladas para prestarem o 

apoio técnico após a aprovação das candidaturas] e essas entidades são divulgadas 
também no site do IEFP e as pessoas também poderão fazer é, entrarem em contacto com 

essas entidades, enfim, por exemplo para a fase preparatória e prévia à apresentação do 
projecto, nomeadamente para a elaboração, uma vez que essas entidades podem ou 

poderão acompanhar e apoiar essas empresas posteriormente à aprovação, efectivamente 
também podem dar algum tipo de apoio prévio.”        

[EXP_[EXP_[EXP_[EXP_A5]A5]A5]A5] 
 

“(…) o promotor pode ir ao site do IEFP e consultar a listagem e o promotor pode ir ter com 
eles e dizer : ‘no caso do meu processo ser aprovado, eu comprometo-me a ter 

acompanhamento por esta entidade, portanto agora tentem-me dar apoio nesta fase e 
assim saímos os dois a ganhar’”  

[EXP_B2][EXP_B2][EXP_B2][EXP_B2] 

    
Sendo que as entidades bancárias consideram que não é sua função prestar apoio à elaboração 

dos projectos [EB4, EB5, EB7, EB11], existem três entidades bancárias que referem estar 

disponíveis nesta fase para discudisponíveis nesta fase para discudisponíveis nesta fase para discudisponíveis nesta fase para discutir o plano de negóciostir o plano de negóciostir o plano de negóciostir o plano de negócios, numa óptica de compreender o projecto 

e alertar para aspectos que considerem críticos para a implementação do mesmo [EB4, EB7, 

EB10]. Em termos do formato do plano, duas entidades bancárias [EB10, EB4] mencionam ter um 

modelo próprio desenvolvido para a sua linha de microcrédito e que disponibilizam para os 

pedidos de crédito relativos à linha Microinvest. Estas duas entidades bancárias – que 

apresentam estruturas próprias para a concessão de microcrédito e algum historial de actuação 

nesta área – propõem-se a fazer uma análise do projecto apresentado, discutir a ideia de negócio 

e o respectivo plano junto com o microempreendedor, dar acompanhamento na fase de 

licenciamento, fazer visitas ao local previsto para o negócio e dar apoio noutras formalidades 

necessárias83.  

 

“O banco em momento algum assume a responsabilidade de dizer se a pessoa deve fazer 
determinada maneira ou não, porque se a coisa não resultar depois já sabemos de quem vai 

ser a culpa, não é, portanto, tentamos alertar para algumas coisas porque nós não somos, 
somos especialistas de alguma maneira, mas é impossível saber se o negócio vai correr bem 

ou vai correr mal, não é?! Agora vamos é ganhando alguma experiência, vamos sabendo 
quais são as ratoeiras em que as pessoas vão caindo, ou os problemas com que se vão 

deparando e vamos alertando as pessoas.”  
[EB4][EB4][EB4][EB4]  

 

                                                             
83 No capítulo 5 – A actuação das entidades bancárias desenvolve-se o argumento de que as entidades bancárias com 
estruturas próprias para a concessão de microcrédito e um historial de actuação nesta área parecem ser mais aptas na 
implementação da Microinvest.  
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No que concerne à documentaçãodocumentaçãodocumentaçãodocumentação a constar no dossiê de candidatura à linha Microinvest, os 

microempreendedores devem apresentar, conjuntamente com o plano de negócios, um 

documento que ateste a sua condição para aceder à linha. Este documento varia consoante a via 

pela qual se candidatam. Nos pedidos de crédito via ACE trata-se de uma declaração de 

elegibilidade que atesta a qualidade de destinatário, e que é emitida pelo Centro de Emprego 

onde o microempreendedor está inscrito mediante solicitação da mesma. Nos pedidos de crédito 

via PNM trata-se da ficha de validação do projecto, emitida pela CASES após análise prévia da 

conformidade do plano de negócios SOU MAIS. A este respeito recolheram-se relatos que 

apontam para situações em que ficou patente uma certa confusão e desconhecimento do 

funcionamento da medida por parte das entidades envolvidas. Num dos casos, uma entidade 

bancária aponta a não emissão da declaração correcta por parte de alguns Centros de Emprego. 

Noutro, um microempreendedor relata que o técnico da entidade bancária contactada não 

reconheceu legitimidade à ficha de validação da CASES.  

 
“Nos próprios centros de emprego é frequente, por exemplo, o IEFP tem que passar uma 
declaração de elegibilidade em que a pessoa ao abrigo do programa de apoio à criação, 

etc., etc., cumpre os requisitos para se candidatar. É extremamente comum as pessoas 
trazerem uma declaração a dizer que a pessoa está inscrita, e a pessoa vai lá outra vez e 

eles: -‘não, não, a declaração que temos é essa, não temos mais nenhuma’, isto nos centros 
de emprego. Portanto, começamos logo ali com uma grande 

 dificuldade uma grande ineficiência.”  
[EB4] 

 

“ [na agência bancária local conheciam] o projecto Microinvest, a CASES não conheciam, 
não conheciam a CASES e tão-pouco viram credibilidade naquilo (…) tinha lá uma validação 

da CASES mas (...) Não faziam a mínima ideia do que é que era aquilo. E eu disse-lhes: - 
‘Olhe, isto até, isto é o mesmo que o centro de emprego, vem substituir a aprovação do 

centro de emprego’ (…) Pronto. Não era reconhecido.”  
[M14][M14][M14][M14] 

 
Sendo casos reportados apenas por dois entrevistados, eles apontam para uma lacuna na 

informação e conhecimento da medida junto de entidades cruciais para o bom funcionamento 

da linha Microinvest, constituindo em certa medida um entrave com o qual os 

microempreendedores se deparam no fluir do processo de acesso à linha. 

 
    

3.3.2.  Avaliação dos serviços de apoio disponíveis 

É unanimemente assumida pelos actores entrevistados a relevância de um apoio estruturado aos a relevância de um apoio estruturado aos a relevância de um apoio estruturado aos a relevância de um apoio estruturado aos 

microempreendedores nesta fase de elaboração do plano de negócios conducente ao pedido de microempreendedores nesta fase de elaboração do plano de negócios conducente ao pedido de microempreendedores nesta fase de elaboração do plano de negócios conducente ao pedido de microempreendedores nesta fase de elaboração do plano de negócios conducente ao pedido de 

créditocréditocréditocrédito. Por parte das entidades bancárias é reconhecida a importância do apoio na elaboração 

do plano de negócios, considerando que este poderá ser prestado por entidades especializadas 

para o efeito (ex.: pelas EPAT, pela CASES, por associações empresariais e comerciais, gabinetes 

de empreendedorismo, Câmaras Municipais, contabilistas, consultores externos, etc.) [EB4, EB5]. 

As necessidades de apoio apontadas radicam numa série de dificuldades que os 

microempreendedores demonstram aquando do contacto com as entidades bancárias: a 

desadequação das ideias apresentadas face à realidade (a vontade de desenvolver determinada 

actividade sem ponderar racionalmente todos os aspectos implicados) [EB5]; a apresentação de 

projectos desadequados ou insuficientemente desenvolvidos aquando do pedido de crédito ao 

banco [EB4, EB7], demonstrando uma ausência de competências para reflectir sobre os principais 
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aspectos relacionados com o negócio e o planeamento do mesmo; a incapacidade de prever 

custos e proveitos associados à actividade e planear cenários prospectivos com os respectivos 

riscos implicados [EB4, EB7, EB9]. Duas entidades bancárias remetem também para a falta de 

literacia financeira por parte dos microempreendedores [EB10, EB11]. Referem ainda que há 

microempreendedores que assumem o plano de negócios unicamente como ferramenta que lhes 

permite aceder ao crédito, sem compreenderem a sua importância intrínseca para além dessa 

função instrumental [EB10]. 

 
“E isso aí, acho que é muito importante, (…) a existência de instituições ou de organizações 

que sejam capazes de dar o apoio a estas pessoas e até inclusive que façam a filtragem das 
pessoas que tenham mais ou menos capacidade para ser promotores (…).”  

[EB5][EB5][EB5][EB5] 

 
“Nós detectamos que muitas vezes o promotor trazia-nos esse trabalho externalizado, ou 

seja, ele ia a uma consultora que lhe ia entregar um documento tipificado, que na verdade 
não dizia rigorosissimamente nada aquele promotor, tinha lá o nome dele, tinha lá uns 

números que ele não percebia muito bem porquê e aquilo servia  
para o banco lhe emprestar dinheiro.”  

[EB10][EB10][EB10][EB10] 

 
Um entrevistado do IEFP indica que as entidades bancárias reconhecem a importância de um 

apoio estruturado ou consultoria para a elaboração dos projectos, como forma de contribuir para 

a redução de custos com a análise de projectos. Um apoio desta natureza prestado por entidades 

credenciadas para o efeito, constituirá também um factor de credibilidade relevante na análise 

dos pedidos de créditos. 

 
“(…) os bancos sentem-se mais confortáveis sabendo que o processo teve uma intervenção… 

um apoio técnico e de consultoria, prévio à submissão desse pedido de crédito…  
quer antes quer no depois…”.  

[EXP_A3][EXP_A3][EXP_A3][EXP_A3]  
 

“(…) a banca vê com bons olhos mais apoio técnico nessa fase,  
para dar mais robustez ao projectos”.  

[EXP_A4EXP_A4EXP_A4EXP_A4]  
 

“… os bancos apontaram isso como sendo um factor favorável para aprovação, o processo 
ser instruído e acompanhado e for de alguma forma tutelado 

 por entidades credenciadas, excelente…”.  
[EXP_A4] [EXP_A4] [EXP_A4] [EXP_A4]  

 
A valorização do apoio para a elaboração do plano de negócios e preparação do pedido de crédito 

é igualmente reforçada pela visão dos microempreendedores, na medida em que a dificuldade 

mais sentida por estes no acesso à Microinvest se prende com a elaboração do plano de negócios. 

Estes reforçam a necessidade de apoio, especialmente no que toca à demonstração da viabilidade 

económico-financeira dos negócios [M5, M6, M7, M9, M11, M14]. O apoio e acompanhamento 

nesta fase é mesmo apontado como imprescindível para acederem à linha [M1, M6, M9, M11], 

nomeadamente no tocante à interlocução e poder negocial junto das entidades bancárias.  
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“(…) parti do princípio que seria melhor associar-me a alguém que me pudesse apoiar na 
elaboração do projecto, não só porque ficaria melhor, é trabalho deles e por outro lado 

porque acreditava que as entidades que fazem esse tipo de projectos e que os apresentam 
com os empreendedores têm outro tipo de poder negocial junto das entidades e isso acabou 

por se verificar porque a primeira vez que ouvi falar do projecto [Microinvest] fui ao banco 
onde sou cliente, onde tenho as minhas coisas (…) e: - ‘ai meu deus ó [microempreendedor] 

que a gente nunca fez isso é melhor procurares outro’, e eu pensei, bem tenho mesmo que 
estar com alguém nisto.”  

[M1][M1][M1][M1] 
    

Partindo deste reconhecimento da relevância das entidades de apoio na fase de elaboração do 

plano de negócios e de pedido de crédito, importa também perceber a avaliação que 

microempreendedores e entidades bancárias fazem dos serviços de apoio prestados, que na 

prática têm estado em curso. Os microempreendedores avaliam na sua generalidade avaliam na sua generalidade avaliam na sua generalidade avaliam na sua generalidade 

positivamentepositivamentepositivamentepositivamente o apoio que receberam, por várias ordens de razão: 

− Porque se sentiram bem e satisfeitos com o apoio prestado; 

− Porque este garante uma maior qualidade junto de quem vai avaliar o projecto; 

− Porque o apoio permite um maior poder negocial junto das entidades; 

− Porque dispor de apoio especializado permite superar falta de conhecimento na área 

empresarial, sendo um complemento importante à área de conhecimento/formação 

específica dos microempreendedores; 

− Porque permite a maturação das ideias e a coesão do projecto; 

− Porque permite perceber o funcionamento da legislação em Portugal (por parte de um 

migrante); 

− Porque o apoio foi essencial, sem ele o microempreendedor não teria avançado; 

− Porque existiu uma sinergia entre os diferentes actores envolvidos (microempreendedor 

motivado, contabilista competente e gestor de projecto da entidade bancária responsável); 

− Porque permitiu trazer as pessoas à realidade, contrabalançando as visões mais sonhadoras 

do microempreendedor. 

 

No discurso dos microempreendedores surgem ainda referências de natureza mais qualitativa 

que importa mencionar, e que realçam o facto deste apoio ser mais do que um serviço técnico, 

no qual se estabelecem (ou existem já à partida) relações de proximidade e confiança entre relações de proximidade e confiança entre relações de proximidade e confiança entre relações de proximidade e confiança entre 

microempreendedores e técnicos de apoiomicroempreendedores e técnicos de apoiomicroempreendedores e técnicos de apoiomicroempreendedores e técnicos de apoio. É frequente a escolha de uma empresa de consultoria 

ou contabilista, a maior parte das vezes já conhecida da pessoa [M5, M7, M9, M12]. Noutros 

casos referem a importância da atribuição de um gestor de projecto na entidade bancária, ou 

seja, uma figura de ligação ao microempreendedor e que fica responsável pelo seu 

acompanhamento [M1, M13]. Verifica-se também que certas entidades que prestaram o apoio 

inicial na elaboração do plano de negócios mantêm uma relação com os microempreendedores 

numa lógica de continuidade do apoio e acompanhamento na fase pós-criação da empresa [M1, 

M2, M9, M11]. Aqui sai também reforçada a procura por uma continuidadeprocura por uma continuidadeprocura por uma continuidadeprocura por uma continuidade entre o apoio pré-

criação de empresa e o apoio (ou prestação de serviços) pós-criação de empresa, através de uma 

figura que acompanha o microempreendedor ao longo de todo o processo e que conhece bem 

os contornos do negócio. 

 

Algumas entidades bancáriasentidades bancáriasentidades bancáriasentidades bancárias chamam a atenção para outras dimensões, para além da perspectiva 

dos microempreendedores, sendo críticascríticascríticascríticas relativamente a determinado tipo de apoio prestadoapoio prestadoapoio prestadoapoio prestado 

na elaboração dos planos na elaboração dos planos na elaboração dos planos na elaboração dos planos por parte de empresas de consultoria e contabilistas. Referem que os 
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planos apresentados são frequentemente desadequados ao negócio e ao microempreendedor, 

pelo facto de corresponderem a um protótipo de plano que poderia ser apresentado para 

qualquer negócio sem mínimos de adaptação ao projecto em questão e sem um adequado 

envolvimento do microempreendedor [EB5, EB7, EB10]. A consequência disto é os 

microempreendedores não terem a devida identificação com o projecto e nem ideia clara das 

informações contidas no plano, desempenhando um papel pouco activo e pouco presente em 

todo o processo [EB10, EB5,EB7, EB4].  

 

“Nós detectamos que muitas vezes o promotor trazia-nos esse trabalho externalizado (…) É 
muito importante para nós que o promotor tenha um papel muito activo na construção do 
seu plano de negócios porque se não tiver ali a sua visão e a sua missão aquilo não lhe vai 

servir para rigorosamente nada, (…).”  
[EB10][EB10][EB10][EB10] 

 
“ (…) Também acontece-nos aqui é vermos projectos muito bem feitos, só que o promotor, 

quer dizer, (…) em que há projectos em que são feitos por especialistas, por consultores com 
o objectivo de obter o subsídio, mas que há um desconhecimento importante, importante e 

preocupante da parte do promotor do que lá está escrito. Não quer dizer que ele não vá, vai 
fazer o projecto, mas aqueles números não são os números dele.”  

[EB5[EB5[EB5[EB5]]]] 
 

Fica patente por parte de algumas entidades bancárias a valorização da participação activa do 

microempreendedor na elaboração do plano de negócios, uma vez que ela permite ao 

microempreendedor preparar-se para a apresentação deste e estar totalmente à vontade para 

defender o negócio que pretende colocar em prática [EB4, EB7, EB11]. Assim, assumem que o 

plano de negócios não deverá ser tão detalhado ou tão exigente, ao ponto de o 

microempreendedor não se ver envolvido no seu desenvolvimento e ter de delegar 

completamente noutras entidades esse processo. Um dos microempreendedores entrevistados 

valoriza igualmente o papel activo que assumiu nesse o processo [M7]. 

 
“Não vamos ao ponto de exigir contas de exploração previsionais que muitas vezes quem 

nos pede não tem ainda experiência suficiente, e por outro lado, se é pedido normalmente 
acabam por ir ter com consultores, ou alguém que lhes faz e que muitas das vezes o 

empresário não foi visto nem achado na determinação daquilo, portanto é uma peça quase 
fictícia (…). Agora precisamos de ter na mão do cliente uma carta que diga o que é que se 

propõe fazer, qual é a sua experiência profissional, porque é que vai fazer aquele projecto e 
depois qual é o mapa detalhado do investimento e quais são as fontes de financiamento, no 

fim de contas o básico.”  
[EB11][EB11][EB11][EB11] 

 

“O facto da pessoa aceitar, ou recorrer a um tipo de consultor, contabilista, e nos termos 
que o faz, é logo para nós um dos indicadores da forma como eventualmente o negócio 

poderá vir a correr.”  
[EB4][EB4][EB4][EB4] 

 
“Isso agradou-me também [o envolvimento na criação do próprio plano de negócios], afinal 

posso ter um papel mais activo do que aquele que eu estava a pensar que iria ter, isso é 
muito bom.”  

[M7][M7][M7][M7] 

 
Ainda relativamente às entidades prestadoras de apoio, foi afirmado por uma entidade bancária 

que, tendo em consideração o perfil de público-alvo da linha Microinvest, nem sempre os 

microempreendedores têm recursos financeiros para aceder a entidades que prestam este tipo 
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de apoio à elaboração do plano [EB7]. Quando este apoio existe há também entidades que 

cobram preços elevados, dada a dimensão reduzida do investimento e o baixo grau de 

complexidade associado ao plano, e que não prestam um serviço de qualidade [EB4, EB7]. 

 
“(…) estava a apoiá-los [aos microempreendedores] que nem sequer tinham recursos para 

pagar um contabilista ou alguém para elaborar o projecto.”  
[EB7][EB7][EB7][EB7] 

 
“Contratavam entidades que vivem para ganhar dinheiro, porque se o pagamento do plano 

de negócios fosse em função de sucesso do mesmo, da aprovação do mesmo, ou da 
viabilidade, ou pago a 3 ou 4 anos… mas não, recebem um valor fixo da sua realização e 

adeus. Se ele se conseguiu candidatar, se o banco o financiou, se teve sucesso ou não, não 
interessa. Cobraram o serviço ponto final.”        

[EB7][EB7][EB7][EB7] 
 

“Depois é um conflito de interesses, que é assim, o consultor que lhe prepara o processo e 
lhe cobra 10% sobre o financiamento sendo um Microinvest, não tem prestações de 

desemprego, a pessoa vai pedir impreterivelmente o máximo 20.000€, que é para ele 
receber o máximo, se a pessoa portanto está disposta a pagar 2.000€ para ter um 

financiamento desse valor, das duas uma, ou tem uma fraca capacidade negocial ou está 
desesperado”.  

[EB4][EB4][EB4][EB4] 
 

Por parte dos microempreendedores, apenas um faz referência directa aos preços elevados 

praticados por entidades prestadoras de apoio [M2]. Neste caso o microempreendedor acabou 

por frequentar uma formação em empreendedorismo, após a qual obteve um apoio gratuito por 

parte do formador que viria a ser o futuro técnico oficial de contas do seu negócio. Situação 

similar aconteceu com outros dois microempreendedores que, fruto das relações de proximidade 

e confiança estabelecidas entre si e o profissional de apoio, referem não ter pago a elaboração 

do plano tendo acordado com o mesmo, serviços de contabilidade para a sua futura empresa 

[M7, M9]. Três microempreendedores referiram que o valor cobrado pelo serviço prestado não 

funcionou como um entrave no seu percurso de acesso à linha [M5, M6, M11]. Os restantes 

microempreendedores não mencionaram se houve ou não pagamento pelo serviço de apoio que 

lhes foi prestado [M1, M3, M10, M12, M13]. 

 
“A [associação empresarial] é uma vergonha o valor que cobram, mas tudo bem, e essa 

entidade [CNAI] não me cobrou nada. Por ter esse acordo com imigrantes, é isso que me 
falaram. (…) quando estava fazendo o curso no CNAI, eu descobri todas as formas que 

existem aqui em Portugal de se fazer cursos, e para abrir uma empresa desde a [associação 
empresarial] como outros todos (…) os prós e contras de cada uma, e fui descobrir que 

todas cobram o empreendedor de uma maneira brutal.”  
[M2][M2][M2][M2] 

 
“Não, não, não [foi cobrado algum valor pelo contabilista pelo acompanhamento prestado].  

Não, porque eu já, já t’ou com o contabilista há muito tempo e,  
prontos, há um [conhecimento pessoal]”  

[M9][M9][M9][M9] 

 
 

    

3.3.3.  Especificidades do PNM e actuação da CASES 

A configuração da medida PNM prevê a possibilidade de o microempreendedor recorrer a um 

técnico de apoio, para esclarecimento de dúvidas e acompanhamento na elaboração do plano de 
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negócios SOU MAIS. Para este efeito encontra-se prevista a disponibilização de uma Rede de Rede de Rede de Rede de 

Técnicos de Apoio LocalTécnicos de Apoio LocalTécnicos de Apoio LocalTécnicos de Apoio Local84, potencialmente abrangendo todo o territorial nacional. O apoio a ser 

levado a cabo pelo técnico de apoio local divide-se em duas componentes distintas: o 

acompanhamento na construção e desenvolvimento do plano de negócios, que decorre num 

momento prévio à aprovação do crédito; e o acompanhamento ao microempreendedor entre a 

aprovação e a contratualização do crédito, pressupondo a intermediação com as entidades 

bancárias85. Em termos de abordagem, a CASES refere que este apoio está desenhado no sentido 

de ser uma intervenção pedagógica, baseada na autonomia dos microempreendedores, onde os 

técnicos procuram ser assertivos e ter capacidade de escuta, apoiando quando necessário o 

encaminhamento para outras entidades para pesquisa de informação. Existe uma preocupação 

em promover a capacitação do microempreendedor e a sua autonomia, devendo ser o próprio a 

elaborar o plano de negócios de forma a conhecer as particularidades do projecto e a incorporar 

as dificuldades e desafios que lhe são inerentes. Neste sentido, o modelo de plano de negócios 

SOU MAIS foi desenvolvido especificamente para permitir ao microempreendedor pensar por si 

todos os aspectos que envolvem o negócio, estimulando-o a ter um papel activo no seu 

preenchimento.  

 
“(…) o nosso formulário de candidatura, o nosso plano de negócios o Sou Mais, tentámo-lo 

fazer o mais amigável possível, sem jargão técnico, sem planos de investimento a 5 anos, 
tudo numa linguagem simplificada pois entendemos que é fundamental ser o próprio 

promotor a elaborar a sua ideia e avançar o máximo. Nós quando os promotores dizem: - 
‘Tem um técnico para me fazer isto?’, -‘Não, não temos. Nós não temos técnicos para fazer, 

temos um técnico para o ajudar, para visualizar os aspectos críticos do negócio, se a 
localização é indicada, a concorrência, ver se os salários estão muito altos, aqueles aspectos 

críticos da elaboração de um plano de negócios’. E é isso que o próprio técnico irá fazer, 
acompanhá-lo, ser sincero com ele, visualizar os aspectos críticos, orientá-lo, mas nunca 

substitui-lo, nunca. Esta é a nossa política do Programa Nacional de Microcrédito.”  
[EXP_[EXP_[EXP_[EXP_B2]B2]B2]B2] 

 
“ (…) é obvio que também não nos compete a nós avaliar o projecto, nós só validamos a 

qualidade de destinatário, mas fundamentalmente aquilo que fazemos aqui é formalmente 
corrigir o projecto, isto é, se o projecto tiver erros formais, nós corrigimos e muitas vezes 

damos conselhos em termos de projecto, se acharmos que o projecto está sobreavaliado, 
dizemos o que deve corrigir (…).”  

[EXP_B1][EXP_B1][EXP_B1][EXP_B1]  
 

“(…) qualquer projecto só é válido se ele [microempreendedor] o fizer, ele tem que elaborá-
lo porque se não o elabora… se ele troca a elaboração do projecto por 300 ou 400 euros 

para lhe fazerem o projecto é…  prejuízo atrás de prejuizão (…) não absorve ou incorpora as 
dificuldades que o próprio projecto vai ter, como desconhece até  

as particularidades do próprio negócio.”  
[EXP_B1] [EXP_B1] [EXP_B1] [EXP_B1]  

    
    

                                                             
84 Os técnicos de apoio local pertencem às Entidades Certificadas para Prestar Apoio Técnico (ECPAT). As ECPAT – 
constituídas por entidades parceiras e protocoladas pela CASES e pelas Entidades prestadoras de apoio técnico à 
criação e consolidação de projectos (EPAT) credenciadas pelo IEFP – consistem numa rede de entidades do sector 
cooperativo e da economia social e de entidades privadas sem fins lucrativos ou autarquias locais que disponham de 
serviços de apoio ao empreendedorismo. Esta dimensão já se encontra desenvolvida no capítulo 2 – Contextualização 
teórica, no ponto 2.1.2 – Apoios ao auto-emprego nas políticas activas.  

85 Para garantir o apoio nestas duas dimensões fundamentais (apoio ao plano de negócios e intermediação com as 
entidades bancárias) encontra-se previsto o pagamento de 1 IAS (Indexante de Apoio Social) subdividido em dois 
momentos: 50% pago após a aprovação do crédito e 50% pago após a celebração do respectivo contrato. 
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A SPGM, entidade gestora da linha, reforça a importância e legitima o papel da CASES enquanto 

entidade promotora deste acompanhamento e validação dos projectos. A criação do plano de 

negócios SOU MAIS é apontada como positiva, no sentido da uniformização da informação 

prestada pelos microempreendedores às entidades bancárias, diminuindo assim os custos 

associados aos procedimentos de análise dos pedidos de crédito.  

 
“(…) como é que se ajuda estes públicos a chegar a nós com mais competência e com 

acompanhamento e com, uma coisa muito importante para os banqueiros, no sentido de 
lhes diminuir os custos, com projectos estruturados mais ou menos uniformes?!… a CASES 

fez um grande trabalho para uniformização da apresentação dos planos,  
com aquele dossiê [plano de negócios SOU MAIS]”.  

[EXP_C1][EXP_C1][EXP_C1][EXP_C1] 
 

Não obstante, surgem algumas críticassurgem algumas críticassurgem algumas críticassurgem algumas críticas por parte de microempreendedores e entidades bancárias 

à forma como se encontra implementada esta modalidade de apoio. Do lado dos 

microempreendedores, em todos os projectos apresentados via PNM [M4, M5, M7, M8, M10, 

M14], houve de facto contacto com a CASES dado ser esta a entidade que faz a validação dos 

mesmos. O papel da CASES é reconhecido como importante neste processo e salienta-se a sua 

disponibilidade sempre que solicitado [M5, M8, M10]. Surgem no entanto alguns 

constrangimentos que reforçam a necessidade de um apoio mais consolidado. Os 

microempreendedores identificam a não existência de técnicos de apoio local como uma 

dificuldade no acesso à linha [M7, M8, M14], reforçando que a sua substituição por um 

atendimento centralizado em Lisboa não permitiu o desejado acompanhamento próximo e 

presencial [M7, M14]. Foi também apontada a demora por parte da CASES na resposta às 

solicitações feitas. Esta demora foi bem compreendida e desculpada pela generalidade dos 

microempreendedores, fruto da relação estabelecida com o técnico – qualificado de atencioso e 

disponível mas tendo recursos limitados para a instrução de muitos projectos [M4, M10]. Outros 

dois microempreendedores consideram que a CASES deveria dar mais apoio, não tendo sido 

muito disponível [M7, M14], referindo a falta de apoio e uma relação brusca e rápida por parte 

do técnico [M7]. No caso de três microempreendedores que elaboraram sozinhos o plano de 

negócios SOU MAIS [M4, M8, M14] – apenas contactando a CASES para a sua validação – surgem 

igualmente dificuldades relacionadas com o formulário, que acharam complicado (linguagem 

difícil e dificuldade nos dados de exploração previsionais). Estes constrangimentos estão 

reflectidos nas sugestões de melhoria veiculadas pelos microempreendedores, que remetem 

para o funcionamento efectivo da rede de técnicos de apoio local e a importância de um apoio 

mais próximo e presencial pela CASES.   

 

De facto a referida Rede de Técnicos de Apoio LocalRede de Técnicos de Apoio LocalRede de Técnicos de Apoio LocalRede de Técnicos de Apoio Local encontra-se ainda pouco estruturada e 

difundida86. Um entrevistado da CASES refere estar a trabalhar activamente na construção e 

alargamento da rede, com vista a que qualquer microempreendedor possa ter acesso aos 

técnicos de apoio local da sua zona. Enquanto esta rede não está plenamente operativa, é a 

própria CASES que tem funcionado enquanto elemento de ligação e suporte aos 

microempreendedores que recorrem ao PNM. O apoio em modalidade presencial centra-se 

unicamente na região de Lisboa, sendo o apoio e acompanhamento aos microempreendedores 

do resto do país feito à distância através de e-mail e telefone. Um entrevistado da CASES 

                                                             
86 No website do PNM (www.sou-mais.org) a Rede de Técnicos de Apoio Local surge divulgada com indicação “em 
construção”, remetendo o contacto para a linha verde de apoio.  
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reconhece que este tipo de apoio não permite contacto directo com o microempreendedor, nem 

a verificação in loco das condições para a implementação do negócio.  

 
“Nós tentamos que não haja estrangulamentos. Tentamos receber todas as pessoas, apesar 
de sermos uma equipa muito pequena nesta fase. Daí o apoio local ser fundamental para o 
sucesso do programa. Qualquer pessoa que venha às nossas instalações, nós recebemo-la. 
Onde é que poderá haver constrangimento?! Precisamente ao não haver técnicos de apoio 

local. Eu enquanto técnico, não posso dedicar a minha atenção a 100% a um processo 
quando eu tenho 10 processos na secretária. E um técnico de apoio local poderá criar esse 

músculo e, de facto, essa sinergia com o promotor, que venha a prolongar-se  
até depois da concessão de crédito.”  

[EXP_B2][EXP_B2][EXP_B2][EXP_B2] 

 
Do lado das entidades bancárias fica patente algum desconhecimento ou falta de 

reconhecimento relativamente ao papel institucional da CASES enquanto entidade parceira na 

implementação da linha Microinvest. Cinco das onze entidades bancárias não fazem referência à 

CASES quando inquiridos sobre qual a sua relação com os diferentes intervenientes na 

implementação da linha [EB1, EB2, EB3, EB6, EB7]. Três identificam a CASES enquanto parceiro 

institucional, sem mencionar especificamente o PNM ou a rede de técnicos de apoio [EB4, EB8, 

EB9]. Apenas três entidades bancárias fazem considerações qualitativas sobre o papel da CASES, 

demonstrando conhecer efectivamente a sua actuação no âmbito do PNM [EB5, EB10, EB11]. 

Uma dessas entidades aponta a CASES enquanto entidade com competências e vocação para 

apoiar projectos de base social e refere encaminhar microempreendedores com determinados 

perfis de negócio para apoio na elaboração dos planos [EB10]. Ao mesmo tempo aponta que, 

através de queixas por parte dos microempreendedores, tem percebido que esta rede não está 

em funcionamento, havendo um desfasamento entre o que está previsto na legislação e a 

realidade em execução87. Uma outra entidade bancária considera que a CASES não tem 

capacidade de resposta tendo em conta o potencial de microempreendedores e a necessidade 

de dinamização da linha [EB11]. As três apontam ainda como inexistente ou residual o número 

de pedidos de crédito recebidos via PNM/CASES [EB5, EB10, EB11]. 

 
“(…) o que está escrito em portaria para a CASES, no Programa Nacional de Microcrédito, e 

eu digo o que está escrito, porque depois nunca vi nenhum materializar-se. A informação 
que eu tenho dos clientes é: -‘olhe, mas eles não têm técnico no Porto’,’ olhe eles não tem 

técnico em Braga’, ‘eles não tem técnico na Maia’, por isso não me fizeram nada”.  
[EB10][EB10][EB10][EB10] 

 
“ (…)se pretende que uma linha de crédito tenha sucesso, é porque se pretende que tenha 

afluência, se pretende ver afluência e depois se tudo vai ficar dentro do funil que é a CASES, 
que me parece que não tem dimensão suficiente para responder a um fluxo grande, o que 

acontece é que aquilo vai afunilar ali, pronto”.  
[EB11][EB11][EB11][EB11] 

 
“ (…) 98% se calhar das operações, até ao momento, não quer dizer que a situação, pronto 

a CASES queira    melhorar isso, mas até ao momento a grande, a grandessíssima maioria das 
operações entra-nos via IEFP”.  

[EB5][EB5][EB5][EB5] 

 
    

                                                             
87 As dificuldades na operacionalização do PNM é um tema que será retomado no Capítulo 4 - Política pública de 
promoção do auto-emprego: desafios de um modelo de responsabilidades partilhadas; ponto 4.2 – Do papel à prática 
– dificuldades e demoras na operacionalização da linha.   
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3.3.4.  Formação em empreendedorismo – um recurso pertinente?  

O IEFP disponibiliza na sua oferta formativa uma formação modular em empreendedorismoformação modular em empreendedorismoformação modular em empreendedorismoformação modular em empreendedorismo que 

o microempreendedor poderá frequentar nesta fase de desenvolvimento da sua ideia de negócio. 

Esta formação está disponível para aqueles que entendam candidatar-se via ACE e via PNM, 

sendo de frequência optativa. Segundo o IEFP, esta formação foi iniciativa do Instituto pois não 

estava regulamentada no PAECPE. Contudo, parece não ter tido ainda muita adesão, seja por 

questões operacionais (foi lançada no 1º semestre de 2012 mas os referenciais formativos não 

estiveram logo disponíveis) seja por não haver muita procura por parte dos desempregados com 

ideias para criação de negócio. Por um lado, esta formação pode funcionar como um recurso 

importante na fase pré-projecto, de exploração de ideias, bem como para apoiar na construção 

do plano de negócios, vocacionado para todos aqueles que desejem frequentar a formação, 

segundo a visão de um entrevistado do IEFP. Por outro, entrevistados da CASES e do IEFP referem 

que a formação não é muito útil para empreendedores que já tenham ideias de negócio mais 

definidas e que queiram avançar em tempo útil com o processo de criação da empresa. Foi 

referido que esta poderá fazer mais sentido numa fase posterior de apoio à gestão do negócio 

no qual as pessoas já estão a trabalhar (garantindo um maior envolvimento com as questões 

quotidianas, criando maior motivação para quem frequenta a formação). 

 

No que respeita os microempreendedores auscultados, a formação foi um recurso procurado por 

três microempreendedores [M2, M8, M11]. Em dois casos [M8, M11] tratou-se de cursos de 

formação promovidos pelo IEFP e um terceiro caso [M2] foi promovido por um instituto público 

no âmbito do Programa de Empreendedorismo Imigrante (PEI). A avaliação da formação é 

distinta: se num dos casos esta não foi útil para a elaboração do projecto [M11], nos outros dois 

a formação constituiu um apoio na exploração da ideia de negócio e no desenvolvimento do plano 

de negócios [M8, M2]. Relativamente aos dois microempreendedores que frequentaram a 

formação via IEFP, encontram-se opiniões diferentes. Um não considerou a formação útil para 

efeitos de elaboração do plano de negócios ou candidatura a apoios, tendo em conta que esta foi 

pouco esclarecedora, muito teórica e pouco focada na prática [M11]. O outro 

microempreendedor considerou a formação útil para o desenvolvimento da ideia de negócio e 

para uma exploração do plano de negócios, tendo saído da formação com um modelo de plano 

já explorado [M8]. No entanto, é crítico em relação a algumas falhas na abordagem formativa, 

como por exemplo, conteúdos pouco adaptados ao perfil dos formandos, pouco enfoque na 

procura de informação e no encaminhamento para estruturas relevantes, e sem abordagem a 

apoios/programas de financiamento existentes para a criação do próprio emprego, a que os 

formandos pudessem recorrer no final.  

 
“É assim, esta ideia [de negócio] veio no âmbito de uma formação de empreendedorismo 

que eu fiz no início do ano. (…) eles na formação nem sequer abordaram investimentos, 
portanto eu acho que é uma falha das formações, nem sequer abordarem a parte dos 

investimentos. Eu saí de lá com o projecto mais ou menos alinhavado, mas sem saber muito 
bem onde recorrer. Depois tive que ser por… pelos meus meios,  

a procurar entidades a que pudesse recorrer.”  
[M8][M8][M8][M8] 
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“ (…) eu tive uma formação que foi de [empreendedorismo] muito pouco aproveitada (…). 
Eu fiz, mas não tem proveito nenhum. Não, mas não tirei proveito nenhum mesmo… 

(…) ela [formadora] a falar, depois mudava de assunto, depois (…) lá fizemos um projecto. 
Tivemos que fazer. Mas não davam explicação de nada. Não tinha aproveitamento nenhum, 

nenhum. (…) E saíram todos a reclamar do mesmo.”  
[M11][M11][M11][M11] 

 
No caso do microempreendedor [M2] que frequentou a formação via Programa de 

Empreendedorismo Imigrante (PEI), a formação foi apontada como positiva e tendo contribuído 

para a elaboração do plano de negócios e na preparação do pedido de crédito, assim como 

informações relevantes para o desenvolvimento do negócio. Neste caso importa realçar que o 

formador do curso continuou a acompanhar o microempreendedor após o término da formação 

- através de um apoio personalizado que lhe permitiu finalizar o plano de negócios - com vista a 

constituir-se como técnico oficial de contas do negócio, assim que este fosse formalizado. A 

valorização positiva deste processo por parte do microempreendedor, aponta para a importância 

de apoio com um acompanhamento continuado ao longo do processo de desenvolvimento da 

ideia de negócio, passando pela elaboração do plano e pela instrução do pedido de crédito, até à 

fase de implementação do negócio.  

 

Constatou-se assim alguma diversidade de experiências e opiniões sobre as entidades 

formadoras e os modelos de formação. Como pontos positivos saíram realçadas a importância da 

adaptação ao perfil dos formandos, da aplicabilidade prática dos conteúdos ministrados, do 

enfoque nas fontes de financiamento, do incentivo à procura de informação e ao 

encaminhamento para instituições relevantes, e do apoio e acompanhamento presencial após o 

término da formação, no caso do pedido de crédito à entidade bancária.  

 

 

3.4. Fase 3 – Pedido de crédito à entidade bancária 

O microempreendedor após constituir o seu dossiê de candidatura, terá de apresentá-lo a uma 

entidade bancária, de entre as várias protocoladas, para formalizar o pedido de crédito. Nesta 

fase tem que se relacionar com a entidade bancária para formalizar o pedido, aguardar pela 

análise do seu projecto e proceder à contratualização do crédito, no caso de este ser aprovado. 

Após a contratualização e início da actividade da empresa, há alguns microempreendedores que 

beneficiam de acompanhamento para a implementação do negócio, nomeadamente por parte 

das entidades que apoiaram na elaboração do projecto. Quando há indeferimento do pedido de 

crédito ou desistência formal por parte do microempreendedor, este pode tentar recorrer 

novamente à linha Microinvest mas numa outra entidade bancária, caso pretenda. Nesta fase são 

exploradas as várias etapas associadas ao pedido de crédito à entidade bancária por parte dos 

microempreendedores: a escolha da entidade bancária, a apresentação do pedido de crédito, a 

análise do pedido, a comunicação do resultado e a contratualização. Também se foca a 

problemática dos prazos associada aos pedidos de crédito realizando-se também uma breve 

referência à fase pós contratualização. 
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3.4.1. Escolha da entidade bancária 

A aceitação do pedido de crédito por parte das entidades bancárias foi um processo complexo 

para alguns microempreendedores tendo estes que realizar tentativas de candidatura à linha 

Microinvest em mais do que uma entidade. O pedido de crédito acontece quando a entidade 

bancária aceita a formalização da candidatura havendo algumas que se recusaram aceitá-la na(s) 

primeira(s) escolha(s) dos microempreendedores. Entre os catorze microempreendedores 

entrevistados, apurou-se que um tentou apresentar o pedido de crédito em quatro entidades 

bancárias diferentes [M8], outro tentou recorrer a três [M12], cinco tentaram apresentar o 

pedido em duas entidades bancárias [M2, M5, M6, M10, M11], e sete recorreram apenas a uma 

entidade bancária [M1, M3, M4, M7, M9, M13, M14]88. No nosso estudo houve vinte e quatro 

tentativas de pedidos de crédito que resultaram em dezasseis candidaturas formalizadas89, o que 

significa que houve oito tentativas de pedido de crédito não aceites pelas entidades bancárias.  

 

Para escolha da entidade bancária    foram apontados os seguintes motivos:  

– Existência de uma relação comercial anterior, considerando que poderá ser uma mais-valia 

pelo conhecimento que esta tem do historial do microempreendedor, facilitando assim a 

avaliação do pedido de crédito [presente em treze das vinte e quatro tentativas efectuadas 

para pedidos de crédito]; 

– Recomendação por parte da entidade de apoio90, que aconselhou os microempreendedores 

a apresentarem o pedido em determinadas agências bancárias locais, pelo facto de terem já 

contactos comerciais com estas ou porque possuía boas referências acerca da forma de 

funcionamento daquelas. Estas referências são provenientes da experiência de terreno das 

entidades de apoio, que verificam que há entidades bancárias que estão mais bem preparadas 

para acompanhar pedidos de crédito através da linha Microinvest do que outras [verificando-

se em cinco tentativas de apresentação de pedidos de crédito];     

– Outros motivos: sugestão de amigos/conhecidos (duas); conhecimento pessoal de técnicos da 

entidade bancária (duas); opção pela entidade bancária pelo facto de considerar que está mais 

bem posicionada para conceder a linha Microinvest (uma); por referência de uma entidade 

social (associação de imigrantes) mas que não era entidade de apoio (uma), [no total 

correspondem a seis tentativas de apresentação de pedidos de crédito]. 

 

Embora os números indiquem uma maior propensão das entidades bancárias para aceitar 

candidaturas de microempreendedores que já sejam seus clientes – presente em dez que 

possuíam uma relação comercial com a entidade bancária face a seis em que não existia essa 

relação anterior – apenas duas entidades bancárias indicaram que a apresentação do pedido 

deverá preferencialmente ser apresentada na entidade com a qual já exista uma relação 

comercial [EB4, EB7]. Estas entidades consideram que havendo um histórico enquanto cliente, 

que este se traduz num conhecimento mais aprofundado sobre o microempreendedor, sendo 

desta forma mais fácil para a agência prestar a informação ao departamento que fará a análise 

do pedido de crédito. Houve dois microempreendedores a referir que a entidade bancária a que 

                                                             
88 Ver Anexo III A - Microempreendedores entrevistados: enquadramento e breve descrição dos percursos de acesso à 
linha. 
89 No nosso estudo o número de candidaturas formalizadas (dezasseis) é superior ao número de microempreendedores 
entrevistados (catorze) pelo facto de terem sido apresentadas novos pedidos de crédito após indeferimento. 

90 Empresas de consultoria, contabilistas, associações de desenvolvimento e empresariais. 
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se dirigiram recomendou que apresentassem o seu pedido de crédito junto da entidade onde já 

era cliente [M2, M8].  

 

 “(…) ela [técnica da agência local] recomendou-me que eu fosse ao meu banco, que se 

calhar era melhor eu ir ao meu banco, que eles já tinham o meu historial (…)”.  

[M8][M8][M8][M8]    

 

“(…) aconselhava-mos o cliente a fazer a proposta no banco  

onde tinha a relação principal (…)”.  

[EB7][EB7][EB7][EB7] 

 

Sendo ou não o microempreendedor cliente da entidade bancária, verifica-se que apesar de 

protocoladas nem todas as entidades estão disponíveis para aceitar os pedidos de crédito à linha 

Microinvest91. Isto foi o que aconteceu com dois microempreendedores [M8, M12] cujas 

entidades bancárias contactadas não aceitaram o pedido de crédito alegando não estarem a 

trabalhar com a linha ou não terem condições operacionais para o fazerem [EB1, EB3, EB8]. Um 

dos microempreendedores [M12] viu recusada a entrada do projecto para uma candidatura à 

linha Microinvest em duas das suas três tentativas de apresentação do pedido junto de entidades 

nas quais era cliente [EB1, EB8]. 

 

“Cheguei [à agência local da EB3] e eles disseram-me que efectivamente eles tinham 
assinado protocolo, mas não estavam a trabalhar e estavam com muitas limitações a nível 

de financiamentos. Primeiro tinha que ser cliente do banco, depois tinha que ser já um 
cliente já com um negócio, já com historial de negócio. (…) Ele [gerente do banco] disse-me 

que era uma estratégia do banco, fazia parte da estratégia deles 
 que decidiram não avançar”.  

[M8][M8][M8][M8]    
 

“(…) eles [entidade bancária com relação comercial – EB8], trabalhavam com Microcréditos 
a desculpa que nos deram [para  a recusa do projecto] foi que o projecto é viável mas… que 

são coisas que dão muito trabalho e eles neste momento não têm pessoas, que não vão 
disponibilizar pessoas que se dediquem muito tempo a esse tipo de projectos [que se 

candidatam à linha Microinvest].”  
[M12][M12][M12][M12] 

 

Embora os microempreendedores tenham referido três entidades bancárias que se recusaram a 

aceitar os seus pedidos de crédito por não estarem a trabalhar com a linha [EB1, EB3, EB8], entre 

as entidades bancárias entrevistadas duas referiram efectivamente não estarem a conceder 

crédito ao abrigo da linha Microinvest [EB1, EB2]. No entanto, mesmo assumindo não estar a 

trabalhar, uma destas entidades explicou os procedimentos de apresentação do pedido de 

crédito tendo em consideração que pretende vir a disponibilizá-la no futuro [EB2].  

 

Reconhece-se desta forma a dificuldade que alguns microempreendedores tiveram até 

encontrarem uma entidade bancária que aceitasse o seu pedido de crédito. Há também a referir 

que alguns microempreendedores, embora tenham tentado efectuar um pedido de crédito, este 

não se formalizou pelo facto de terem sido os próprios a desistir devido à desmotivação causada 

pela previsão de tempo de análise dado como referência ser longo [M8], por considerar que as 

                                                             
91 No capítulo 5 – A actuação das entidades bancárias, encontra-se mais detalhadamente as razões do (des)interesse 
das entidades bancárias na linha Microinvest. 
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condições da linha eram desadequadas para o seu projecto, tendo optado por outro tipo de 

crédito [M7], e por suspensão do processo por iniciativa própria alegando motivos pessoais, 

tendo ficado adiada a apresentação da candidatura para uma data futura mais adequada [M13].  

 

O facto de algumas entidades bancárias se recusarem a aceitar o pedido de crédito, alegando não 

estarem a trabalhar com a linha, quando formalmente todas estão protocoladas para o efeito, ou 

recomendando outras entidades bancárias, pode ser considerado como um entrave no acesso à 

linha. Na verdade nem sempre se configura como uma escolha do microempreendedor a 

entidade à qual apresenta o seu pedido de crédito, mas a opção possível mediante os entraves 

que encontra no processo de apresentação da candidatura à linha Microinvest.  

 

 

3.4.2. Apresentação do pedido de crédito 

A apresentação do pedido de crédito varia consoante a forma organizativa interna de cada 

entidade bancária, podendo ser efectuada em qualquer agência local ou em departamentos / 

gabinetes específicos de microcrédito. Das onze entidades bancárias protocoladas no âmbito da 

linha Microinvest, a apresentação dos pedidos de crédito é feita da seguinte forma: em oito 

entidades o pedido deverá ser apresentado junto da rede de agências locais [EB2, EB3, EB5, EB6, 

EB7, EB8, EB9, EB11], em duas entidades é efectuado no gabinete ou departamento de 

microcrédito onde a entidade comercializa a sua linha própria de microcrédito, e que 

designaremos para efeitos deste estudo de unidades especializadas de microcrédito92 [EB4, 

EB10], numa entidade bancária não houve referência à forma como se processa esta fase, pelo 

facto de a entidade não estar a trabalhar com a linha [EB1]. 

 

Nas entidades bancárias onde o pedido de crédito é efectuado nas agências locais, são os técnicos 

destas agências os principais agentes que se relacionam directamente com o 

microempreendedor. São estes que deverão esclarecer os microempreendedores, receber os 

dossiês de candidatura, efectuar uma primeira verificação da documentação e realizar uma breve 

análise do conteúdo do dossiê entregue. Estes técnicos são o elo de contacto entre o 

microempreendedor e os departamentos93 de análise do pedido de crédito que farão 

posteriormente a análise e que decidirão pela aprovação ou não dos mesmos. Para a maioria das 

entidades bancárias é ao nível das agências locais que se irá processar a relação com o 

microempreendedor, sendo desta forma o técnico da agência local a pessoa de contacto ao longo 

de todo o processo.   

 
“ (…) o dono do processo é sempre a área comercial, esse é o dono da relação com o cliente, 

é o responsável da relação com o cliente ( …) a área cerne é o balcão, é a área comercial”. 
[EB11][EB11][EB11][EB11]  

                                                             
92 Existem algumas entidades bancárias que disponibilizam uma linha própria de microcrédito. No entanto, nem todas 
possuem uma unidade especializada para o efeito. Apenas duas referiram que tratam os projectos que se candidatam 
à linha Microinvest na sua unidade especializada de microcrédito. 

93 Ao longo da investigação iremos denominar como departamento de análise do pedido de crédito os diferentes 
departamentos /gabinetes/estrutura onde se efectua a análise do pedido de crédito descritos pelas entidades 
bancárias entrevistadas (que consoante a estrutura de cada entidade, pode estar alocada em diferentes 
departamentos/ gabinetes, a saber: departamento de análise de risco, de análise de viabilidade, direcção de crédito, 
comissão de crédito, direcção de operações, departamento central de microcrédito – [EB2, EB3, EB5, EB6, EB7, EB8, 
EB9, EB11]). 
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“Portanto, eles ali [agência local] (…) só reúnem os documentos e enviam para, para a 
central e tem lá um departamento que trata.”  

[M14][M14][M14][M14] 
 

São as agências locais que concedem a informação e documentação necessária aos 

departamentos mais centralizados responsáveis pela análise do pedido de crédito. Para além da 

documentação formal e do plano de negócios, algumas agências realizam uma análise do 

microempreendedor com base numa avaliação mais qualitativa do seu perfil, de forma a poderem 

emitir um parecer qualitativo que apoie a análise daqueles departamentos que não têm qualquer 

tipo de contacto com o microempreendedor [EB5, EB6, EB11]. Uma entidade refere que o tipo 

de informação que produz diz respeito ao “conceito comercial do cliente” com base no seu 

histórico de relações com a entidade bancária [EB7]. Para uma análise de cariz mais qualitativo, 

cabe ao técnico da agência emitir o parecer que é baseado na impressão deixada pelos 

microempreendedores, quer por serem já clientes ou pela experiência de contacto ao longo do 

processo de candidatura à linha Microinvest. Quatro entidades bancárias não fazem referência a 

qualquer tipo de informação qualitativa, indicando apenas o envio do dossiê de candidatura para 

os departamentos de análise [EB2, EB3, EB8, EB9]. 

 
“(…) é o responsável pelo balcão ou o gestor comercial que faz a proposta  [ao 

departamento de] Riscos, é nessa proposta que tem que dar os argumentos para quem 
vai decidir (…) tem que por a informação comercial, que tem da praça sobre a pessoa, (… ) 

É isto, vai um pouco desta informação bancária do terreno. Não estamos a falar da 
empresa com histórico, não é?!... que aí podemos ver o histórico da empresa, estamos a 

falar da história de uma pessoa (…)....”     
[EB11][EB11][EB11][EB11] 

 
Nas entidades bancárias onde o pedido de crédito é efectuado na unidade especializada de 

microcrédito, mesmo que o primeiro contacto do microempreendedor ocorra junto de uma 

agência local, este deverá ser encaminhado para esta unidade especializada94 [EB4, EB10]. Nestas 

existe um gestor de projecto que irá acompanhar o microempreendedor no pedido de crédito e 

que será a pessoa de contacto entre a entidade bancária e o microempreendedor ao longo de 

todo o processo do pedido de crédito. Aqui é desenvolvido um trabalho de maior proximidade 

com o microempreendedor, comparativamente à situação em que o pedido é efectuado nas 

agências locais. O contacto mais próximo reflecte-se em reuniões de acompanhamento entre o 

gestor de projecto e o microempreendedor onde são sempre analisadas duas vertentes: por um 

lado, o negócio em termos da sua viabilidade económica e financeira e por outro, as 

características do promotor em termos das suas motivações, experiências e competências que 

demonstra possuir para o desenvolvimento do seu negócio. 

 

O microempreendedor é questionado sobre vários aspectos contemplados no plano de negócios 

a fim de aferir o seu grau de envolvimento com o projecto, sendo também realizadas visitas aos 

locais de implementação do negócio de forma a “ver o ambiente” circundante, outros negócios 

ou possível concorrência, no sentido de apurar com mais rigor a potencial viabilidade do negócio.  

 

                                                             
94 Numa destas entidades bancárias [EB10] o microempreendedor pode optar por ser acompanhado pela unidade 
especializada de microcrédito ou pela agência local com a qual já tenha um relacionamento estabelecido ou que lhe 
seja próxima geograficamente.   
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Relativamente à vertente relacionada com a análise mais psicossocial do microempreendedor, 

numa das entidades bancárias a análise das características do microempreendedor é efectuada 

de forma bastante estruturada onde é traçado um perfil social do mesmo, tendo por base a 

metodologia desenvolvida para a sua linha de microcrédito, que é também aplicada nos projectos 

que se candidatam à linha Microinvest [EB10]. Esta metodologia consiste na parceria com 

entidades sociais, as quais participam com a finalidade de traçarem o perfil social do 

microempreendedor. Para a elaboração deste perfil é realizada uma reunião entre um elemento 

da entidade social parceira e o microempreendedor com o objectivo de identificar algumas 

competências transversais (ex: dinamismo, capacidade de assumir riscos, perseverança, 

capacidade de gestão de stress) e que resulta num relatório social que permite perceber a 

“robustez emocional” do microempreendedor para colocar o negócio em funcionamento. 

 

“Depois é realizada uma entrevista em profundidade por um sociólogo [da entidade social 
parceira] que nos vais traçar um relatório social daquela pessoa, e que nos vai editar um 

relatório. Um relatório que chega a ter 10 folhas, um relatório muito exaustivo sobre todo o 
seu perfil social, para nós percebermos se ele terá robustez emocional necessária para 

empreender um negócio (…)”.  

[EB10][EB10][EB10][EB10] 

 
Após toda a informação estar reunida sobre o projecto de negócio, o gestor de projecto confere 

a documentação do plano de negócios, organiza e elabora uma proposta e remete para o 

departamento de análise do pedido de crédito, efectuado a um nível mais central da entidade 

bancária. Neste formato de acompanhamento pelas unidades especializadas de microcrédito, 

pelo facto de existir um acompanhamento muito próximo e uma análise aprofundada do plano 

de negócios, o projecto dificilmente é encaminhado para análise superior se os gestores de 

projecto não considerarem que o mesmo está bem elaborado. 

  
“(…) aparecem-nos muitas coisas em que nos entregam até um plano de negócios e alguns 
documentos, mas pelo facto de não estarem completos ou de não estarem de acordo com 

aquilo que nós achamos que é necessário, são devolvidos e a pessoa ou reformula ou 
simplesmente não nos volta a contactar.” 

[EB4][EB4][EB4][EB4] 

 

Nas entidades bancárias onde o pedido de crédito é efectuado junto das agências locais a grande 

vantagem advém da abrangência territorial, espelhada na rede de agências que cada entidade 

bancária possui e que está igualmente distribuída por todo o território nacional, permitindo aos 

microempreendedores recorreram às agências que lhe sejam mais próximas geograficamente. 

 

No entanto, constata-se que uma das limitações deste modelo é o facto de a informação que é 

transmitida por estas nem sempre ser a mais exacta e correcta. A desinformação e impreparação 

dos técnicos das agências locais já referida na Fase 1 é também um constrangimento para os 

pedidos que são efectuados a este nível estão associados a: 

‒ Desconhecimento da linha, manifestando-se na não correcta verificação de documentação 

necessária para o pedido de crédito [M4-EB10] ou não reconhecimento da validade da 

declaração de validação via PNM [M14-EB7];  

‒ Desconhecimento dos procedimentos internos por parte da agência com impactos ao nível do 

atraso do processo [M4-EB10; M7-EB9; M9-EB10; M11-EB7]; 
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‒ Exigência de documentação que não é necessária [M8-EB7] ou, contrariamente, ausência de 

pedido de algum tipo de documentação ficando a análise pendente por parte dos 

departamentos centrais até ser reunida a documentação em falta por parte da agência local 

[M5-EB7]; 

‒ Encaminhamento para outros produtos, como por exemplo para créditos pessoais [M7- EB9], 

ou linha de microcrédito próprio [M8-EB9]. 

 

“Todo o acompanhamento foi no balcão, mas eles foram pedir ajuda [à agência central] 
para saber como fazer. Hum… mas foi bastante moroso, demorou bastante, precisamente 

por eles não saberem o que preciso a nível de documentação… (…) e demorou bastante, 
porque hoje pediam um, depois pediam outros… e eram documentos que tinha que pedir, 

ou ao centro de emprego, ou às finanças, e esses documentos não eram dados 
instantaneamente e por isso demorou bastante.”  

[M4][M4][M4][M4] 
 

“Fomos à agência [local da entidade bancária - EB7], e vou-lhe ser sincera, a menina que 
nos atendeu nem sabia o que isso era. Teve que ligar para Lisboa para perguntar quais 

eram os documentos para preencher, estava mesmo à nora, não imaginava o que isso era.”    
[[[[M6]M6]M6]M6]        

 
“Quando cheguei lá [à agência local da entidade bancária -  EB9], eles também não sabiam 

muito bem como é que funcionava (…) A pessoa do balcão não sabia como é que... Acho que 
nunca tinha ouvido falar, deu-me a ideia que nunca tinha ouvido falar, tanto é que foi 

consultar no site as especificações e isso tudo.”  
[M8][M8][M8][M8]    

 

Em contrapartida, a vantagem do modelo de apresentação do pedido de crédito ser efectuado 

nas unidades especializadas de microcrédito, reside no facto de estas entidades bancárias [EB4, 

EB10] deterem uma metodologia própria que advém do conhecimento acumulado com as suas 

linhas de microcrédito. Este formato permite aos microempreendedores que queiram recorrer à 

linha Microinvest, possam usufruir desta metodologia mais próxima de acompanhamento e de 

um serviço mais especializado. 

 
“(…) isso é uma das regras que nós aprendemos com o Microcrédito, não é?!, a nossa 

experiência com o Microcrédito resultou depois nisso no Microinvest. (…) reunimos sempre 
com a pessoa, confrontamos sempre a pessoa com a informação que está no plano, a ideia 

é dar a hipótese à pessoa de defender aquilo que quer fazer (…)”.  
[EB4][EB4][EB4][EB4] 

 
“depois nós estendemos ao Microinvest [a metodologia utilizada na linha de microcrédito 

da entidade bancária]. Nós temos a capacidade de utilizar esses serviços especializados no 
atendimento do Microinvest.”  

[EB10][EB10][EB10][EB10] 

 
No entanto, uma das limitações deste modelo reside precisamente na limitação territorial, pelo 

facto de as unidades especializadas estarem mais facilmente acessíveis para quem procure a linha 

Microinvest onde geograficamente está centralizada a gestão de processos (situada nas grandes 

cidades sendo, por exemplo, na zona Norte centralizada no Porto). Apesar de os gestores de 

projectos se deslocarem a qualquer parte do país para acompanharem e realizarem visitas aos 

microempreendedores, tendencialmente as unidades especializadas de microcrédito cobrem 

partes mais limitadas do território nacional do que as agências locais.  
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“Ora bem no primeiro contacto [na agência local da entidade bancária - EB10], como falei 
à pouco, eles não estavam muito familiarizados com o processo todo, porque aliás a 

gestora que me calhou, nunca tinha feito nenhum… aliás nem sequer o gerente sabia 
como ia fazer aquilo. Eles tiveram mesmo que pedir informação (…) ao centro de gestão 

processual do Porto e…. foram eles que lhes indicaram precisamente como deviam fazer  o 
preenchimento. Mas por acaso, foi também, outro procedimento bastante longo…”  

[M4][M4][M4][M4] 

 
Esta limitação é visível na experiência relatada por dois microempreendedores [M8, M9] que 

referem terem tido uma má experiência junto de uma das entidades bancárias, que possui este 

formato de acompanhamento por parte da unidade especializada de microcrédito [EB10]. Tendo 

os microempreendedores recorrido às agências locais da entidade bancária, os técnicos destas 

por desconhecimento da linha Microinvest e dos procedimentos internos seguidos pela própria 

entidade bancária, não encaminharam devidamente para os gestores de projecto, tendo 

resultado para um dos microempreendedores que o seu processo ficasse parado e “perdido” 

durante um período de tempo dentro da mesma entidade mas entre diferentes agências locais 

[M9].  

 
“(…)  este processo teve praticamente perdido. Teve praticamente perdido, porque de Fafe 
para a Póvoa do Lanhoso, não correu bem na ligação dos dois, não sei porquê, prontos… e 
tudo que veio a acelerar isto foi o gestor [de projecto] (…) que pegou nesse processo e que 

lhe deu saída, porque dito mesmo por ele, esse processo estava perdido (…).”  
[M9][M9][M9][M9] 

 
“Pelos vistos quando fui [à agência local da entidade bancária - EB10] não foi no melhor 

dia, porque a pessoa responsável pela parte do financiamento estava de férias. A colega 
que me atendeu primeiro, não estava muito por dentro [do Microinvest]... (...) Ela ao 

princípio pensou que fosse Microcrédito, mas eu disse: - ‘não, mas não é Microcrédito, é 
Microinvest’. [Resposta da técnica da agência local] – ‘Ah, mas eu penso que isso não está 

em funcionamento’.”  
[M8][M8][M8][M8]    

 

Por um lado, a apresentação do pedido de crédito junto das agências locais traduz-se numa maior 

abrangência geográfica, o que terá impactos na maior facilidade de acesso à medida em termos 

geográficos. Por outro lado, verifica-se que nem todos os técnicos das agências locais têm 

conhecimento sobre a forma de funcionamento da medida e sobre os procedimentos que devem 

seguir para que a mesma possa ser disponibilizada de forma eficaz aos microempreendedores. 

Este conhecimento e especialização são encontrados junto das unidades especializadas de 

microcrédito que tendo conhecimento da linha bem como uma metodologia de trabalho já 

desenvolvida proveniente da sua experiência no âmbito do microcrédito, permite um 

acompanhamento próximo e especializado junto dos microempreendedores. A limitação deste 

modelo reside no facto de não haver uma cobertura nacional que seja igual para todos os pontos 

do país uma vez que as unidades de microcrédito são centralizadas e será sempre mais fácil para 

quem esteja mais próximo destas aceder a este tipo de acompanhamento.  

 

Tendo em consideração os dois modelos de apresentação do pedido de crédito à linha 

Microinvest – via agências locais ou através das unidades especializadas de microcrédito – 

verifica-se que duas das entidades bancárias que já possuem uma experiência de disponibilização 

de linhas de microcrédito accionaram os conhecimentos adquiridos nesse âmbito para aplicarem 

na concessão da linha Microinvest. Isto é o que acontece com duas das entidades bancárias 

entrevistadas [EB4, EB10] e é o que passará a acontecer com uma terceira que estava à data da 
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entrevista em reformulação dos seus procedimentos para este modelo de acompanhamento 

através das suas unidades especializadas de microcrédito [EB9]95.  

 

 

3.4.3.  Análise do pedido de crédito 

Após os técnicos das agências ou os gestores de projecto efectuarem uma primeira apreciação 

aos planos de negócios e de serem emitidos por parte de alguns destes o parecer qualitativo, é 

enviado o dossiê de candidatura para os departamentos de análise dos pedidos de crédito. Estes 

variam consoante a entidade bancária – departamento de análise de risco, de análise de 

viabilidade, direcção de crédito, comissão de crédito, direcção de operações, departamento 

central de microcrédito – e são uma estrutura hierarquicamente superior e mais central96 

(podendo estar sedeada no Porto ou em Lisboa). Independentemente do formato de 

apresentação do pedido de crédito (via agências ou via unidades de microcrédito), o circuito da 

análise é semelhante em todas as entidades bancárias, uma vez que segue para análise superior 

ou especializada (área de crédito ou análise de risco), com excepção de uma entidade bancária 

na qual, dependendo da situação concreta, poderá não existir esta análise por parte de 

departamento hierarquicamente superior97 [EB9]. 

 
“(…) os produtos portanto, a área de entrada e de relacionamento do banco com o cliente 
é sempre o balcão, sempre o balcão. Portanto, os produtos entram pelo balcão, o balcão é 

que é o pivô responsável pelo processo, que depois faz uma proposta [ao departamento 
de] riscos, riscos é central. Temos uma em Lisboa e temos no Porto, as duas centralizações 

da análise do risco. Portanto, aí faz-se a análise de risco, e depois a análise responde ao 
balcão, para o balcão dar a sua informação ao cliente.”  

[EB11][EB11][EB11][EB11] 
 

“Vai para Lisboa para avaliar, ou seja, passa por essa triagem deles aqui, mas é Lisboa que 
diz se pode seguir ou não”.  

[M2][M2][M2][M2] 
 

Há um conjunto de critérios de análise que os técnicos das agências locais e os gestores de 

projectos têm em conta antes de remeterem o dossiê de candidatura para análise central, onde 

é formulada a decisão final do pedido de crédito. Entre estes estão os aspectos que as entidades 

bancárias valorizam e que dizem respeito a negócios com algum grau de inovação e que se 

diferenciem da oferta já existente [EB4, EB10], bem como a projectos com baixo risco e que sejam 

sustentáveis do ponto de vista económico [EB10, EB7, EB8]. Para além disso, apontaram um 

                                                             
95 Esta entidade bancária [EB9] embora tenha unidades especializadas de microcrédito disponibiliza a linha Microinvest 
através da sua rede de agências locais. Referiu na entrevista encontrar-se em reformulação dos seus procedimentos 
internos para que a linha Microinvest passe a estar integrada nestas unidades (pelo facto de possuir um conhecimento 
acumulado nesta área pretende capitalizar toda essa experiência e metodologia de trabalho desenvolvida neste âmbito 
para a linha Microinvest). 

96 Existe uma entidade bancária [EB7] que tendo em conta a sua experiência na área do microcrédito está a reformular 
os seus procedimentos no que concerne à análise dos pedidos de crédito. Nesta, a análise dos pedidos está a ser 
realizada centralmente (Lisboa) num departamento central de microcrédito mas prevê-se que esta análise passe a ser 
efectuada pela rede de agências locais, sendo da responsabilidade da agência todo processo de pedido de crédito 
(desde a relação/contacto com o microempreendedor, até à decisão do crédito) por reconhecerem que no modelo em 
vigor existe muito distanciamento relativamente ao microempreendedor. A entidade bancária, face à sua experiência 
acredita que esta reformulação irá melhorar a resposta prestada aos microempreendedores que recorram à linha 
Microinvest. 

97 Foi referido por esta entidade bancária que a análise superior hierárquica acontece apenas quando a agência local 
não tem competência para essa análise. 
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conjunto de competências transversais que são importantes encontrar num 

microempreendedor:  

– Demonstrar deter características como dinamismo, resistência ao stress, persistência, 

empatia, etc.; 

– Ter experiência na área em que irá criar o negócio, no sentido da continuidade da área de 

actividade na qual possui experiência profissional (a condição de primeiro emprego poderá 

ser considerado como um factor de risco pela ausência de experiência); 

– Demonstrar algum conhecimento do mercado; 

– Possuir qualificações mínimas, sendo valorizadas competências e capacidades em 

conformidade com o que o mercado exige;  

– Participar na elaboração do projecto de negócios, mesmo quando este é elaborado por uma 

entidade externa (empresa de consultoria ou gabinete de contabilidade) devendo o 

microempreendedor participar activamente na sua elaboração de forma a ser capaz de 

defender o seu projecto perante o técnico da agência ou o gestor de projecto; 

– Demonstrar capacidade de concretização do projecto, sendo importante que a apresentação 

da ideia seja feita de forma estruturada e demonstrando sustentabilidade do negócio. 

 

A apreciação positiva ou menos positiva por parte do técnico da agência local ou do gestor de 

projecto pode variar com significância entre entidades bancárias. Aqui apenas procuramos 

destacar algumas das ideias que nos foram sendo apresentadas como “ideais” para se identificar 

num microempreendedor. 

 

Outras condições que as entidades bancárias pretendem assegurar nesta fase prendem-se com 

a comprovação pelo microempreendedor de que este:  

– Tem a sua situação regularizada na entidade bancária, preferencialmente com ausência de 

créditos ou outras responsabilidades financeiras;  

– Não tem incidentes bancários registados no Banco de Portugal (aspecto que poderá não 

inviabilizar a análise do crédito, desde que a situação seja resolvida podendo o projecto voltar 

a ser analisado).  

 

Para além destes aspectos que se configuram em critérios objectivos de análise que nos foram 

sendo transmitidos pelas entidades bancárias e que são transversais à maioria delas, existem 

outros que são mais subjectivos e que estão associados à forma específica de gestão interna de 

cada entidade bancária e do próprio funcionamento do sistema financeiro (por exemplo, a análise 

qualitativa das operações e a aplicação de um software de apuramento de rating [EB10]). Não 

nos foi possível saber especificamente que critérios são estes e como são aplicados uma vez que 

as entidades não os comunicam. 

 
“Temos núcleos de análise de risco, temos software de apuramento de rating, que faz 

análise qualitativa das operações e da empresa e depois a nossa própria avaliação do ponto 
de vista do negócio, porque do ponto de vista do promotor, temos a questão do curriculum, 

temos a questão da entrevista do perfil social, e depois todo o nosso conhecimento da 
pessoa.”  

[EB10][EB10][EB10][EB10]    

 

Um dos constrangimentos mais sentidos por parte dos microempreendedores durante a fase de 

análise dos projectos é a escassez ou mesmo ausência de informação. Tendo em consideração 

que o pedido de crédito segue para análise central, o microempreendedor apenas obtém a 
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informação que lhe é prestada por parte do técnico da agência local, que é a sua pessoa de 

contacto. Pelo facto do processo deixar de ser acompanhado por esta, encontrando-se em análise 

por outro departamento, o técnico deixa de acompanhar o projecto e desta forma não é prestada 

informação ao microempreendedor até ser comunicada a decisão final. Não obtendo qualquer 

tipo de esclarecimentos sobre o ponto de situação do seu pedido de crédito, cria-se no 

microempreendedor alguma ansiedade sempre que a análise se prolonga no tempo, sem que 

haja feedback do mesmo [M4, M6, M11].  

 
“Era eu que tinha que me dirigia para pedir informações. (…) Tinha sempre que pedir 

um feedback, porque senão parecia que se esqueciam de mim. (…).”  
[M4][M4][M4][M4]    

    
“Sim, entregamos o dossiê e ele [técnico da entidade de apoio] disse que eles [agência 

local da entidade bancária] iam enviar o dossiê para Lisboa para análise. (…) A partir daí… 
para onde eles enviaram o projecto, para Lisboa, nunca me telefonaram. Eu tinha que 

ligar para lá todos os dias. (…) entretanto eu fui ligando, fui sempre ligando a pressionar e 
a resposta era sempre a mesma: - ‘o seu processo ainda está em fase de análise’. Sempre 

a mesma coisa, sempre a mesma coisa…”  
[M6][M6][M6][M6] 

    
“ [o processo] foi para Lisboa, e depois ligava para lá [para a departamento de análise 

central para saber ponto de situação do processo] e nem tinham olhado para o processo 
(…) E passou 6 meses! (…) À espera… [de resposta] (…)  E aí o meu contabilista também 

começou a ligar e depois, pronto, cancelamos, dissemos que não queríamos mais”.  
[M11][M11][M11][M11] 

 

 
No limite, um dos microempreendedores desesperado com a ausência de informação sobre a 

previsão de tempo para a análise do seu processo, chegou a realizar uma reclamação escrita 

[M14]. Ainda neste capítulo, no ponto - 3.4.5. Prazos, será dedicada uma parte específica a esta 

temática dos prazos onde será aprofundado este e outros exemplos de microempreendedores 

que verbalizaram sentimentos de ansiedade e angústia pelos prazos prolongados de análise.  

O surgimento das entidades bancárias na apreciação dos projectos, do ponto de vista económico 

e financeiro, vem complementar os recursos técnicos do IEFP, no entender de um dos 

entrevistados do Instituto. Segundo este, as entidades bancárias são um parceiro desejável para 

a implementação das medidas pelas suas competências na área da avaliação de projectos de 

negócio e concessão de crédito. Considera assim, que estas viriam introduzir um maior grau de 

transparência na apreciação dos projectos de negócio.  

 
“(…) haveria que introduzir formas de, digamos, transpor ou apresentar perante o público 

um grau de transparência em relação à apreciação dos projectos, à decisão sobre os 
mesmos, etc. que, digamos, envolvesse outros actores. (…) O Instituto teve sempre também 

essa perspectiva e, por outro lado, digamos, conseguir-se através disso também a tal 
transparência e a tal segregação uma vez que os processos são decididos neste momento, 

na totalidade, pela banca. Portanto, isto a nível da concessão de crédito.”  
[EXP_A2][EXP_A2][EXP_A2][EXP_A2] 

 
Por outro lado, um entrevistado da entidade gestora da linha (SPGM) considera sobre o 

envolvimento das entidades bancárias. Estando-se perante entidades que fazem parte do sector 

financeiro, poderá existir informação que nem sempre é transparente.  
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 “ (…) nós temos que ter em atenção que ao envolver neste tipo de incentivos, entidades que 
pertencem ao sistema financeiro, há muita coisa que não é tão transparente, e que não 

pode ser tão transparente como nós desejaríamos”   
[EXP_C1][EXP_C1][EXP_C1][EXP_C1] 

 

 

 

3.4.4. Comunicação do resultado da análise ao pedido de crédito e contratualização 

O resultado da análise do pedido por parte do departamento de análise dos pedidos de crédito 

poderá ser no sentido de uma decisão positiva (aprovado) ou negativa (reprovado). Apenas duas 

entidades bancárias mencionaram a possibilidade de melhoria do projecto se entenderem que 

há espaço para a sua reformulação, que são as entidades cujo modelo de apresentação do pedido 

de crédito é feito pela via das unidades especializadas de microcrédito [EB4, EB10].  

 

 “Sendo que ainda pode ser aprovado, mas com diferenças, dizendo, olhe eu aqui não acho 
muito bem, acho que aqui há qualquer parte adicional que poderemos acautelar ou o valor 
parece-me excessivo para este bem ou para aquele, devemos ajustar por aí, portanto, é um 

processo depois dinâmico de negociação.”  

[EB4][EB4][EB4][EB4] 

 
Dos dezasseis pedidos de crédito, sete obtiveram aprovação, um pedido foi alvo de desistência 

por parte do microempreendedor após ter sido formalizado e os restantes oito foram indeferidos. 

No caso de não aprovação, as justificações dadas pelas entidades bancárias aos 

microempreendedores são consideradas por estes como sendo quase sempre vagas e não 

satisfatórias para compreenderem os motivos de recusa. Para além disso, os motivos nem sempre 

têm um fundamento concreto recorrendo a entidade bancária ao uso de uma linguagem distante 

e formal, tornando uma recusa de difícil aceitação por parte dos microempreendedores. Isto foi 

o que aconteceu com dois microempreendedores em três dos seus pedidos de crédito [M5, M10].  
 

“tenho aqui as cartas todas [da entidade bancária - EB7], diz assim: ‘ao abrigo da portaria 
número X…  a candidatura apresentada por vossa excelência ao apoio de 

empreendedorismo e à comissão que nos mereceu a maior atenção foi recusada, no uso das 
competências atribuídas às instituições de crédito em estrita observação pelo disposto 

número 2 do artigo 10 da referida portaria’.”  
[M5][M5][M5][M5] 

 
“O período de concessão para o crédito em assunto não foi aprovado. Aqui diz-me só isto.” 

[M10][M10][M10][M10] 
 

Mesmo nos casos em que foram concedidas justificações mais concretas, em algumas situações 

estas são ainda assim vagas e dadas de forma pouco esclarecedora, tendo que ser os próprios 

microempreendedores a solicitar esclarecimentos mais aprofundados, contribuindo para que se 

torne mais difícil aceitar as razões invocadas para a recusa do seu projecto. Os aspectos 

enunciados pelas entidades bancárias, segundo os microempreendedores, foram os seguintes: 

falta de viabilidade do projecto apresentado [M6, M14]; desinteresse do ponto de vista comercial 

da entidade bancária em realizar a operação de crédito tendo em consideração o baixo montante 

de investimento [M3]; histórico das relações comerciais com a entidade bancária não favoráveis 

para aceitarem a aprovação do crédito (conta a descoberto) [M8]; idade e inexperiência do 

microempreendedor para a gestão de um negócio e crise económica e financeira [M10].  
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“Quando liguei deram-me uma resposta e depois enviaram uma carta para casa a dizer que 
tinha sido reprovado. Que não tinha viabilidade, que o projecto não era viável… só. (…) 

Perguntei mas ele não me justificou, disse só que o director não achou que o projecto não 
fosse viável e ponto. (…) E ficou por aí.”  

[M6][M6][M6][M6] 
 

“Não porque houvesse incidentes, ou porque houvesse informações desabonatórias não, é 
só porque realmente comercialmente, digamos comercialmente não havia interesse em 

fazer a operação, aquilo que nos foi dito não é; eu pedi até a informação por escrito para 
que dissesse isso porque fiquei surpreendido, mas disseram que não podia pois escrever, 

que tinha que ser só verbal, a única coisa que poderiam fazer era devolver-me o processo 
não é, com o carimbo da entrada lá e que não podiam formalizar por escrito aquilo que me 

estavam a dizer.”  
[[[[M3]M3]M3]M3]    

    
“segundo eles [resposta da entidade bancária - EB9] a não aprovação deve-se à minha 

conta estar a descoberto já há bastante tempo (risos). Portanto, é assim... (…) ficou por aí, 
portanto como não, o banco acha que não tenho condições para... que não reúno as 

condições necessárias para obter a aprovação de um investimento.”  
[M8][M8][M8][M8]    

    
 “(…) eu lembro-me de apesar de não ter escrito, quando ele [técnico da entidade bancária] 
me ligou disse que falavam de facto, quer dizer, de não ter garantia, de eu ser muito nova, 
de não haver ali uma credibilidade em relação à minha experiência e ao facto de conseguir 

realmente ir gerir o negócio. Foram-me dizendo a título pessoal. (…) Portanto, tudo o que eu 
ouvi, que foi menos bom, foi sempre a falar do momento que estavam a atravessar, sempre 
a falar da crise que estávamos a passar e da dificuldade que a própria banca estava a viver, 

e todos referiram isso, todos, que é um momento muito complicado.”  
[M10][M10][M10][M10]    

 
“O projecto não foi aprovado porque não demonstrava viabilidade económica. (...) Foi-me 

dito mesmo dessa forma.”        
[M14][M14][M14][M14]    

 

A indisponibilidade para prestar informações ao longo do processo aliada a recusas justificadas 

de forma pouco esclarecedora, faz com que os microempreendedores sejam bastante críticos 

quando o seu pedido de crédito é indeferido pela entidade bancária. Alguns 

microempreendedores verbalizaram algum desconforto, sentindo que não há uma preocupação 

e respeito na forma como lhes é comunicada a resposta, no sentido em que tiveram se ser os 

próprios a solicitar uma justificação mais aprofundada. 

 
“(…) agora não aceito é que, quer dizer uma não resposta, eu se não fosse lá [à agência 

local da entidade bancária - EB2] ele provavelmente ainda hoje não me tinha dado 
resposta nenhuma, e isso é inaceitável do meu ponto de vista (…).” 

[M5][M5][M5][M5] 

 

Também um dos entrevistados do IEFP reconhece que as justificações apresentadas pelas 

entidades bancárias aos microempreendedores nem sempre são satisfatórias quando é um 

direito destes obter a fundamentação que teve na base da recusa do seu pedido de crédito.  

 

 “(…) as pessoas merecem e consideramos até que têm o direito de receber a 
fundamentação técnica que presidiu à reprovação do seu pedido de crédito, e infelizmente 
são mais as excepções em que as pessoas ficam com uma resposta satisfatória, e a regra é 

essa resposta não ser satisfatória.”  
[EXP_A3][EXP_A3][EXP_A3][EXP_A3]    
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Outro entrevistado da SPGM justifica a escassez de informação por parte das entidades bancárias 

em caso de recusa dos projectos com base no modelo de negócio específico das entidades 

bancárias. Adicionalmente a não total transparência de informação própria do sistema financeiro 

concorre para a inexistência de informação sobre os critérios subjectivos utilizados na apreciação 

dos projectos. As entidades bancárias não estão obrigadas a divulgar e a partilhar os critérios que 

utilizam pelo facto de existirem estratégias de gestão que apenas a elas dizem respeito e que 

estão protegidas por um princípio de confidencialidade, reservando para si o direito de não 

conceder informação.  

 

“(…) quando um banco lhes diz que não, eles exigem saber porquê e isso é uma coisa que o 
banco não pode dizer, o porquê…porque seria quase como lhes explicar como seria o modelo e 

rating dele, e como é o modelo de avaliação e isso não pode ser transparente a esse ponto. 
Obviamente que há mínimos de informação que tem que ser dados, mas nem pensar, em 

interferir num estágio supra, quer seja a EGL [Entidade Gestora da Linha] nós, quer seja muito 
menos o IEFP, interferir para que os bancos seja transparentes e dizer que os bancos têm de 

explicar o porquê ou o porque não, ou porque sim… isto não pode acontecer, porque estamos 
perante negócios em que há confidencialidade das decisões.”  

[[[[EXP_C1]EXP_C1]EXP_C1]EXP_C1]    

 
No caso de não aprovação do pedido de crédito, o microempreendedor poderá apresentar um 

novo pedido a uma entidade bancária diferente. Isto aconteceu com três dos 

microempreendedores entrevistados, que após não aprovação do crédito apresentaram 

novamente uma candidatura à linha Microinvest [M5, M6, M10]. Um segundo pedido de crédito 

ocorreu também por parte de uma outra microempreendedora fruto da desistência do primeiro 

pedido com base na insatisfação com a respectiva entidade bancária [M11]. No caso de 

aprovação, a decisão da análise é remetida para a SPGM para que esta proceda ao 

enquadramento da respectiva operação de crédito. A documentação necessária para a 

formalização do crédito segue dos departamentos centrais para a agência local ou unidade 

especializada de microcrédito onde foi apresentado o pedido de crédito, sendo comunicada a 

decisão ao microempreendedor. A relação entre o microempreendedor e a entidade bancária 

existirá junto da agência local do cliente, na qual apresentou o pedido e que irá acompanhar todo 

o processo de contratualização. Após a comunicação da aprovação do crédito e até à 

contratualizaçãocontratualizaçãocontratualizaçãocontratualização do mesmo, há formalidades que têm de ser cumpridas e o tempo entre estas 

etapas irá depender do tempo despendido na concretização dessas formalidades tais como: 

constituir formalmente a empresa e dar início de actividade da mesma, obter documentos de não 

existência de dívida às finanças e segurança social, proceder à abertura de conta bancária da 

empresa para domiciliar o crédito. 

 

O crédito é contratualizado em nome da empresa, sendo que o pedido é efectuado em nome do 

microempreendedor. Este e todos os restantes procedimentos burocráticos inerentes ao normal 

processo de formalização de uma empresa contribuem para que possa existir atrasos no processo 

de contratualização do crédito.  

 
“ (…) é uma burocracia que prejudicava o processo [crédito ser pedido em nome individual 

mas contratualização ser em nome da empresa], é que isso depois também dentro do 
banco demorava algum tempo, quer dizer uma coisa, eu faço a proposta a uma 

determinada pessoa e depois afinal de contas eu não vou contratar com essa pessoa e vou 
contratar com outra empresa (…). Com base na decisão de risco, e a decisão que tem é em 
nome de uma pessoa, como é que pode emitir um contrato em nome de outra, não pode.” 

[EB11][EB11][EB11][EB11] 
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3.4.5. Prazos  

Uma dimensão que é transversal a todo este processo prende-se com os prazos que se reportam 

às diferentes etapas. Sendo o prazo uma variável crítica para quem pretende criar um projecto 

de criação do próprio emprego, percebe-se que a percepção dos prazospercepção dos prazospercepção dos prazospercepção dos prazos é entendido de forma 

díspar pelos diferentes actores envolvidos – microempreendedores e entidades bancárias – pelo 

que nos parece merecer uma alusão mais aprofundada. 

 

As entidades bancárias imputam, em parte, aos microempreendedores a demora ou celeridade 

na resposta prestada [EB4, EB5, EB7, EB10]. Consideram ser da responsabilidade do 

microempreendedor toda a fase de preparação e forma de apresentação do dossiê de 

candidatura, assumindo como responsabilidade sua apenas o período de análise após a 

apresentação formal do pedido de crédito. As entidades bancárias conseguem distinguir prazos, 

e actores envolvidos, consoante as diferentes etapas do processo, que consideram ser as 

seguintes: 

‒ Instrução do dossiê Instrução do dossiê Instrução do dossiê Instrução do dossiê – terá de ser assegurada pelo microempreendedor e poderá ter o auxílio 

da entidade bancária na orientação da informação necessária ao mesmo. Os prazos 

associados a esta fase são muito variáveis, dependendo da celeridade com que o 

microempreendedor conclui o seu dossiê. Enquanto este não estiver completo, as entidades 

bancárias assumem que todo o processo “está do lado” do microempreendedor.  

‒ Análise do pedido de créditoAnálise do pedido de créditoAnálise do pedido de créditoAnálise do pedido de crédito – só se inicia após a entrega do dossiê completo à entidade 

bancária, só a partir desse momento é que remete para si o ónus e começa a contagem do 

tempo. O período de análise apontado pelas entidades bancárias varia entre três semanas a 

dois meses. Alguma demora nesta etapa poderá remeter para documentação em falta ou 

que entretanto deixou de ter validade, ou ainda necessidade de possíveis visitas ao local 

onde se irá implementar o negócio. Após aprovação por parte da entidade bancária, é 

necessário remeter a operação à entidade gestora da linha – SPGM/Sociedades de Garantia 

Mútua, para enquadramento do crédito. Esta fase poderá demorar em média, uma a duas 

semanas. Após enquadramento, a SPGM remete novamente à entidade bancária, para 

emissão das minutas para contratualização do crédito junto do microempreendedor.  

‒ Contratualização e desembolsoContratualização e desembolsoContratualização e desembolsoContratualização e desembolso – após a aprovação do projecto e comunicação ao 

microempreendedor este pode optar por avançar ou não com o projecto. As restantes 

etapas dentro desta fase estão relacionadas com outras condicionantes externas às 

entidades bancárias e imputadas ao microempreendedor. Para se proceder ao desembolso 

é necessária a criação formal da empresa98, abrir actividade, garantir todas as licenças 

necessárias ao desenvolvimento da actividade, entre outras burocracias exigidas. Só após 

estas formalidades estarem concluídas é que se processa a contratualização. Este período, 

segundo as entidades bancárias, poderá demorar em média duas semanas.  

 

As razões apontadasrazões apontadasrazões apontadasrazões apontadas pelas entidades bancárias para a demora do processodemora do processodemora do processodemora do processo passam pelo seguinte: 

‒ Necessidade de realização de visitas ao local de implementação do negócio; 

‒ Obtenção de documentação em falta ou documentos/declarações que entretanto expiraram 

a validade; 

                                                             
98 Consoante a forma jurídica escolhida pelo promotor, a formalização da empresa poderá ser um processo mais ou 

menos demorado (mais célere caso seja empresário em nome individual, dando-se a contratualização logo no dia a 
seguir, sendo mais demorado caso se trate de uma sociedade, uma vez que os procedimentos burocráticos são mais 
complexos). 
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‒ Existência de outras entidades externas envolvidas no processo (necessidade de 

enquadramento do crédito pela SPGM); 

‒ Existência de incidentes bancários com registo no Banco de Portugal; 

‒ Necessidade de abertura de empresa sendo que se a forma jurídica pretendida for uma 

sociedade, o processo de formalização é mais burocrático e moroso; 

‒ Obtenção de licenças necessárias ao desenvolvimento da actividade. 

 

Por outro lado, as entidades bancárias, também apontam razões para a celeridade do processoapontam razões para a celeridade do processoapontam razões para a celeridade do processoapontam razões para a celeridade do processo: 

‒ Possuir dossiê completo e toda a documentação necessária; 

‒ Ser desnecessária a realização de visitas ao local de implementação do negócio pelo facto 

de não necessitar de espaço físico para o desenvolvimento da actividade; 

‒ Desenvolver a actividade com a forma jurídica de empresário em nome individual pelo facto 

de o processo de formalização ser mais simples e célere. 

 

Já os microempreendedores percepcionam o processo de pedido de crédito como um todo não 

fazendo a distinção entre as diferentes etapas como acontece com as entidades bancárias. 

Embora existam vários testemunhos de que o prazo tenha sido longo, o facto de assumirem este 

processo como algo contínuo sem etapas definidas, poderá contribuir para que o possam 

percepcionar como sendo ainda mais extenso.  

 

Foi identificada uma variedade de prazos por parte dos microempreendedores quando 

questionados sobre o período de análise do pedido de crédito pela entidade bancária. Há uma 

grande disparidade entre intervalos de tempo apontados pelos microempreendedores variando 

entre 15 dias e 11 meses. O período que se verificou com maior regularidade encontra-se entre 

1,5 meses e a 3,5 meses de análise pela entidade bancária (no total encontram-se neste intervalo 

dez dos dezasseis pedidos de crédito). Também um entrevistado da CASES se pronunciou sobre 

este tópico, confirmando o que os microempreendedores relataram em termos de variabilidade 

de prazos de análise.  

 
“Depois já temos casos em que demoraram 4 meses, outros em que demoraram só 1. 

Dependerá de banco para banco.”  
[EXP_B2][EXP_B2][EXP_B2][EXP_B2]  

 
Importa ressalvar que há microempreendedores que tiveram experiências com mais do que uma 

entidade bancária podendo avaliar positivamente uma entidade e negativamente outra. Em 

termos da percepção dos prazos: há três microempreendedores cujo tempo de análise das 

candidaturas não mereceu nenhuma observação valorativa [M3, M6, M8]; quatro que 

consideraram o tempo de resposta como sendo razoável [M1, M10, M11, M12], embora 

advertindo alguns deles para o facto de poder ter sido mais rápida99 mas compreendendo as 

justificações que lhes foram sendo dadas para os atrasos ocorridos [M1, M11, M12]; seis 

microempreendedores tiveram uma percepção negativa por considerarem o prazo muito 

demorado [M2, M4, M5, M6, M9, M11].  

 
 

                                                             
99 Justificações dadas para os prazos: demora na resposta da SGM, período de férias que atrasou a análise e por se 

verificarem situações de registo no Banco de Portugal que precisaram de ser regularizadas.  
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“A entidade bancária é que foi um processo muito moroso,  
muito complicado e bastante frustrante.”  

[M4][M4][M4][M4]    
 

“(…) demoraram 5 meses para perceber que faltava um documento e como tal o projecto 
não podia ser avaliado porque faltava, eu liguei para lá [para a entidade bancária EB7], eu 

fiquei muito aborrecido (…)”  
[M5][M5][M5][M5]    

 
“O minha única entrave foi mesmo a [entidade bancária EB7],  

o tempo que eles demoraram (...).”  
[M6][M6][M6][M6] 

 
“ (…) depois eles demoram muito… a andar muito até chegar a vez. E passou 6 meses!”    

[M11][M11][M11][M11] 

 

Há um outro microempreendedor que embora tendo considerado o tempo de resposta por parte 

da entidade bancária como sendo rápida, esta celeridade ocorreu na sequência de uma série de 

reclamações efectuadas por parte do microempreendedor pelo facto de a entidade bancária se 

recusar a conceder a informação sobre o prazo médio de análise ao seu projecto [M14]. 

 

 “(…) foi-me dito [pela agência local] que poderia demorar mais ou menos cinco meses. (…) 
Eu vim um bocado indignado para casa (…) Reclamei um pouco e, e ela [técnica do 

departamento de análise] disse: - “Olhe, eu não sei se vai demorar cinco, não sei se vai 
demorar dez, não sei se irá demorar treze, eu não tenho prazos para lhe dar nem posso dar 
nenhum prazo”. E eu, eu questionei, quer dizer e, pronto, podiam-me ter informado melhor. 

Mas dentro da lei, vocês não têm um prazo para cumprir? Porque isto quer dizer, eu não 
vou ficar indefinidamente à espera de uma coisa (…) Digam-me só uma coisa, dêem-me um 

prazo, digam-me assim, eu em três meses tem a resposta. Positiva ou negativa (…). 
Fiz essa série de reclamações e acho que é muita coincidência, mas foram essas 

reclamações que fizeram com que me dessem uma resposta mais rápida, porque eu fiz a 
reclamação, pronto, e recebi resposta do, da [entidade bancária EB7] (…) na semana 

seguinte ligaram-me da [entidade bancária EB7] a dizer que dentro de duas semanas que 
me davam a resposta. Pronto.”  

[M14][M14][M14][M14]    
 

Se para alguns microempreendedores os prazos foram considerados como sendo razoáveis, para 

outros tornaram-se incomportáveis, podendo no limite levar à desistência do processo.  

 

“Na altura decidi não avançar, porque lá está ele, a informação que ele me deu é que o 
processo demoraria entre três e seis meses. (…) Até ter uma resposta, exactamente.(…) E 

eu achei... não acho que seja... acho um tempo de espera pouco aceitável,  
acho que é muito tempo.”  

[[[[M8]M8]M8]M8] 
 

Para além da desistência do processo, outras implicações relacionadas com os prazos de análise 

longos são os microempreendedores suportarem rendas do local previsto para alocar o negócio 

durante um determinado período de tempo até o processo estar concluído e noutras situações 

perderem boas oportunidades de espaços que planeavam alugar [EB4, EB7]. Isto aconteceu com 

um microempreendedor, tendo culminado na sua desistência de pedido de crédito pela perda do 

espaço para o negócio [M11]. Para além destes entraves, nas situações em que os pedidos de 

crédito são conjugados com subsídio de desemprego, o número de prestações a receber vai 
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diminuindo ao longo do tempo e consequentemente a redução do valor de subsídio de 

desemprego disponível para investir no negócio [M2, M9, M11]. 

 

“(…) e é tempo que também é importante para o promotor, basta ver a dificuldade que 
maior parte têm quando quer portanto, começar um determinado espaço e não se pode 

comprometer com a loja porque não tem financiamento assegurado e tem sempre a 
pressão que vai perder a loja se aparecer alguém ou até o próprio senhorio e se calhar 

quando tiver o seu projecto aprovado já não vai ter a loja disponível já vai ter que fazer uma 
alteração qualquer não é, portanto o tempo é uma variável importantíssima.”  

[EB4][EB4][EB4][EB4] 
 

 “Quer dizer que há ali [na longa espera pela aprovação do pedido do Microinvest] algum 
desperdício, e aconteceu em alguns casos, tivemos clientes a pagar rendas antes alguns 

meses, até depois da aprovação (…).” 
[EB7][EB7][EB7][EB7] 

 
“Problemas?! Tive e muito, porque eu aluguei uma loja, com contrato de trespasse daquele 

espaço, mas depois o senhor não tinha como esperar… e como tinha que esperar muito 
tempo e então pronto como arranjou outra pessoa não ia ficar à minha espera, não é?!” 

[M11][M11][M11][M11]  

 
“ (…) na verdade eu fiquei quase sem nada [de subsídio de desemprego]. Sim, não é 

verdade. Foi só para comprar a carrinha porque com essa confusão que deu com a 
Segurança Social e [a entidade bancária - EB4], eu só pude  

comprar a carrinha e acabou o dinheiro.”  
[M2][M2][M2][M2]    

    
“E o que também o que nos mais estava a revoltar, e o meu contabilista, era que eu ia 

perder o dinheiro do fundo de desemprego que eu tive…  
que eu teria, que eu tive o direito, não é?!”  

[M9][M9][M9][M9]    
 

Também a nível psicológico a existência de prazos alargados para a obtenção de uma resposta ao 

pedido de crédito cria desmotivação nos microempreendedores. As entidades bancárias 

reconhecem igualmente o desgaste que os prazos longos provocam nos microempreendedores 

[EB4, EB7]. 

 
“Eu acho que essa morosidade, essa dificuldade de se chegar numa resolução rápida, 

atrapalha muito esse novo profissional, esse novo criador de uma empresa e atrapalha 
muito porque ele vai acabar tendo um stress que pode prejudicar o equilíbrio dele. (…) 

Você fica completamente com a vontade de desistir.”  
[M2][M2][M2][M2] 

 
“As pessoas já nos chegam desgastadas, lá está, porque tiveram que construir o seu plano, 

tiveram que procurar a informação, tiveram que fazer todo o trabalho prévio até à 
apresentação da candidatura, portanto, eu julgo que aqui se não houvesse toda esta 

complexidade, não é, se pudesse haver aqui qualquer tipo de simplificação que 
eventualmente o tempo também seria, poderia ser diminuído não digo que fosse 

radicalmente, mas algo diminuído.”  
[EB4][EB4][EB4][EB4] 

 
“Eu digo desespero, porque um mês para mim é impensável, dar uma resposta a um cliente. 

(…) vou demorar mais que um mês a dar uma resposta de crédito, ponto final, não posso. 
Há negócios que se perdem, há concurso que não se fazem, não é, ou temos plena noção 
que os negócios dependem muito do tempo… e pronto tudo o que passasse depois de um 

mês era mau e eles infelizmente passavam de um mês.” [EB7][EB7][EB7][EB7]    
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Os prazos alargados aliados à ausência de feedback de informação ao longo da análise do pedido 

de crédito contribuem para que a candidatura à linha Microinvest tenha sido um processo sofrido 

e longo para alguns microempreendedores. A ausência de informação está directamente 

relacionada com uma percepção negativa dos prazos pelo facto de haver situações em que a 

principal queixa de demora aparece associada à inexistência de feedback ao longo do processo 

[M5, M6, M9, M11]. Além disso, quando são dadas justificações aos microempreendedores que 

estes consideram como sendo válidas para a ocorrência de um atraso, a compreensão do motivo 

de atraso faz com que sejam mais compreensivos pela demora. Ou seja, havendo feedback de 

informação os microempreendedores vão sabendo qual o ponto de situação do projecto e 

sentem que, de alguma forma, existe uma preocupação por parte da entidade bancária em lhes 

ser transmitida informação sobre o seu projecto. 

 

Em termos de prazos formais a cumprir, apenas está protocolado o tempo entre a aprovação e a 

contratualização do crédito não havendo obrigação de cumprimento de prazos para a análise do 

pedido de crédito. Após a aprovação, o prazo de 30 dias para a celebração dos contratos de 

crédito é que parece não estar a ser cumprido.  

 

“O prazo não está protocolado… o que existe … ou seja, para a celebração do contrato, 
está! [entre a aprovação e a contratualização de crédito] … e nós vemos que há bancos que 

demoram muito mais tempo do que o que está  
protocolado para celebrar o contrato…”  

[EXP_A3][EXP_A3][EXP_A3][EXP_A3] 

 

    

3.5. Fase após contratualização 

A fase após a contratualização do crédito não é o foco desta investigação. No entanto, torna-se 

relevante a referência de alguns aspectos mais relacionados com o tipo de apoio técnico e de 

acompanhamento existente nesta fase. Existem duas modalidades de apoio100, uma através da 

medida ACE e outra prevista no PNM. Este apoio poderá ser sob a forma de formação ou 

consultoria sendo prestado pelas EPAT ou ECPAT.  

 

Dos catorze microempreendedores entrevistados, sete tiveram os seus projectos aprovados, mas 

apenas seis contratualizaram o crédito. Destes, apenas um microempreendedor entrevistado 

está a usufruir de apoio no formato de acompanhamento por uma EPAT, sendo a mesma que o 

apoiou na fase de elaboração do plano de negócios e preparação do pedido de crédito [M1].  

 

“além de falar uma vez por semana com o gestor do processo [da EPAT] reunimos uma 
vez por mês. Sim, sim tem contrato mesmo de apoio, consultadoria, tem um nome eu não 

sei dizer. (…) é positivo porque o que é que é aquela reunião, é para saber se de facto o 
plano de negócios está a ser cumprido minimamente (…)”  

[M1][M1][M1][M1] 

 
Os restantes cinco microempreendedores que contratualizaram o crédito não usufruíram de 

nenhuma das modalidades de apoio existente no âmbito dos programas PAECPE e PNM, mas têm 

                                                             
100 As modalidades de apoio existentes já se encontram descritas no capítulo 2 – Contextualização teórica; ponto 2.1.2. 
– Apoios ao auto-emprego nas políticas activas.  
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outro tipo de acompanhamento, que é assegurado pela entidade de apoio (empresa de 

consultoria, contabilistas, associações empresariais e de desenvolvimento) que os auxiliou na fase 

de elaboração do plano de negócios [M2, M6, M9, M11, M12]. Este acompanhamento surge na 

continuidade de apoio existente inicialmente, mantendo-se as relações de confiança e de 

proximidade que foram criadas entre os microempreendedores e os técnicos de apoio durante a 

fase de elaboração do projecto e que se mantém após a criação da empresa. O apoio feito por 

estas entidades caracteriza-se sobretudo pelo acompanhamento na execução do projecto e na 

prestação de esclarecimentos financeiros. 

 

O papel das entidades bancárias na fase após a criação da empresa, segundo os 

microempreendedores, é a de se cingir ao acompanhamento “normal” de cliente bancário (após 

a abertura de conta) para verificação da amortização do crédito. As entidades bancárias 

reconhecem como sendo um tipo de acompanhamento mais processual através da verificação 

do cumprimento do crédito (ex: verificação de contas, saldos médios, cartões de crédito, 

eventuais incumprimentos), que é normalmente assegurado através das agências locais onde os 

clientes contratualizaram o crédito, prevendo-se que este permaneça até à extinção do crédito 

[EB5, EB6, EB7, EB8].  

 

Algumas entidades bancárias têm uma visão mais abrangente assumindo que os 

microempreendedores são potenciais clientes de outros produtos financeiros no futuro para 

além da linha Microinvest, investindo assim num acompanhamento mais cuidado [EB5, EB9]. As 

entidades bancárias que vão além do acompanhamento processual feito pelas agências locais, 

possuem um modelo mais alargado e que passa por visitas mensais aos microempreendedores e 

aos seus espaços comerciais durante o primeiro ano de actividade, com o intuito de validar a 

informação que consta no plano e a sua efectiva aplicação no terreno [EB4, EB5, EB7, EB9, EB10]. 

Todas estas entidades referem ainda fazer um acompanhamento telefónico e por e-mail com 

vista a dar a resposta a questões que vão surgindo sobre o negócio e que possam ser apoiadas 

por estas. 

 

Também nesta fase de pós contratualização do crédito verifica-se que as entidades bancárias que 

possuem estruturas especializadas de microcrédito, à semelhança do que acontece na fase de 

pedido de crédito, fazem um acompanhamento mais próximo aos microempreendedores através 

da figura de gestor de projecto. Há uma entidade bancária que se destaca neste tipo apoio sendo 

referido por parte dos microempreendedores como tendo um carácter mais regular [EB10101]. 

Qualificam este apoio de forma positiva pelo facto de permitir o esclarecimento de dúvidas 

sempre que for necessário, conferindo desta forma algum “sentimento de segurança” ao 

microempreendedor por este se sentir mais apoiado [M6, M11, M12]. 

 

Ao nível do acompanhamento há uma entidade bancária que considera que deveria ser a 

estrutura do IEFP – à semelhança de outros programas anteriores (ILE - Iniciativas Locais de 

Emprego) – a assegurar o acompanhamento ao microempreendedor e ao negócio por ser a 

                                                             
101 Uma destas entidades bancárias [EB10] possui um modelo muito particular de acompanhamento onde existe 
especificamente para este efeito uma figura de proximidade que orienta na resolução de problemas ou esclarecimento 
de dúvidas. Esta figura procura facilitar o progresso e o desenvolvimento pessoal e socioprofissional do 
microempreendedor, desenvolvendo actividades de consultoria e supervisão à medida das necessidades daquele. 
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entidade pública promotora da linha, cabendo às entidades bancárias apenas a relação do cliente 

com o crédito [EB7].  

 

Entrevistados do IEFP e CASES reconhecem as fragilidades que muitos microempreendedores 

podem ter nesta fase pós criação de empresa, reconhecendo a necessidade de haver formações 

nas áreas mais ligadas à gestão do negócio como forma de tornar a empresa sustentável ao longo 

do tempo. Também entrevistados da SPGM focam a questão do acompanhamento como sendo 

uma necessidade no sentido de permitir a capacitação dos microempreendedores dada a falta 

de literacia financeira e de capacidade de gestão de alguns destes.  

 

 

3.6. Uma visão transversal – Pontos críticos no acesso à linha Microinvest 

Da auscultação dos vários actores – IEFP, SPGM, CASES, microempreendedores e entidades 

bancárias – ressalta um conjunto de aspectos que caracteriza o percurso dos 

microempreendedores no acesso à medida. Existindo uma multiplicidade de entidades a 

participar na implementação da linha e sendo a sua arquitectura complexa, estes são aspectos 

que concorrem para que o acesso à mesma seja mais dificultado quando as entidades não estão 

articuladas entre si para prestar um apoio eficaz aos microempreendedores. De seguida 

realizamos uma síntese dos principais aspectos que sobressaíram da análise das entrevistas e que 

contribuem para fundamentar os baixos níveis de execução que se verificam na linha102. 

 

 

Lacunas na divulgação e prestação de informação por parte de entidades chaveLacunas na divulgação e prestação de informação por parte de entidades chaveLacunas na divulgação e prestação de informação por parte de entidades chaveLacunas na divulgação e prestação de informação por parte de entidades chave    

A responsabilidade de divulgação e de disponibilização de informação da linha Microinvest está 

a cargo de todas as entidades protocoladas103 para este efeito. IEFP e CASES divulgam essa 

informação no seu website e, para além disso, realizam sessões públicas de esclarecimentos e 

promovem a linha via entidades parceiras, respectivamente. As entidades bancárias 

demonstraram não apostar activamente na publicitação da linha, sendo que algumas apontam 

que essa deve ser da responsabilidade do IEFP uma vez que este é o organismo promotor da linha 

e é quem está em maior contacto com a população desempregada. Junto dos entrevistados do 

IEFP, da CASES e da SPGM há a percepção de que as entidades bancárias não apostam 

activamente na publicitação da linha pelo facto de não a reconhecerem como sendo vantajosa 

para si do ponto de vista económico. Embora haja entidades bancárias que façam divulgação 

através do seu website, verificou-se que apenas um número limitado cumpre os requisitos 

mínimos de divulgação104.    

 

O primeiro contacto dos microempreendedores com a linha ocorreu através de uma diversidade 

de canais - entidades públicas, pesquisas na Internet, entidades sociais, entidades privadas com 

fins lucrativos que disponibilizam serviços de contabilidade e apenas numa situação por parte da 

                                                             
102 Os dados de execução e avaliação do acesso à linha Microinvest poderão ser consultados no anexo III B. 

103 Aqui incluem-se as entidades protocoladas no âmbito da Microinvest – IEFP, Entidades Bancárias e Sociedades de 
Garantia Mútua – bem como a CASES enquanto subscritora de Acordo de Cooperação com o IEFP para a dinamização 
do PNM.  

104 A disponibilização das condições da linha no website institucional da entidade bancária é um requisito obrigatório 
que está estipulado em protocolo. 
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entidade bancária. Para um maior aprofundamento de informação e seguimento do pedido de 

crédito, os microempreendedores são encaminhados para as entidades bancárias. A qualidade 

da informação prestada por estas nem sempre foi eficaz pelo frequente desconhecimento ou 

conhecimento muito superficial da linha por parte destas entidades. 

 

As lacunas verificadas na divulgação e de prestação de esclarecimentos por parte das entidades-

chave na implementação da linha configuram-se como entraves para o seu acesso. 

Adicionalmente, a confusão e o desconhecimento do funcionamento da medida é transversal a 

todas as entidades protocoladas (ex.: emissão de documentação errada por parte do Centro de 

Emprego, não reconhecimento por parte da entidade bancária da legitimidade de declarações 

previstas na lei – validação da CASES) e tem impactos na forma como os microempreendedores 

percepcionam a linha, uma vez que estes demonstram dificuldade em compreender as suas 

condições e o seu funcionamento. A existência de responsabilidades atribuídas e de canais 

definidos em matéria de divulgação estipulados em protocolo não é garantia de uma 

comunicação eficaz da linha Microinvest junto do seu potencial público-alvo.  

    

    

Fragmentação e descontinuidades nosFragmentação e descontinuidades nosFragmentação e descontinuidades nosFragmentação e descontinuidades nos    contactos com as entidades de referênciacontactos com as entidades de referênciacontactos com as entidades de referênciacontactos com as entidades de referência    

O acesso à linha Microinvest implica que o microempreendedor estabeleça contactos com 

diferentes entidades: os Centros de Emprego numa fase inicial para a obtenção de 

esclarecimentos e numa fase posterior para solicitação da declaração de elegibilidade para acesso 

à linha na medida ACE, a CASES nas situações de acesso ao PNM para a validação do plano de 

negócios Sou Mais, as entidades bancárias para a compreensão de todo o processo de 

candidatura e da documentação necessária bem como para a apresentação do pedido de crédito. 

É também aconselhável a procura de uma entidade de apoio que acompanhe na elaboração do 

plano de negócios. Existe assim uma multiplicidade de entidades com as quais o 

microempreendedor tem de contactar em diferentes momentos e mais do que uma vez e que 

demonstraram não estar articuladas entre si o que provoca fragmentação e descontinuidades 

nos contactos com estas entidades chave. 

 

Esta fragmentação vai em sentido contrário ao que se verificou ser valorizado pelos 

microempreendedores na medida em que estes procuram um tipo de apoio que se mantenha ao 

longo do tempo de forma estável e contínua. Entre os microempreendedores que obtiveram 

aprovação do crédito, verifica-se que a maioria continuou a usufruir de acompanhamento por 

parte da mesma entidade que os apoiou na elaboração do projecto. Esta continuidade de apoio 

entre as fases pré e pós criação da empresa proporciona o estabelecimento de uma relação de 

confiança entre o microempreendedor e o técnico de apoio que se vai mantendo ao longo do 

tempo. Mesmo num caso em que o apoio foi proveniente de um formador, houve intenção de 

prolongar o acompanhamento na medida em que o microempreendedor pretendia que este 

técnico se mantivesse enquanto técnico oficial de contas assim que fosse dada a formalização do 

negócio. 

 

Também junto de algumas entidades bancárias foi possível encontrar um apoio contínuo e 

próximo ao longo do tempo, sobretudo por parte daquelas que disponibilizam um gestor de 

projecto para acompanhar os microempreendedores que se candidatem à linha Microinvest. 
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Constata-se que é importante para o microempreendedor existir um apoio continuado através 

de uma figura - contabilista, empresa de consultoria, gestor de projecto, entre outros – que 

assegure um acompanhamento personalizado para que ele se sinta apoiado e mais confiante ao 

longo de todo o processo e que seja a figura que possa articular entre todas as entidades com as 

quais é necessário contactar para aceder à linha Microinvest durante o processo de candidatura 

e após a criação do negócio.  

    

    

Activação de estratégias com base em relações de conhecimento e confiançaActivação de estratégias com base em relações de conhecimento e confiançaActivação de estratégias com base em relações de conhecimento e confiançaActivação de estratégias com base em relações de conhecimento e confiança    

Não estando garantido um funcionamento institucional fluído da Microinvest, incluindo a falta de 

serviços de apoio locais ajustados que acompanhem os microempreendedores, verifica-se o 

recurso à activação de estratégias com base em relações de conhecimento e confiança por parte 

das entidades chave e dos microempreendedores. 

 

Perante a dificuldade de acesso a apoio para a elaboração do projecto, um dos entrevistados do 

IEFP, da CASES e de uma entidade bancária referiram sugerir aos microempreendedores a 

negociação com as Entidades Prestadores de Apoio Técnico (EPAT)105 para o apoio na fase pré 

criação da empresa. Porém, este apoio por parte desta rede de entidades apenas é suportado 

financeiramente nas medidas ACE e PNM após a aprovação do crédito. A lista das EPAT é 

disponibilizada de forma a que os microempreendedores possam desde a fase inicial obter o 

apoio da mesma entidade que eventualmente os poderá vir também a acompanhar após a 

aprovação do crédito. Esta estratégia utilizada por parte de algumas das entidades chave surge 

como forma de dar resposta a uma necessidade que não a está a ser colmatada de forma eficaz 

por parte da política pública.   

 

A necessidade de mobilização das redes informais esteve também presente nas seguintes 

situações: os microempreendedores terem procurado apoio para a elaboração dos projectos 

junto de contabilistas seus conhecidos; algumas entidades bancárias referirem também 

encaminhar os microempreendedores para alguém da rede de conhecimentos destes de forma 

a colmatar a necessidade de apresentar um plano de negócios para acesso ao crédito (por 

questões éticas não encaminham para nenhuma entidade privada em particular); as entidades 

de apoio recomendarem aos microempreendedores o recurso a determinadas agências locais 

das entidades bancárias por já terem estabelecido contactos comerciais com algumas destas no 

âmbito do acompanhamento aos microempreendedores e reconhecerem que existem entidades 

bancárias mais bem preparadas do que outras para conceder a linha Microinvest; uma entidade 

bancária cujos projectos candidatos à linha Microinvest eram encaminhados para uma agência 

central regional, não porque estivesse instituído formalmente que esta tratasse deste tipo de 

processos mas porque um técnico devido ao seu conhecimento aprofundado na área se 

disponibilizava para esclarecer e prestar informações aos microempreendedores.  

 

 

                                                             
105  As EPAT são entidades certificadas pelo IEFP para prestar apoio técnico à criação e consolidação dos projectos na fase pós 

criação da empresa e é assegurado por uma rede de entidades privadas sem fins lucrativos ou autarquias locais que disponham de 
serviços de apoio ao empreendedorismo. 
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Fraca promoção da participação e autonomia dos miFraca promoção da participação e autonomia dos miFraca promoção da participação e autonomia dos miFraca promoção da participação e autonomia dos microempreendedores por parte dos serviços de croempreendedores por parte dos serviços de croempreendedores por parte dos serviços de croempreendedores por parte dos serviços de 

apoioapoioapoioapoio    

Há um reconhecimento generalizado por parte de todos os actores entrevistados da relevância e 

importância de um apoio estruturado na fase de elaboração do plano de negócios que permitam 

realizar o pedido de crédito. Para alguns microempreendedores este tipo de apoio foi 

considerado como sendo imprescindível para acederem à linha Microinvest.  

 

A maioria dos microempreendedores entrevistados (onze em catorze) recorreu a serviços de 

apoio para a elaboração do plano de negócios principalmente junto de empresas de consultoria 

e contabilistas mas também de associações empresariais e de desenvolvimento. Houve ainda 

uma situação em que o apoio foi prestado por um gestor de projecto de uma entidade bancária 

em parceria com uma entidade social. Ao abrigo do PNM houve microempreendedores que 

preencheram o plano de negócios SOU MAIS de forma autónoma mas com esclarecimento de 

dúvidas por parte do técnico da CASES. 

 

Enquanto os microempreendedores, na sua generalidade, avaliam positivamente o apoio que 

obtiveram na elaboração do projecto, as entidades bancárias são críticas quanto à forma como o 

mesmo foi prestado por parte de algumas empresas de consultaria e contabilistas. As entidades 

bancárias apontam a desadequação dos planos de negócio ao microempreendedor (muitas vezes 

sem adaptação à realidade do negócio e do microempreendedor) e o pouco ou inexistente 

envolvimento deste na elaboração do seu plano pelo facto de serem os técnicos das entidades 

de apoio a assumirem todo o processo de organização do mesmo. O desemprenho de um papel 

activo e presente em todo o processo é fulcral para que haja apropriação do plano de negócios, 

devendo os microempreendedores demonstrar que são capazes de o apresentar, defender e 

colocar em prática evitando situações em que não há a ideia clara das informações contidas no 

plano e em que este é visto apenas de forma instrumental como uma ferramenta para a obtenção 

do crédito.  

 

Entre o apoio prestado destaca-se o importante papel que algumas entidades de apoio 

assumiram também ao nível da intermediação com as entidades bancárias, por exemplo ao 

permitirem um maior poder negocial junto das entidades ou ao possibilitarem uma sinergia entre 

os diferentes actores envolvidos (microempreendedor motivado, contabilista competente e 

gestor de projecto responsável). 

 

 

Entraves criados pela ausência de informação e pelos prazos alargados na análise do pedido de Entraves criados pela ausência de informação e pelos prazos alargados na análise do pedido de Entraves criados pela ausência de informação e pelos prazos alargados na análise do pedido de Entraves criados pela ausência de informação e pelos prazos alargados na análise do pedido de 

créditocréditocréditocrédito    

Ao nível das entidades bancárias, a responsabilidade da informação, esclarecimentos e recepção 

dos projectos de candidatura à linha Microinvest está remetida à rede de agências locais. Após 

os técnicos das agências locais ou os gestores de projecto efectuarem uma primeira apreciação 

aos planos de negócios, o dossiê de candidatura é enviado para os departamentos onde se realiza 

a análise dos pedidos de crédito, geralmente estruturas hierarquicamente superiores e mais 

centrais. Sendo os técnicos das agências locais o elo de contacto com os microempreendedores, 

quando o pedido de crédito segue para o departamento de análise, os microempreendedores 

encontram obstáculos comunicacionais com a entidade bancária ao não obterem uma previsão 
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de tempo necessária para a análise, bem como qualquer tipo de esclarecimentos sobre o ponto 

de situação do seu pedido. Uma das queixas recorrentes dos microempreendedores face às 

entidades bancárias prendeu-se com os prazos longos de análise que, aliados a uma ausência de 

justificação para a ocorrência da demora, se tornaram ainda menos aceitáveis por parte dos 

microempreendedores. As implicações mais visíveis da demora na resposta são o acréscimo de 

gastos com rendas para assegurar o local desejado ou então a perda destes locais por não terem 

capacidade de pagar rendas antes da obtenção da resposta. 

 

Os microempreendedores relataram ainda obter respostas vagas por parte de algumas entidades 

bancárias relativamente à justificação dos motivos de recusa aos pedidos de crédito da linha 

Microinvest, demonstrando insatisfação e incompreensão dos motivos invocados. Mesmo 

quando lhes foram concedidas justificações mais concretas, nalguns casos isso só aconteceu 

porque foram solicitados esclarecimentos aprofundados sobre os fundamentos do 

indeferimento.  

 

    

PotenciPotenciPotenciPotencialidades ainda não cumpridas do PNM alidades ainda não cumpridas do PNM alidades ainda não cumpridas do PNM alidades ainda não cumpridas do PNM     

O PNM prevê um modelo de actuação baseado no estabelecimento de uma rede de técnicos de 

apoio local para apoio prévio à criação do negócio. Estes técnicos seriam a pessoa de contacto e 

o elo de ligação e intermediação entre os microempreendedores e as diversas entidades 

envolvidas na linha desde o momento de elaboração do plano de negócios e articulação com a 

entidade bancária até a aprovação e contratualização do crédito. Na prática, os 

microempreendedores queixam-se da inexistência desta rede, estando este entrave associado ao 

facto de a rede não estar ainda completamente operacionalizada.  

 

Por um lado, este modelo de actuação daria resposta a algumas das lacunas e constrangimentos 

sentidos pelos microempreendedores, nomeadamente no constrangimento relacionado com a 

fragmentação e descontinuidades nos contactos com as entidades de referência. Estando o apoio 

da CASES centralizado em Lisboa para acompanhamento dos microempreendedores, o 

atendimento não é presencial nem próximo, embora haja disponibilidade para apoiar via telefone 

e e-mail. Por outro lado, permitiria potenciar aspectos valorizados pelas entidades bancárias 

relativamente à necessidade de participação dos microempreendedores na elaboração do plano 

de negócios com base no formato de plano de negócios Sou Mais, uma vez que este modelo foi 

desenvolvido precisamente com o intuito estimular o microempreendedor a ter um papel activo 

no seu preenchimento.  

 

Diversas entidades bancárias demonstraram desconhecimento ou falta de reconhecimento do 

papel institucional da CASES na implementação da linha, apontando outras a inexistência ou um 

número residual de candidaturas pela via PNM/CASES106. De facto, o PNM apresenta um modelo 

de actuação com potencial mas que, não estando ainda totalmente em funcionamento, não vê 

                                                             
106 Desde o início do seu funcionamento o PNM conta com 44 projectos enquadrados pelas entidades bancárias, dos 
quais apenas 11 foram contratualizados dando origem à criação de emprego e postos de trabalho. Para mais 
informação sobre dados de execução da linha Microinvest (via ACE e PNM) consultar o anexo III B - Dados de execução 
e avaliação do acesso à linha Microinvest. 
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cumpridas as suas funções, constatando-se um desfasamento entre o que está previsto em 

legislação e a realidade em execução107. 

 

Todos os aspectos aqui identificados resultam da análise dos discursos dos actores entrevistados 

permitindo uma reflexão mais aprofundada sobre os factores críticos que potenciam ou 

dificultam o acesso à linha Microinvest e que serão analisados nos três capítulos seguintes deste 

estudo.  

    

    

 

  

                                                             
107 Este assunto já se encontra aprofundado no capítulo 4. – Política pública de promoção do auto-emprego; ponto 4.2. 
– Do papel à prática – dificuldades e demoras na operacionalização da linha. 
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4. 

Política pública  

de promoção do auto-emprego:  

desafios de um modelo 

de responsabilidades partilhadas 

 

 

 
Para melhor enquadrar as potencialidades e os constrangimentos encontrados na vivência 

quotidiana dos microempreendedores no acesso à linha de crédito Microinvest, importa focar a 

nossa atenção a montante na arquitectura institucional subjacente ao Programa de Apoio ao 

Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego (PAECPE) no qual esta linha se insere. A 

complexidade que advém da heterogeneidade dos actores envolvidos na implementação do 

PAECPE levanta desafios de vária ordem. Importa aqui analisar quatro dimensões relevantes: a 

racionalidade que presidiu à criação do PAECPE; a demora ao nível da operacionalização da linha; 

as dificuldades ao nível do seu funcionamento no terreno108; a capacidade de avaliação dos 

resultados e impactos do programa.  

 

 

4.1. A racionalidade da criação do PAECPE 

No que respeita à racionalidade que presidiu à criação do PAECPE, constata-se que a medida de 

apoio ao auto-emprego prevista no anteriormente vigente Programa de Estímulo à Oferta de 

Emprego (PEOE) - denominada Iniciativas Locais de Emprego (ILE) - apresentava características 

que levaram à necessidade da sua reformulação, a saber: o grau de mortalidade das empresas 

criadas após os 4 anos obrigatórios por lei para a manutenção dos postos de trabalho, o que 

indicia que não eram iniciativas robustas do ponto de vista económico; o peso financeiro 

excessivo para o IEFP, sendo claro que um sistema de subsídios não reembolsáveis se tornaria 

insustentável do ponto de vista monetário; o nível de transparência questionável no processo de 

avaliação e selecção de projectos feito a nível local pelos Centros de Emprego, fruto da relação 

de proximidade entre os seus técnicos e os microempreendedores. Estas três dimensões levaram 

à necessidade de rever a lógica de funcionamento da medida, daí resultando a mudança de um 

sistema baseado em subsídios não reembolsáveis (extinção das ILE) para um outro baseado na 

concessão de crédito através da articulação com entidades bancárias (introdução da linha 

Microinvest, regulada no PAECPE).   

 

Neste novo contexto de concessão de crédito, o surgimento da parceria entre IEFP e entidades parceria entre IEFP e entidades parceria entre IEFP e entidades parceria entre IEFP e entidades 

bancáriasbancáriasbancáriasbancárias procurou apostar numa divisão de papéis baseada na vocação e nos recursos técnicos 

especializados de cada um destes actores. Em termos de complementaridade com os recursos 

                                                             
108 A demora ao nível da operacionalização da linha e as dificuldades ao nível do seu funcionamento no terreno ficam 
patentes em termos da limitada execução da linha de crédito. Números relativos à execução da Microinvest são 
apresentados no Anexo III B - Dados de execução e avaliação do acesso à linha Microinvest.  
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técnicos do IEFP, as entidades bancárias surgiram como um parceiro desejável para a 

implementação das novas medidas pelas suas competências na área da avaliação de projectos de 

negócio e concessão de crédito. Isto implicaria uma maior exigência junto dos destinatários do 

programa, nomeadamente do ponto de vista da estruturação dos projectos de negócio, e uma 

selecção mais apurada dos projectos com real capacidade de vingar no medio-longo prazo.  

 
“Não temos como vocação fazer avaliação de risco, avaliação de crédito e avaliação de 

empresas, não está no nosso ADN este tipo de trabalho…mas está de certeza na banca. 

Admito eu, que o sector bancário tem muitos mais recursos técnicos preparados para 

trabalhar estes programas.”  

[EXP_A1][EXP_A1][EXP_A1][EXP_A1]    

 

“O entrar aqui no meio uma entidade que olha desapaixonadamente mas racionalmente 

para os projectos obriga a duas coisas: primeiro que os empreendedores antes de 

apresentarem qualquer coisa, têm que pensar na coisa e estruturar a apresentação. Ou seja 

tenham que puxar pela cabeça: “Como é que vou convencer aquele tipo?” Não é apenas 

preencher um formulário… E tem do lado do sistema financeiro, uma decisão racional que 

é… Sendo convencido, no fundo, quase que sempre atesta que aquilo tem condições para 

ser um projecto rentável e desse ponto de vista o Estado fica protegido.”  

[EXP_C1][EXP_C1][EXP_C1][EXP_C1] 

 

Simultaneamente, e na visão do IEFP, a entrada das entidades bancárias introduziria 

potencialidades ao nível de uma maior transparência nos processos de avaliação dos planos de 

negócio. A visão da entidade gestora da linha SPGM vai em sentido contrário, argumentando que 

as entidades bancárias, enquanto parte do sistema financeiro, não apresentam uma forma de 

funcionamento totalmente transparente. Esta perspectiva foi aliás corroborada pelos 

testemunhos dos empreendedores quando se pronunciaram sobre a insuficiente ou inexistente 

informação relativa aos motivos de recusa dos pedidos de crédito. 

 
“Por outro lado, também haveria que introduzir formas de, digamos, transpor ou apresentar 

perante o público um grau de transparência em relação à apreciação dos projectos, à 
decisão sobre os mesmos, etc. que, digamos, envolvesse outros actores. (…) O instituto teve 

sempre também essa perspectiva e, por outro lado, digamos, conseguir-se através disso 
também a tal transparência e a tal segregação uma vez que os processos são decididos 

neste momento, na totalidade, pela banca.”  
[EXP_A2][EXP_A2][EXP_A2][EXP_A2]  

   
 “Nós temos que ter em atenção que ao envolver neste tipo de incentivos entidades que 

pertencem ao sistema financeiro, há muita coisa que não é tão transparente, e que não 

pode ser tão transparente como nós desejaríamos.”  

[EXP_C1][EXP_C1][EXP_C1][EXP_C1]    

 

A transferência para as entidades bancárias da responsabilidade de análise dos projectos obedece 

também a uma lógica de reafectação de recursos financeiros por parte do IEFP. A intervenção do 

IEFP deixa assim de ser de linha, como era no caso das ILE em que os seus técnicos eram 

responsáveis por receber os planos de negócios em formulários próprios, instruir e analisar os 

processos, e celebrar os contratos de concessão de incentivos. Ao abrigo do PAECPE todos os 

procedimentos de interacção com os microempreendedores e de decisão sobre os projectos 

deixam de pertencer ao circuito interno do IEFP, passando a estar nas entidades bancárias, nas 

sociedades de garantia mútua e na entidade gestora da linha de crédito, a SPGM.  
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O envolvimento da CASESenvolvimento da CASESenvolvimento da CASESenvolvimento da CASES no PAECPE109 surge igualmente como um potencial factor crítico para 

o bom desenvolvimento dos objectivos traçados. Pela sua missão enquanto estrutura 

dinamizadora do sector da economia social e pela sua posição estratégica na mobilização das 

organizações de terreno, a CASES tem potencial para cumprir um papel relevante no que toca à 

inclusão de distintos perfis de públicos-alvo, à adequabilidade dos processos de funcionamento 

da linha aos públicos em causa, e à intermediação entre os sectores público, privado e as 

organizações da sociedade civil. 

 

Esta medida política é assim inovadora e veio introduzir algum grau de diferenciação nas medidas 

de promoção do auto-emprego até então vigentes, propondo uma parceria do Estado com 

actores do sector privado com fins lucrativos, o sector cooperativo e as entidades da sociedade 

civil como parceiros desta política social. Ao mesmo tempo, uma arquitectura institucional com arquitectura institucional com arquitectura institucional com arquitectura institucional com 

papéis e responsabilidades diferenciadas papéis e responsabilidades diferenciadas papéis e responsabilidades diferenciadas papéis e responsabilidades diferenciadas para cada um destes actores introduz um grau de introduz um grau de introduz um grau de introduz um grau de 

complexidade que tem de complexidade que tem de complexidade que tem de complexidade que tem de ser gerido eficazmenteser gerido eficazmenteser gerido eficazmenteser gerido eficazmente – com base nas sensibilidades, objectivos e 

missões de cada tipo de organização envolvida, bem como as expectativas e constrangimentos 

de cada actor – sob pena de não se cumprir o potencial previsto para a parceria, nem se garantir 

a boa prossecução dos objectivos finais das medidas.  

 

“Também não se pode pensar que esta linha é que vai resolver os problemas do 
desemprego. Estamos aqui no meio de coisas em que muitas vezes as ambições de 

entidades mais ligadas à política social, às políticas publica têm expectativas… E depois 
quem está no sistema financeiro tem constrangimentos… E depois há aqui um ponto de 

equilibro em que isto tem que funcionar para que todos  
nos sintamos confortáveis a trabalhar a linha.”        

[EXP_C1][EXP_C1][EXP_C1][EXP_C1] 
 

“Aliás quando vir o protocolo, vai ver que o circuito é um circuito mesmo pesado. Não é 
simples. E aquilo que estamos a referir de certeza que vai ser sentido também por parte da 

SPGM. Porque é um bocado a dicotomia do público e privado. Acontece muito isso… Esferas 
jurídicas distintas. Vamos até onde podemos e eles actuam na área deles, dentro das 

limitações… As nossas limitações para eles não são limitações. E vice-versa. Acaba por ser 
um bocado isso… E temos que tentar encontrar às vezes meios-termos.  

Mas, como em tudo, há situações menos favoráveis.”  
[EXP_A3][EXP_A3][EXP_A3][EXP_A3] 

 

A complexidade acima descrita levanta desafios acrescidos à gestão do PAECPE e da linha de 

crédito Microinvest e obriga uma constante negociação entre os diferentes actores institucionais 

envolvidos, clarificando papéis e responsabilidades, debatendo os pontos de vista de cada um, 

criando mecanismos que permitam um envolvimento concreto e eficaz das diferentes 

organizações implicadas.  

 

 

4.2. Do papel à prática – Dificuldades e demoras na operacionalização da linha 

Do ponto de vista da operacionalização do PAECPE, e mais concretamente da linha de crédito 

Microinvest, fica patente na visão das entidades bancárias e do IEFP alguma demora no processo, 

especialmente na fase inicial de implementação da medida. Da assinatura do protocolo até à 

                                                             
109 Este envolvimento não foi pensado de raiz no desenho do PAECPE mas ocorreu já durante a sua fase de 
implementação. Ver ponto seguinte 4.2. - Do papel à prática – Dificuldades e demoras na operacionalização da linha. 
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efectiva disponibilização da linha junto do seu público-alvo foi necessário um trabalho de 

articulação de procedimentos e modos de funcionamento entre as várias entidades envolvidas – 

nomeadamente relativamente à articulação de informação sobre bonificação de juros e a 

organização documental necessária (contratos, minutas, etc.) – resultando numa demora na demora na demora na demora na 

efectiva disponibilização da linha de crédito junto dos microempreendedoresefectiva disponibilização da linha de crédito junto dos microempreendedoresefectiva disponibilização da linha de crédito junto dos microempreendedoresefectiva disponibilização da linha de crédito junto dos microempreendedores. 

 
“Uma coisa é assinar o protocolo, outra coisa é quando é que isto começou a funcionar. 

Posso dizer que passado quase um ano em que tínhamos processos aprovados estávamos 
com dificuldades em conseguir contrata-los porque não conseguíamos o consenso entre as 

diversas entidades em relação ao clausulado, não é?.”  
[EB4][EB4][EB4][EB4] 

 
“De qualquer das formas esse processo é um processo, digamos, que demora o seu tempo. 

Não é um processo imediato. São onze bancos, é muita gente… E depois ainda há a SPGM e 
as sociedades de garantia, portanto são três… Com o IEFP são quatro actores deste sistema, 

e poderá levar algum tempo.”  
[EXP_A2][EXP_A2][EXP_A2][EXP_A2]    

 
“Os bastidores não são fáceis… Há uma grande complexidade no processo, quer por parte 

do MICROINVEST quer por parte do INVEST+.”  
[EXP_A4][EXP_A4][EXP_A4][EXP_A4] 

 

Nesta fase de operacionalização interessa também    clarificar as razões que levam a que os 

microempreendedores possam beneficiar da linha de crédito Microinvest por duas vias distintas 

(ACE e PNM). Para tal é relevante perceber a dinâmica de concepção e desenvolvimento do PNM. 

Na sua fase de concepção, o PNM foi pensado pela CASES como um programa autónomo em 

relação ao PAECPE, com vista a estimular a criação de emprego por via do empreendedorismo 

junto daqueles com maiores dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Tratava-se de um 

programa com características distintas ao nível do público-alvo definido e das condições previstas 

para os empréstimos bancários, prevendo igualmente uma componente específica de prestação 

de apoio técnico à criação e construção de projetos empresariais e de intermediação com as 

entidades bancárias. Na prática, o PNM tal como tinha sido pensado originalmente não teve 

seguimento, tendo sido implementado através da integração da já existente linha Microinvest, 

procurando-se potenciar a utilização da mesma.  

 

“E então desenvolveu-se uma solução que foi: atendendo a que havia uma linha Microinvest 

que estava a ser pouco utilizada, integrar o Programa Nacional de Microcrédito  

na linha Microinvest.”  

[EXP_B1][EXP_B1][EXP_B1][EXP_B1]    

 

Seguindo as especificações da linha Microinvest do ponto de vista das condições de crédito, o 

PNM permitiu introduzir algumas mudanças consideradas relevantes para a boa prossecução dos 

objectivos fundamentais do programa. O aumento dos montantes máximos de financiamento, o 

alargamento dos destinatários do programa e a introdução de um apoio financeiro às entidades 

prestadoras de apoio técnico na fase de elaboração de projectos e de articulação com a banca 

para o pedido de crédito são dimensões chave para potenciar o acesso à medida no sentido em 

que abrem possibilidades de inclusão de mais pessoas e mais projectos na linha110.  

                                                             
110 Para uma descrição mais detalhada das alterações introduzidas ao funcionamento da medida pelo PNM, consultar 
o Capítulo 2. – Contextualização Teórica, ponto 2.1.2 – Apoios ao auto-emprego nas políticas activas. 
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Esquema 1 – Linha Microinvest via PAECPE e PNM 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: produção própria  

 

Em termos práticos, a introdução destas mudanças e a operacionalização do PNM no quadro da operacionalização do PNM no quadro da operacionalização do PNM no quadro da operacionalização do PNM no quadro da 

linhalinhalinhalinha    MicroinvestMicroinvestMicroinvestMicroinvest implicou um trabalho também ele moroso de articulação institucional entre 

IEFP e CASES e da criação de procedimentos e instrumentos de trabalho e reporte de informação. 

A este nível regista-se igualmente algum grau de complexidade na integração de esforços e a 

coordenação da acção entre estes organismos, nomeadamente ao nível da gestão operacional da 

medida, da regulamentação das condições do trabalho em parceria, da aplicação dos modelos de 

reporte periódico, da adequação dos procedimentos informáticos às necessidades de gestão dos 

programas, etc. Com efeito, a necessária integração da actuação destes dois organismos no que 

toca à implementação da política pública de promoção do auto-emprego foi levada a cabo de 

forma gradual e paulatina: em 2010 o PNM surge enquadrado em termos legislativos, em 2011 

ocorre a dita integração na linha Microinvest, e somente em 2012 foi assinado o Acordo de 

Cooperação entre o IEFP e a CASES, e posto em execução o Regulamento de Procedimentos que 

define os termos e procedimentos que regularão os aspetos técnicos necessários para a execução 

do PNM. 

 

A este propósito, importa realçar a dimensão dos serviços de apoio técnico aos 

microempreendedores na fase de desenvolvimento do plano de negócios e elaboração do pedido 

de crédito às entidades bancárias, uma vez que este é um dos eixos de problematização centrais 

da investigação realizada. De facto, este apoio não foi previsto de raiz no desenho do PAECPE 

enquanto prioridade estratégica para a implementação da linha. No início da sua 

operacionalização no terreno estava assim ausente qualquer apoio público à prestação destes 

serviços. Com a crescente articulação entre IEFP e CASES, através da integração da Microinvest 

no PNM, este apoio foi sendo crescentemente valorizado como algo importante para potenciar 

o acesso dos microempreendedores à linha de crédito (embora previsto unicamente no âmbito 

do PNM). Neste sentido, a CASES envidou esforços para a criação de uma rede que funcionaria 

em regime pro bono, tendo desenvolvido em 2011 acções de promoção do PNM e de 

sensibilização junto dos associados e parceiros da CASES com vista à captação de interessados 

para constituir uma desejável rede nacional de técnicos de apoio local que pudesse garantir a 

prestação destes serviços. Em 2012 surge nova legislação definindo um apoio financeiro (até ao 

montante de um Indexante dos Apoios Sociais - 419,22€) para cobrir os serviços de apoio técnico 

aos projetos apresentados via PNM. Em 2013 procurou-se continuar a captação de entidades e 

técnicos, procurando constituir uma rede qualificada e abrangente territorialmente. O facto é 

que, apesar dos esforços alocados a esta dinamização ao longo dos anos, a designada Rede de 

Técnicos de Apoio Local continua actualmente sem estar constituída e os serviços de apoio 

Programa de Apoio ao Empreendedorismo 

e à Criação do Próprio Emprego (PAECPE) 

Apoio à Criação de Empresas (ACE) Programa Nacional de Microcrédito (PNM) 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento da 

Economia Social (PADES) 
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continuam indisponíveis para a generalidade dos microempreendedores, que apontaram este 

facto como um dos constrangimentos no acesso à linha111.  

 

Fica assim patente uma demora generalizada na articulação entre os vários actores envolvidos 

(IEFP, entidades bancárias, CASES, entidades prestadoras de apoio técnico, SPGM) com vista à 

operacionalização da linha Microinvest. Isto significa que, existindo na lei um programa público 

destinado à promoção do auto-emprego, as condições objectivas para o seu funcionamento 

demoram a estar de facto disponíveis no terreno junto dos seus potenciais públicos-alvo. Importa 

também referir que, no quadro de uma mudança expressiva da realidade social e económica do 

país, esta morosidade na implementação do programa acarreta também a necessidade de lidar 

com alterações na disponibilidade e constrangimentos apresentados pelos diferentes actores 

envolvidos (concessão de crédito pelos bancos, prioridades políticas ao nível dos actores públicos, 

etc.). 

 

 

4.3. No terreno – A Microinvest em funcionamento  

A arquitectura institucional complexa do PAECPE levanta igualmente desafios ao nível do seu 

funcionamento quotidiano vivido quer pelo seu público-alvo, quer pelos diversos actores 

responsáveis pela sua implementação. De facto foi possível recolher junto de ambos relatos de 

constrangimentos ao funcionamento da linha Microinvest que se relacionam com esta 

complexidade, a saber: a dificuldade de lidar com diferentes entidades e seus requisitos e modos 

de funcionamento distintos; a falta de articulação entre uma multiplicidade de actores que têm 

entre si diferentes graus de proximidade institucional; a fragmentação e descontinuidade no 

contacto com as entidades de referência ao longo do processo de candidatura à linha 

Microinvest; e a confusão causada pela multiplicidade de linhas de crédito disponíveis em 

paralelo. 

 

No que toca à dificuldade de lidar com diferentes entidades e seus requisitos e modos de dificuldade de lidar com diferentes entidades e seus requisitos e modos de dificuldade de lidar com diferentes entidades e seus requisitos e modos de dificuldade de lidar com diferentes entidades e seus requisitos e modos de 

funcionamento distintosfuncionamento distintosfuncionamento distintosfuncionamento distintos, os microempreendedores nomeiam as dificuldades relativas à 

Microinvest no contexto da já habitual burocracia inerente ao processo de constituição de 

empresas. São referidas a demora de respostas, a multiplicidade de documentação a apresentar 

e a necessidade de resistir sem desmotivar ao processo de criação da empresa. Por seu turno as 

entidades bancárias referem que os processos de articulação institucionais são mais pesados, 

fruto do número de entidades envolvidas.  

  

                                                             
111 Os constrangimentos vividos pelos microempreendedores, devido ao não funcionamento da Rede de Técnicos de 
Apoio Local já foram descritos no Capítulo 3 – Caracterização dos percursos dos microempreendedores no acesso à 
linha Microinvest; ponto 3.3. Fase 2 – Elaboração do plano de negócios e preparação do pedido de crédito. À data de 
finalização da redacção deste relatório (NOV.2014) no website (www.sou-mais.org) permanece a referência “Rede de 
Técnicos de Apoio Local em construção”. 
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“Agora a dificuldade eu acho que é que há muitas entidades no meio: é o banco, a 

NORGARANTE, a Segurança Social, é para as finanças é para isto… E chega uma altura que 
sozinho… E eu andei para um lado e para o outro, e vai buscar e agora pega aqui pega ali… 

Mas acho que é a maior dificuldade: é que são muitas entidades no meio e tem que se 
conseguir conjugar as vontades de todas, os timings de todas, os papéis de todas. Essa para 
mim é a maior. Nada que não se faça, não é? É preciso ter paciência porque às vezes tem-se 

a ideia de que isto é: a gente em duas semanas ou três e está aqui tudo, não é? Porque há 
coisas que não dependem de nossa vontade e do nosso tempo. É dos outros também e não 

se controla.”  
[M1][M1][M1][M1]    

    
“ (E1) Eu acho que a dificuldade surge um bocadinho relacionada com isso… Ou seja, serem 

muitas entidades relacionadas com um determinado processo. E portanto por vezes existe 
alguma maior dificuldade em juntar as vontades, em articular as vontades e as 

procedimentos de cada uma destas casas. (E2) É um processo mais pesado, não é? Mais 
lento. (E1) O banco tem os seus procedimentos internos. É complicado fazer para este 

conjunto procedimentos específicos. As sociedades de garantia mútua terão os seus. O IEFP 
terá os seus. E portanto todos estes procedimentos, e todas estas articulações por vezes são 

mais difíceis.”        
[E[E[E[EB9]B9]B9]B9] 

 

A dificuldade de articulação institucionaldificuldade de articulação institucionaldificuldade de articulação institucionaldificuldade de articulação institucional surge bastante evidente ao nível terreno da 

implementação das medidas, junto das estruturas com as quais os microempreendedores junto das estruturas com as quais os microempreendedores junto das estruturas com as quais os microempreendedores junto das estruturas com as quais os microempreendedores 

contactam directamentecontactam directamentecontactam directamentecontactam directamente. Se do ponto de vista protocolar e regulamentar as atribuições e 

responsabilidades de cada actor na implementação da linha estão definidas, na prática o 

comportamento dos actores de terreno não é inequívoco, existindo confusão nos procedimentos 

adoptados e na informação que é prestada aos microempreendedores. Isto significa que por 

vezes não fica claro para estes onde começam e onde acabam as atribuições dos diversos actores 

com os quais têm de lidar ao longo do processo de acesso à linha. Exemplo disso é a confusão de 

papéis institucionais entre CASES e IEFP, que pode surgir nos microempreendedores que 

recorrem à linha via PNM.  

 
“Eu acho que entrei em contacto com o Centro de Emprego. Entrei em contacto com o 

Centro de Emprego, exacto, para saber porquê. Olhe, mais um ponto que aí há muita… Não 
há muita articulação entre o Centro de Emprego e a CASES, ou seja, não há nenhuma. 

Porque eu liguei para o Centro de Emprego e perguntei: “Tenho um projecto entrado, estou 
a ser apoiado, estou a fazer através da CASES, não sei o quê, o projecto tem que ser na 

mesma aprovado por vocês, pela CASES, pronto”. E não me souberam responder. Portanto, 
aquilo depois foi para Lisboa. Tive que telefonar para Lisboa e não sei quê… Não me 

souberam responder, portanto, houve ali uma, uma certa confusão. (…)  
Mas pronto, foi-me dito que sim, que a CASES neste caso até substitui o Centro de Emprego 

para dar entrada no banco. Mas que depois do banco que ia directamente, que ia 
novamente ao Centro de Emprego para ver se o Centro de Emprego aprovava.  

É assim uma história qualquer.” 
 [M14][M14][M14][M14] 

 

No que toca às relações entre entidades bancárias e os restantes actoresrelações entre entidades bancárias e os restantes actoresrelações entre entidades bancárias e os restantes actoresrelações entre entidades bancárias e os restantes actores    da Microinvestda Microinvestda Microinvestda Microinvest, constata-

se a presença de diferentes graus de proximidade institucionaldiferentes graus de proximidade institucionaldiferentes graus de proximidade institucionaldiferentes graus de proximidade institucional que resultam da (in)existência 

anterior de experiências de trabalho em conjunto. Consequentemente, esta maior ou menor 

proximidade parece ditar diferentes formas de articulação ao nível da implementação da 

Microinvest. A relação das entidades bancárias com o IEFP é considerada boa, embora mais 

formal e menos fluída comparativamente à que têm com outra entidade (Instituto de Apoio às 
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Pequenas e Médias Empresas - IAPMEI) igualmente no âmbito de protocolos estatais que 

promovem linhas de crédito bonificadas. É referida pelas entidades bancárias a importância de 

uma maior cooperação institucional, que parece não sair facilitada nomeadamente pela rigidez 

que o IEFP impôs à linha. O relacionamento das entidades bancárias com a CASES é também 

caracterizado por estas como sendo de não proximidade. Distintamente, as entidades bancárias 

já estão bastante habituadas a trabalhar com a SPGM e as SGM no âmbito das linhas protocoladas 

com o Estado. Com estas consideram existir uma relação de bastante proximidade (contactos e-

mail e telefónicos) em que tudo flui com muita rapidez. A SPGM é apontada como sendo eficaz 

pela rapidez na resposta a partir do momento em que existe um gestor de processo atribuído por 

parte das entidades bancárias.  

 

“Aquelas entidades que têm por norma dialogar com a banca e que trabalham em paralelo 
connosco - como o IAPMEI, como as Sociedades de Garantia Mútua - em que já estão 

habituados a trabalhar connosco, tudo flui com muita rapidez. Conhecemos as pessoas, as 
pessoas conhecem-nos. E eu estou a falar em relação a [EB11], mas estou seguro que isso 

acontece com os outros bancos. Com algumas entidades públicas, como é o caso da CASES - 
já tivemos reuniões com a CASES - mas como é o caso da CASES e como é o caso do Instituto 

de Emprego e Formação Profissional, a relação é boa mas acaba por ser uma relação 
longínqua, uma relação muito formal, muito institucional em que temos às vezes a 

dificuldade de uma fluidez maior, não é?.”  
[EB11][EB11][EB11][EB11] 

 

A complexidade do funcionamento da medida, aliada à falta de articulação entre as várias 

entidades envolvidas abre espaço para que os microempreendedores tenham expectativas 

desfasadas sobre o papel dos diversos actores. A este respeito fica também patente nas vivências 

dos microempreendedores um certo grau de fragmentação e descontinuidade no processo de fragmentação e descontinuidade no processo de fragmentação e descontinuidade no processo de fragmentação e descontinuidade no processo de 

candidatura à linha Microinvestcandidatura à linha Microinvestcandidatura à linha Microinvestcandidatura à linha Microinvest causado pelo contacto com diferentes entidades de referência ao 

longo do percurso. Esta situação pode levantar constrangimentos no acesso à linha, 

especialmente no caso de microempreendedores com menor capacidade de recolha e 

processamento de informação e no caso de processos aos quais se levantem dificuldades 

operacionais que seja preciso desbloquear. Um exemplo concreto desta situação ocorreu com 

um microempreendedor que necessitou de um interlocutor para contestar o prolongado tempo 

de resposta da entidade bancária ao pedido de crédito que tinha efectuado. A primeira opção e 

a mais natural do ponto de vista do microempreendedor foi procurar esta interlocução no seu 

Centro de Emprego, junto do qual não conseguiu obter resposta dada a falta de conexão entre 

este e a entidade bancária em causa. O microempreendedor interpela directamente o papel do 

IEFP na sua parceria com as entidades bancárias, o qual considera que deveria ser mais 

interventivo e diligente, nomeadamente procurando saber as razões pelas quais os processos de 

candidatura não correm bem e responsabilizar-se pelo bom funcionamento da linha de crédito.  
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“Fui lá [ao Centro de Emprego] tentar saber o porquê que demoram tanto tempo [as 
entidades bancárias a responder ao pedido de crédito]. E pronto, mais uma vez ficou 

provado que “daí nós lavamos as nossas mãos. O senhor já entregou o que tinha a entregar 
na entidade financeira. Tem que aguardar.” Mas vocês não são parceiros? Não querem 

saber? Não ligam? Não têm reuniões com as entidades bancárias para saber como é que 
está…? “Não, não… A nossa parte é a parte do financiamento. A partir daí não…”. (…) 

Há aqui qualquer coisa que não está a correr bem. E a responsabilidade é do IEFP, não é? A 
responsabilidade e obrigação do IEFP - digo eu - enquanto organismo do Estado, deveria ser 
tentar perceber… Olha lá, quer dizer a gente cria aqui umas parcerias convosco mas depois 

na hora da verdade as execuções são 5%... Mais vale acabar com isto tudo, digo eu. Ou 
vocês mudam a vossa postura face ao mercado, ou então não vale a pena andarmos aqui 

com falsas parcerias. Mas é a minha opinião, é a minha opinião quer dizer…”  
[M5][M5][M5][M5]    

 

No funcionamento quotidiano de implementação da linha no terreno, verifica-se assim a ausência 

de um papel activo por parte do IEFP em matéria do acompanhamento aos 

microempreendedores que decidam candidatar-se à linha Microinvest. Ao retirar-se da 

intervenção de linha e do relacionamento directo com os microempreendedores – que ficou a 

cargo das entidades bancárias – o papel do IEFP fica restrito, não estando assegurada uma 

articulação institucional entre Centros de Emprego e entidades bancárias a nível local, bem como 

a existência de um interlocutor responsável que possa acompanhar os microempreendedores do 

início ao fim do processo de candidatura e interceder quando algo corre mal. Pode assim dizer-

se que existe uma função de gestão do funcionamento da Microinvest ao nível mais operacional 

e de terreno que está a descoberto, e que se torna especialmente necessária à luz de alguns 

constrangimentos já identificados no acesso à linha tais como as lacunas na divulgação e 

prestação de informação adequada aos microempreendedores, os prazos alongados e a ausência 

de informação na fase de avaliação dos pedidos de crédito e a descontinuidade no contacto com 

as entidades de referência ao longo do processo de candidatura. 

 

Por fim, é relevante referir que a mua mua mua multiplicidade de linhas de apoio disponíveis gera confusão tanto ltiplicidade de linhas de apoio disponíveis gera confusão tanto ltiplicidade de linhas de apoio disponíveis gera confusão tanto ltiplicidade de linhas de apoio disponíveis gera confusão tanto 

para as entidades bancárias copara as entidades bancárias copara as entidades bancárias copara as entidades bancárias como para o públicomo para o públicomo para o públicomo para o público----alvo da linhaalvo da linhaalvo da linhaalvo da linha. Em termos de crédito protocolado 

com o Estado há pelo menos duas linhas de apoio ao microcrédito (a Microinvest e outra no 

âmbito do programa FINICIA, promovido pelo IAPMEI), ao qual acrescem as linhas próprias 

promovidas pelas entidades bancárias, bem como a parceria já estabelecida entre algumas 

entidades e a ANDC. Esta confusão afirma-se num campo em que não parece existir uma 

coordenação efectiva entre as várias medidas existentes e uma concertação de esforços e 

sinergia nas acções entre as várias entidades envolvidas.  

 

“Aliás que é uma reivindicação que nós temos feito é que existe muitas vezes uma certa 
confusão de instrumentos. Quer dizer, porque há bem pouco tempo havia o Programa 

Nacional de Microcrédito, quando já havia iniciativas de microcrédito do lado do Ministério 
da Economia. E, portanto, todo este ruído que se faz (…) Acho que também é importante, 
pelo menos, esclarecer quais são - do ponto de vista político e, portanto, governamental - 

quais são os instrumentos que existem. É o microcrédito e o..? Até podem existir os dois. 
Mas quer dizer… No que diz respeito aos bancos, às vezes é um pouco também confuso ver 

iniciativas, quer de um lado, quer de outro, e que muitas vezes não estão minimamente 
coordenadas... e para a mesma população.”  

[EB5][EB5][EB5][EB5]    
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“Para a própria banca é confuso. Porque repare um gestor comercial que esteja num balcão 
qualquer na nossa rede e que tem à sua disposição variadíssimos produtos para 

comercializar - desde produtos de crédito à habitação, de consumo privado, a produtos 
variadíssimos para as empresas - e depois tem produtos específicos para microcrédito e 

apoio do empreendedorismo. E ainda por cima não há um, há três ou quatro. Quer dizer, a 
certa altura estamos a dificultar tudo: estamos a dificultar a informação que o promotor 
pode tirar do mercado e estamos a dificultar a vida também aos agentes específicos que 

actuam, porque também têm uma informação desgarrada e  
variada e nada daquilo está sistematizado.”  

[EB11][EB11][EB11][EB11] 
 

“Enfim isto é uma miscelânea que para... Digamos que nós que somos profissionais nisto, às 
vezes já nos cria aqui um bocado de ruído. Imagine para quem está do lado de fora, o 

promotor, que não domina nada disto, que vai a um lado e falam-lhe de uma coisa, vai a 
outro falam-lhe noutra. A tendência será, pelo menos nalguns casos, quase a sentir-se 
perdido, confuso. “Mas afinal vou por aqui ou vou por ali?” E portanto, era importante 

realmente esse trabalho, muito importante a meu ver esse trabalho, tentar dar aqui, pôr um 
bocado de arrumação nesta casa.”    [EB5][EB5][EB5][EB5]    

 

Entre as várias formas de coordenar esforços neste âmbito coloca-se desde logo a necessidade 

de segmentar os públicos-alvo que são mais ajustados a cada uma das linhas, bem como de 

conhecer as diversas condições de crédito disponíveis, para que todas as entidades envolvidas 

possam encaminhar os microempreendedores interessados para as soluções que sejam mais 

ajustadas a cada pessoa e a cada negócio. A multiplicidade de linhas pode ser interessante desde 

que se assegure o conhecimento mútuo e a articulação de todos os agentes envolvidos, tendo 

em vista o cumprimento do objectivo fundamental de criação de emprego. Nomeadamente fará 

sentido clarificar quais as soluções mais adequadas tendo em conta diferentes perfis de 

microempreendedorismo – ou seja, aferindo se se trata de projectos de negócio que visam 

preferencialmente a subsistência individual e do agregado familiar (empreendedorismo de 

necessidade) ou se surgem mais no desenvolvimento ou reconfiguração de carreiras profissionais 

(empreendedorismo de oportunidade) – e diferentes perfis de microempreendedores – 

avaliando diversas dimensões dos sujeitos tais como o grau de autonomia para a construção do 

plano de negócio ou capacidade de mobilizar recursos para este efeito, a literacia e facilidade de 

acesso, compreensão e processamento de informação, o grau de exclusão social e de acesso ao 

mercado financeiro, etc. 

 

 

4.4. Um apontamento sobre os desafios da avaliação   

No que respeita à avaliação da execução e funcionamento da linha Microinvest vale a pena realçar 

dois aspectos que parecem colocar desafios à existência de uma estratégia de avaliação integrada 

e consequente que permita prestar contas e enformar decisões sobre a sua implementação. O 

primeiro liga-se à dispersão de informação tendo em conta a multiplicidade de actores envolvidos dispersão de informação tendo em conta a multiplicidade de actores envolvidos dispersão de informação tendo em conta a multiplicidade de actores envolvidos dispersão de informação tendo em conta a multiplicidade de actores envolvidos 

na implementação das medidas ACE e PNM. O segundo aspecto prende-se com a difdifdifdificuldade de iculdade de iculdade de iculdade de 

recolher indicadores de forma integrada e de os tratar de forma sistemáticarecolher indicadores de forma integrada e de os tratar de forma sistemáticarecolher indicadores de forma integrada e de os tratar de forma sistemáticarecolher indicadores de forma integrada e de os tratar de forma sistemática, permitindo avaliar de 

forma consistente as potencialidades e constrangimentos na implementação da linha.    A CASES 

apresenta anualmente no seu relatório de Gestão e Contas as actividades de dinamização e 

gestão do PNM desenvolvidas pela equipa de gestão do programa, sistematizando informação 

sobre o número de projectos validados, as características dos negócios, o perfil dos 

microempreendedores e os potenciais postos de trabalho a tempo inteiro e parcial. No entanto, 

esta informação traduz unicamente a realidade dos projectos validados, não tendo a CASES 
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acesso a informação sobre o seguimento dos projectos que valida nem dos 

microempreendedores que acompanha. Isto acontece porque, após a validação, os 

microempreendedores devem dirigir-se às entidades bancárias para dar continuidade ao 

processo, não necessitando de retomar contacto com a CASES.  

 

As entidades bancárias – sendo aquelas que efectivamente interagem com os 

microempreendedores para efeitos de concessão de crédito – reportam à SPGM informação 

relativa aos projectos que avaliam e aprovam (créditos enquadrados e contratados). A SPGM, 

enquanto entidade gestora da linha, centraliza os dados e fornece mensalmente um relatório ao 

IEFP. A este nível surge uma tensão entre a necessidade de aceder ao máximo de informação 

possível por parte do IEFP – no sentido da avaliação da eficácia das políticas e da prestação de 

contas sobre a afectação de fundos públicos – e a disponibilidade limitada das entidades 

bancárias para devotar recursos à recolha dessa informação – tendo em conta a sua natureza 

primordialmente lucrativa. Com efeito, a SPGM realça a necessidade de uma conciliação de 

interesses entre estes dois actores de natureza distinta, tendo em conta os seus propósitos de 

actuação e a necessidade de garantir o reporte e a fiabilidade dos dados. 

 

“Os bancos queixam-se que prestam muita informação, que gastam muitos recursos na 
prestação dessa informação.”  

[EXP_A3][EXP_A3][EXP_A3][EXP_A3] 
 

“Se eu transfiro essas necessidades [de prestação de informação] de uma forma muito 
elevada para um parceiro que o negócio desse não é a área da informação - é vender 

dinheiro e ganhar dinheiro com isso - qualquer informação adicional que ele tenha que 
pedir e registar, diminui-lhes os lucros. E se ainda por cima se têm spreads que eles 

contestam, não se pode pedir muito.”  
[EXP_C1][EXP_C1][EXP_C1][EXP_C1] 

 
“Havia um dado muito interessante… Queriam saber o número de trabalhadores que 
iam ou pensavam que iam ter. E muitas vezes aquilo era preenchido por invenção do 

gestor do banco. Daí a presença do promotor… e isso desvirtua-se os dados…  
Não deveria ser feito assim, mas depois é a realidade.”  

[EXP_C1][EXP_C1][EXP_C1][EXP_C1]    

 

Importa ainda notar que as entidades bancárias não procedem ao registo do número de pedidos 

de crédito que recusam, nem os motivos porque o fazem (apenas uma entidade bancária referiu 

sistematizar o número de pedidos de crédito indeferidos). Face a isto, o IEFP refere a tentativa 

de aferir esta dimensão das recusas através do que considera ser indicadores indirectos e que 

dizem respeito ao número de declarações emitidas nos Centros de Emprego solicitadas por 

potenciais microempreendedores. Este não é contudo um indicador muito fiável, dada a 

desproporção esperada entre o número de microempreendedores que requerem estas 

declarações e aqueles que efectivamente formalizam pedidos de crédito junto das entidades 

bancárias. Adicionalmente, existe uma carência de dados disponíveis sobre a magnitude da 

procura pela linha manifestada pelos microempreendedores junto das entidades bancárias e do 

IEFP (por exemplo, através do registo do número de pedidos de informação sobre a Microinvest 

nos Centros de Emprego e nas entidades bancárias). A procura da linha seria um indicador 

especialmente importante, tendo em conta as lacunas detectadas na prestação de informação 

de qualidade aos microempreendedores interessados pela Microinvest, o que em muitos casos 

pode estar a condicionar negativamente as possibilidades de efectivar o acesso ao crédito. 
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Constatam-se assim falhas na recolha e tratamento de informação decorrentes da multiplicidade 

de actores que estão envolvidos em diferentes fases do processo de candidatura, levantando 

desafios complexos à articulação e reporte de informação entre todos. 

 

“Tentamos indirectamente ver isso através das declarações de destinatário, que nós 
emitimos aos nossos inscritos que se dirigem ao Instituto a solicitar essa declaração. Visto 

que sem essa declaração não podem apresentar um pedido de crédito na banca. Mas temos 
consciência que há inscritos que embora pedindo a declaração, a meio do processo 

desistem e isso não é comparável… Podemos ter um potencial,  
mas não temos um número exacto dos que recorrem”  

[EXP_A3][EXP_A3][EXP_A3][EXP_A3] 

 

“Nos outros projectos quase que não temos conhecimento nenhum. As pessoas vão ao 

Centro de Emprego, pedem uma declaração em como estão desempregados e vão 

apresentar o seu projecto à banca… Nós não temos informação sobre esses projectos. 

Temos informação sobre os projectos que têm aquela componente de subsídio de 

desemprego. Esses é que são analisados por nós”  

[EXPL_A3][EXPL_A3][EXPL_A3][EXPL_A3]    

 

Tendo em conta a natureza de política pública da medida em questão, faria sentido incluir 

igualmente na sua estratégia de avaliação a medição do impacto social gerado através da 

concessão de crédito. A importância de complementar indicadores mais centrados no volume de 

crédito com outros mais centrados no desenvolvimento económico e social foi aliás referida por 

uma entidade bancária. 

 

“A minha comunicação interna para os órgãos da banca tem que ser “Contratei x operações 

no valor de x milhares de euros”. A minha comunicação para o mercado tem que ser 

completamente diferente: “Promovi a criação de x empregos, ou melhor, de x negócios que 

originaram y empregos e que promoveram igualdade de género e a inclusão social deste e 

deste e deste perfil de clientes. E que para o desenvolvimento da economia local conseguiu 

gerar, aproveitar a mão-de-obra local, a utilização de produtos locais, a utilização de 

recursos naturais locais”. Ou seja, de alguma forma o desenvolvimento local e a 

sustentabilidade que… Para mim essas devem ser as métricas públicas das linhas de 

microcrédito, não é dizer que fizemos milhões de euros de crédito.”  

[EB10][EB10][EB10][EB10] 

 

Da parte do IEFP não estão disponíveis publicamente dados desagregados que permitam aceder 

à evolução da implementação da linha Microinvest. O Instituto parece fazer uma compilação dos 

dados possíveis referentes à execução, sem no entanto existir um tratamento sistematizado dos 

mesmos e uma prestação de contas com carácter público e regular que dê conta da evolução 

específica da execução da linha Microinvest, dos constrangimentos e potencialidades na sua 

implementação, nem uma avaliação do seu impacto social.  

 

Fica assim patente a falta de informação sistematizada, apresentada de forma clara e 

transparente e com regularidade definida que permita prestar contas a decisores políticos e aos 

restantes cidadãos. A implementação de uma política com responsabilidades partilhadas entre 

diferentes actores levanta desafios acrescidos à sua avaliação, pelo que será necessário pensar 

numa estratégia concertada de raiz que permita integrar as necessidades desses vários actores, 

levando em conta as suas visões e as especificidades dos seus modos de actuação.   
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5.  

A actuação das entidades bancárias 

 

 
Neste capítulo aprofundam-se as razões que pautam a actuação das entidades bancárias face à 

linha Microinvest. Se algumas destas entidades se encontram mais activas na implementação da 

linha, outras justificam a fraca adesão pelas condições gerais da linha Microinvest. Procuramos 

aqui expor as (des)motivações e o (des)interesse que (des)mobilizam as entidades bancárias, e 

os respectivos impactos nos percursos de acesso à linha por parte dos microempreendedores.   

 

 

5.1. Reduzido interesse estrutural na linha Microinvest 

Neste ponto abordam-se as razões apontadas pelas entidades bancárias para justificar o seu 

(reduzido) interesse em serem parceiros activos na implementação da Microinvest, bem como os 

seus reflexos ao nível da divulgação da linha nos circuitos internos das entidades bancárias e junto 

do seu público-alvo. 

 

 

5.1.1. As razões: condições gerais e operacionais da linha 

Condições da Linha | Taxa de juro e condições operacionais 

Verifica-se um reduzido interesse estrutural das entidades bancárias pelas condições gerais da 

linha Microinvest, sendo a taxa taxa taxa taxa de juro de juro de juro de juro o elemento que suscita maior descontentamento por 

parte das entidades auscultadas neste estudo.  

 

Algumas entidades bancárias reconhecem que a linha não é atractiva comercialmente, dando 

prejuízo, já que os juros praticados não cobrem os custos envolvidos na concessão dos créditos 

[EB1, EB2, EB4, EB10, EB11]. A rigidez do spread, aliada aos baixos níveis da taxa de referência, é 

considerada um factor desmotivador [EB2, EB4, EB10], tendo em conta a prática comum nos 

restantes créditos bancários em que o spread é variável dependendo de diversos factores112. As 

condições da linha Microinvest, com um spread não flexível, são assim consideradas pouco 

adequadas face ao que argumentam ser operações de risco, tendo em conta o perfil do público-

alvo da linha [EB7, EB11]. Uma das entidades bancárias entrevistada referiu ter apresentado uma 

carta por escrito ao IEFP expondo o desfasamento das condições da linha e, por consequência, a 

decisão de não execução da linha [EB1]. Outras entidades bancárias referem que nem as 

melhores empresas, nem o Estado Português se conseguem financiar à taxa que é praticada na 

Microinvest [EB10, EB11]. 

 

                                                             
112  O valor do spread depende de vários factores, designadamente do risco de crédito do cliente, da finalidade do 
crédito, das características do empréstimo, das garantias dadas pelo cliente e da eventual aquisição de outros produtos 
e/ou serviços pelo cliente. As instituições normalmente não estão obrigadas a observar limites mínimos ou máximos 
na fixação do spread. Fonte: www.bportugal.pt 
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“Pronto, eu vou-lhe dizer, o mais importante de tudo é porque é que nós não fazemos nada. 
É por causa do preço.”  

[EB1][EB1][EB1][EB1] 
 

“ (…) da parte dos spreads que é extremamente difícil para nós, banco… encarar como uma 
operação que arranque, tudo bem, que temos que ter um pouco de solidariedade mas 

também o prejuízo em termos operacionais para o banco também… “  
[EB2][EB2][EB2][EB2]    

 

 A crise e a conjuntura financeiracrise e a conjuntura financeiracrise e a conjuntura financeiracrise e a conjuntura financeira vieram reforçar esta posição de desinteresse das entidades 

bancárias, não só dadas as restrições a que foram sujeitas em termos de concessão de crédito, 

mas também considerando que no momento em que o protocolo foi efectuado o preço a que se 

financiavam era bastante mais baixo do que se financiam neste momento. 

Em contraponto, uma outra entidade bancária refere que a forma como a linha está desenhada 

no que respeita à taxa de juro bonificada e garantia prestada, não será assim tão desvantajosa 

para as entidades bancárias [EB7].  

 
“Estas linhas não têm qualquer tipo de comissão e o juro é bonificado, não como as pessoas 
pensam é bonificado, nós recebemo-lo, o cliente paga uma parte e outra entidade qualquer 

vai pagar a outra. Não é assim tão desvantajoso para a banca.”  
[EB7][EB7][EB7][EB7] 

 
Esta posição reforça o que entrevistados do IEFP e SPGM consideram como sendo uma taxa 

aceitável para as entidades bancárias, tendo em conta o sistema de garantias prestado pelo 

Estado. Um dos entrevistados da CASES reconhece que do ponto de vista das entidades bancárias 

a taxa é insuficiente, não obstante ser excelente do ponto de vista do público-alvo, tendo em 

conta a transição de um regime de subsídios não reembolsáveis para um regime de crédito. Há 

entidades bancárias que partilham da mesma opinião, referindo que esta é uma taxa vantajosa 

para o público-alvo [EB7, EB10]. A Microinvest é igualmente reconhecida pelos 

microempreendedores como tendo uma taxa acessível e atractiva [M2, M4, M12], sendo 

comparativamente melhor que outros créditos bancários (ex. crédito pessoal ou mesmo 

microcrédito próprio da entidade bancária) [M7, M8].  

 

O spread é igualmente considerado desajustado face às condições operacionais da linhacondições operacionais da linhacondições operacionais da linhacondições operacionais da linha [EB1, 

EB2, EB3, EB4, EB5, EB8, EB9, EB11], ou seja, face aos custos de implementação da mesma nos 

sistemas das entidades bancárias, devido à complexidade e burocracia associadascomplexidade e burocracia associadascomplexidade e burocracia associadascomplexidade e burocracia associadas. Com efeito, a 

operacionalização da linha Microinvest requer às entidades bancárias um conjunto de 

procedimentos acrescidos relacionados com o pedido de crédito, a análise dos pedidos e os 

processos administrativos de controlo e reporte de informação que não são cobertos pela taxa 

de juro protocolada. Na mesma linha, entrevistados do IEFP e CASES reconhecem que estas 

mesmas condições operacionais podem constituir entraves, referindo que do ponto de vista das 

entidades bancárias a taxa é insuficiente, não tanto pela questão do risco das operações, mas 

tendo em conta os processos administrativos exigidos às entidades bancárias.  

 

“A maior dificuldade é o elevado peso administrativo e burocrático devido aos reportes que 
são enviados em final do mês.”  

[EB3][EB3][EB3][EB3]    
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“porque as pequenas operações dão cargas administrativas elevadas e ninguém gosta de 
uma pequena operação… exige um controlo para o qual os bancos não estão preparados.” 

[EXP_B1][EXP_B1][EXP_B1][EXP_B1]    
 

Do lado das entidades bancárias, estas reconhecem que a forma como se encontra desenhada a 

linha Microinvest tem associada alguma complexidade pelo facto de serem várias as entidades 

que nela participam113, e de existir uma forte carga administrativa e burocrática, considerada 

excessiva face à dimensão dos projectos, uma vez que os mesmos têm que cumprir um conjunto 

de trâmites trabalhosos e morosos (seguir para a Sociedade de Garantia Mútua, reportar 

informação, envio de ficheiros e de relatórios no final do mês, etc.). 

 

“As maiores dificuldades, portanto as maiores dificuldades serão por um lado a 
complexidade do produto nos termos em que nós temos que explicar e comunicar ao cliente 
não é, essa é uma dificuldade grande porque nós podemos massificar isto muito facilmente 

fazer outro tipo de divulgação e se calhar triplicar ou quadruplicar o numero de processos se 
isto fosse mais, fosse mais simpático, mais amigável, não é, portanto, aqui diria a própria 
complexidade do produto, da intervenção das sociedades de garantia mutua o explicar o 

produto aos clientes, não é, a forma como ele esta desenhado, depois a outra dificuldade é 
a burocracia que envolve porque tem a ver com a transmissão de informação para as 

entidades externas, com o preenchimento de ficheiros, com registo de dados, e tudo isso 
alem de consumir tempo e necessitar portanto de uma base operativa forte envolve custos 

elevados também.”  
[EB4][EB4][EB4][EB4] 

 

Uma entidade bancária [EB8] referiu que o motivo pelo qual não implementaram a linha prende-

se com o facto de terem que desenvolver um suporte informático específico para a linha uma vez 

que esta tem muitas especificidades (disponibilização das tranches mediante apresentação de 

factura, bonificação total de juros num ano, bonificação partilhada noutro, reportes, etc.). Outra 

entidade bancária dá como exemplo da complexidade associada à linha, o processo de 

contratualização do crédito, já que este é contratualizado em nome da empresa, mas o pedido 

de crédito foi efectuado em nome do microempreendedor [EB11]. 

 

Estas questões processuais tornam complexa a sua implementação e exigem um investimento 

maior de tempo por parte dos técnicos das entidades bancárias para acompanhar e montar toda 

a base operativa [EB2, EB3, EB4, EB5, EB8], sendo considerada como um investimento muito 

elevado por parte da entidade bancária face ao que consideram ser um retorno financeiro muito 

reduzido ou nulo, visto que face ao protocolo não podem ser cobradas comissões de serviço pelas 

operações de análise de crédito [EB7].  

 

“(…) mas as pessoas também na rede de agências (…), não estão propriamente 
vocacionadas para um tipo de produto deste género, não é, porque é extremamente 

complexo é intrincado, é demorado, é caro, tem muito risco.”  
[EB4][EB4][EB4][EB4] 

 

Foi referido que as outras linhas protocoladas que as entidades bancárias promovem não 

possuem o nível de complexidade desta e que são mais lineares, de operacionalização mais 

                                                             
113 A complexidade originada pela multiplicidade de entidades envolvidas na execução da linha encontra-se 
problematizada no capítulo – 4. Política pública de promoção do auto-emprego, 4.3. No terreno – a Microinvest em 
funcionamento.  
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simples. Estes argumentos vão de encontro aos encontrados em alguma da literatura europeia 

nesta área, que refere que os principais motivos detractores do envolvimento das entidades 

bancárias em sistemas de microcrédito passam pela baixa, inexistente ou mesmo negativa, 

margem de lucro associada a estes sistemas (European Commission, 2003) e ainda pela 

complexidade associada às alterações necessárias nos sistemas de crédito das entidades 

bancárias, em função de agregar formas não padronizadas de provisão de crédito (COPIE, 2012). 

 

Por seu turno, um entrevistado da SPGM admite igualmente que as entidades bancárias têm 

limitações operativas. No entanto, não considera estas como um obstáculo, encarando esta linha 

como um produto de responsabilidade social, o qual não pode ser visto como um produto 

financeiro “puro e duro”. Esta visão contrasta com a opinião de uma das entidades bancárias, que 

referiu que o sistema bancário visa o lucro e este é considerado um produto que dá prejuízo. 

Desta forma, nem mesmo do ponto de vista da responsabilidade social interessa à entidade 

bancária porque esta não pretende ter prejuízos [EB2]. 

 

 

Condições da Linha | Garantias  

O facto de as garantias prestadas na Microinvest envolverem as Sociedades de Garantia Mútua 

(SGM) é visto como um aspecto impulsionador para as entidades bancárias aderirem à linha. As 

entidades reconhecem a garantia prestada como um suporte importante e que confere alguma 

segurança. Percepcionando o público-alvo da linha como sendo de risco (devido ao desemprego 

e a situação económica frágil) a garantia facilita a concessão de crédito [EB2, EB5, EB6, EB7, EB9, 

EB10], ficando as entidades bancárias salvaguardadas no caso de incumprimento [EB7, EB10]. 

Uma entidade bancária refere que a garantia mútua é uma mais-valia apenas enquanto não se 

esgotar o tecto da garantia114, já que posteriormente não podem exigir outras garantias aos 

microempreendedores [EB4]. Duas entidades bancárias referem que a garantia mútua é boa, mas 

pode não ser suficiente para motivar as entidades bancárias para a linha [EB1, EB5].  

 

Um dos entrevistados da CASES considera que, tendo em conta a sua configuração, as garantias 

não são significativas. Por seu lado, um entrevistado da SPGM considera que se trata de uma 

garantia razoável e um entrevistado do IEFP que esta é muito vantajosa para as entidades 

bancárias. Uma entidade bancária [EB7] defende que sem garantia do Estado ou de uma linha 

protocolada como a Microinvest, as iniciativas de microcrédito não terão sucesso, reforçando a 

ideia preconizada pela Comissão Europeia de que a existência de garantias é um factor motivador 

para as entidades bancárias aderirem a sistemas de microcrédito (European Commission, 2003).  

 

Assume-se assim que, mesmo tendo em consideração que a linha é garantida pelo Estado e que 

o montante do Microinvest é relativamente reduzido, a maioria das entidades bancárias 

considera estes projectos de elevado riscoprojectos de elevado riscoprojectos de elevado riscoprojectos de elevado risco, existindo por parte de algumas o receio de 

incumprimento por parte dos microempreendedores. As garantias do Estado são um argumento garantias do Estado são um argumento garantias do Estado são um argumento garantias do Estado são um argumento 

a favora favora favora favor para tornar este produto mais atractivo para as entidades bancárias, mas visto ser apenas 

garantido em parte continua a haver receio de incumprimento. 

                                                             
114 A garantia vai até 100% do valor em dívida, observando o limite da garantia emitida para a entidade bancária em 
questão bem como o limite de 30% do valor do crédito efectivamente contratado pela mesma ao abrigo da linha. 
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“ (…) é uma carteira que produz tipicamente uma sinistralidade superior e daí também a 

necessidade de haver um envolvimento das Garantias Mútuas,  
para dar algum conforto aos bancos.”  

[[[[EB5]EB5]EB5]EB5] 

 

 

Condições da Linha | Limite do investimento 

O montante máximo de investimento (20.000€) é considerado por parte de algumas entidades 

bancárias como limitando o acesso a alguns microempreendedores, na medida em que há 

projectos candidatos à Microinvest em que o investimento é superior aos 20.000€, mas cuja 

necessidade de financiamento é igual ou inferior a este montante (por terem outras fontes de 

financiamento) [EB9, EB10]. Nestas situações em que não podem aceder à linha Microinvest, 

reconhece-se que este limite máximo de investimento é um montante baixo [EB8, EB10, EB11]. 

Esta limitação faz com que o potencial candidato à linha possa em certos casos recorrer a um 

produto próprio da entidade bancária que melhor responda às suas necessidades [EB9, EB10]. 

Um entrevistado da CASES reforça a visão das entidades bancárias, admitindo que existe 

desinteresse pela linha Microinvest pelas operações de baixo montante, e um 

microempreendedor [M3] reconhece que os pequenos montantes não são atractivos para as 

entidades bancárias.  

 

“Ou realmente o negócio tem outros montantes e é interessante para o banco também, e ai 
vai ter sucesso, ou são montantes pequenos que fazem só perder tempo… (…) A banca no 

geral não está receptiva a esse tipo de financiamento [Microinvest].”     
[M3][M3][M3][M3] 

 

Condições da Linha | Carência e Duração do crédito  

O período de carência (24 meses) e a maturidade total do crédito (84 meses) são igualmente 

dimensões a discutir. Segundo a visão de um entrevistado da SPGM, o período de carência é 

importante para que os microempreendedores possam focar a sua atenção e os seus esforços na 

estruturação do negócio e não estarem desde o início constrangidos pela gestão financeira do 

mesmo. Na mesma linha os microempreendedores consideram este período útil para estruturar 

o negócio e para rever estratégia do mesmo [M2, M4, M8, M9, M11, M12]. 

Por outro lado, dois anos poderá ser um período demasiado extenso que não funciona de forma 

pedagógica para os microempreendedores, segundo refere um entrevistado da CASES. As 

entidades bancárias também consideram o período de carência demasiado alargado o que 

desresponsabiliza o microempreendedor face às suas obrigações [EB4, EB9, EB10], embora 

reconheçam que é uma óptima ajuda para este [EB4, EB11]. No período de carência existe um 

custo financeiro (prestação do crédito) que o negócio não está habituado a libertar em termos 

de tesouraria criando a ilusão da inexistência desse encargo financeiro [EB7], que terá contudo 

que ser pago após o término deste período [EB4, EB9]. Outra razão apontada para o 

desajustamento do período de carência e maturidade total relaciona-se com o facto de os 

créditos terem montantes muito reduzidos e não fazer sentido que as prestações a pagar (de 

montante muito baixo) se arrastem por períodos tão longos, sendo desejável alguma 

adaptabilidade segundo a especificidade de certos negócios [EB10]. 
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“ (…) o montante acaba por ser uma variável porque no Microinvest o investimento está 
limitado a 20000€ ainda que o financiamento possa ser muito menor (…). Ou seja o IEFP 

preocupou-se em fazer uma linha muito interessante e muito, muito, muito vantajosa para 
ao cliente no ponto de vista do preço, mas depois esqueceu outras variáveis. Ou seja, obriga 
a uma linha de 7 anos dos quais 24 meses são carência. Isto não é uma solução global, isto 

é um fato que não cabe em todos os negócios (…).  
(…) é uma sensibilidade nossa que é importante para ao promotor pedagogicamente pagar 

uma prestação. (…) Ou seja há aqui um desvalorizar de uma responsabilidade financeira 
que é um custo muito, muito, muito importante da sua empresa.”  

[EB10].[EB10].[EB10].[EB10].     

  
A existência de um desinteresse estrutural pela Microinvest fica assim claro a partir dos 

discursos das entidades bancárias, sendo essencialmente ditado pelas condições de crédito 

definidas para a linha (taxa de juro e condições operacionais, garantias, limite de investimento e 

período de carência e prazo total do crédito). 

 

 

5.1.2. Os resultados: ausência de publicitação e desconhecimento da linha 

O desinteresse acima mencionado reflecte-se no desempenho das entidades bancárias em 

termos da implementação da linha, notoriamente a dois níveis: ausência de uma publicitação 

activa que promova a Microinvest junto do seu público-alvo; e desconhecimento das condições 

gerais e processuais da linha por parte dos técnicos das agências bancárias, dificultando a 

prestação de informação aos microempreendedores.  

 

Com efeito, as entidades bancárias não referem a existência de estratégias activas de divulgação 

da linha Microinvest junto dos seus clientes, sejam estes possíveis destinatários da linha ou o 

público em geral115. As que referem fazer publicitação da linha fazem-no associando-a às acções 

de divulgação das suas linhas de microcrédito, assumindo-as como complementares [EB4, EB9, 

EB10]. As restantes entidades não têm estratégias activas de promoção da linha, em virtude de 

as condições de crédito da linha serem desvantajosas face a outros produtos comerciais de 

crédito com maior retorno financeiro. A falta de uma maior aposta na promoção da linha foi 

assumida por uma entidade que tem a funcionar uma linha própria de microcrédito com bons 

resultados [EB9]. Esta entidade vê como pouco adequado estar a publicitar dois produtos na 

mesma área de negócio, reforçando contudo que fazem divulgação de outras linhas protocoladas 

com condições mais vantajosas. Uma outra entidade refere ainda que não faz sentido publicitar 

uma linha que dá prejuízo [EB11]. 

 

A montante da divulgação externa da linha (junto dos seus potenciais clientes) importa também 

realçar a divulgação interna entre os serviços centrais e as agências locais responsáveis pelo 

interface com os microempreendedores. As entidades bancárias reconhecem o défice de 

comunicação interna após assinatura do protocolo, o que se reflectiu na    demora da 

disponibilização da informação até chegar à rede de agências locais [EB7]. Os resultados desta 

deficitária divulgação de informação ficam implicitamente patentes no discurso de alguns dos 

                                                             
115 As estratégias de divulgação da linha pelas entidades bancárias encontram-se aprofundadas no capítulo – 3. 

Caracterização dos percursos dos microempreendedores no acesso à linha Microinvest, 3.2 Fase 1 – Informação e 

esclarecimentos sobre a Microinvest.  
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entrevistados das entidades bancárias de diversas formas: ao não se referirem correctamente às 

condições da linha (ex. desconhecimento das taxas de juro praticadas, confusão entre 

Microinvest e Invest+ [EB1, EB6, EB9]), ao expressarem incorrecções sobre o modo de 

funcionamento processual previsto para a linha Microinvest [M9], ao desconhecerem alterações 

introduzidas à legislação (ex. introdução do PNM, alterações do valor do investimento [EB1, EB6]). 

 

A inadequação ou insuficiência da informaçãoinadequação ou insuficiência da informaçãoinadequação ou insuficiência da informaçãoinadequação ou insuficiência da informação que circula em algumas entidades bancárias 

reflecte-se depois na qualidade da informação e dos esclarecimentos que são prestados aos 

microempreendedores. Esta situação é intensificada por algum desconhecimento e afastamento 

da realidade dos micro negócios por parte de alguns dos entrevistados. Verificou-se em alguns 

casos que efectivamente os técnicos não têm contacto com os potenciais microempreendedores, 

o que se traduz em algum afastamento desta realidade, tendo por isso uma visão mais central e 

geral [EB1, EB5], o que terá efeitos sobre a qualidade da relação entre técnicos e 

microempreendedores.  

Esta postura das entidades bancárias é reforçada pela visão dos microempreendedores, quando 

se pronunciam sobre a actuação dos técnicos dessas entidades. Reconhecendo a ausência de 

informação prestada como uma dificuldade, sugerem mais e melhor formação dos técnicos das 

agências locais [M9], mais informação disponível por parte das entidades bancárias [M7], e a 

existência de agências específicas que sejam especializadas e desta forma prestem melhor 

informação aos microempreendedores [M8].  

    

 

5.2. Adesão diferenciada à Microinvest entre entidades bancárias  

Constatando que a posição generalizada das entidades bancárias face à operacionalização da 

linha Microinvest é pautada por um desinteresse estrutural face às condições da linha, importa 

notar que a adesão à linha é diferenciada entre entidades bancárias. Com efeito, esta 

diferenciação ressalta de imediato da análise do Quadro 9, que evidencia a existência de 

entidades bancárias com expressividade no número de projectos enquadrados de Microinvest 

[EB4, EB5, EB7, EB9, EB10], a par de outras com uma execução muito residual (abaixo de 10 casos) 

[EB1, EB6, EB8, EB11] ou mesmo nula [EB2, EB3]. 

Na origem desta adesão diferenciada parecem estar as motivações e as capacidades técnicas 

específicas que determinadas entidades parecem ter para actuar no campo do microcrédito.  
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Quadro 9 Quadro 9 Quadro 9 Quadro 9 ––––    Caracterização das entidades bancárias pelo número de projectos enquadrados Caracterização das entidades bancárias pelo número de projectos enquadrados Caracterização das entidades bancárias pelo número de projectos enquadrados Caracterização das entidades bancárias pelo número de projectos enquadrados 116    

 

Entidades 

bancárias 

entrevistadas 

Número de projectos enquadrados117 Com outras linhas 

de microcrédito118 
Sem execução De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 100 De 101 a 170 

EB1 - X - - - - 

EB2 X - - - -  (*) 

EB3 X - - - - - 

EB4 - - - - X X 

EB5 - - - X - - 

EB6 - X - - - - 

EB7 - - - - X X 

EB8 - X - - -  (*) 

EB9 - - - X - X 

EB10 - - - - X X 

EB11 - X - - - - 

 

 

5.2.1. Motivações para a (falta de) adesão à linha  

Esta adesão diferenciada decorre das diferentes motivaçõesmotivaçõesmotivaçõesmotivações que movem as entidades bancárias 

a apropriarem-se da linha. Um entrevistado da SPGM refere que não houve lugar a negociação 

sobre as condições do crédito aquando do convite às entidades bancárias para adesão ao 

protocolo, por forma a evitar a concorrência entre entidades bancárias. Entre as onze entidades 

bancárias que assinaram o protocolo, há algumas que o assinaram por questões estratégicas, 

outras por “emoção” e pela missão da própria entidade, outras houve que o assinaram por forma 

a estar “no negócio”, admitindo que algumas destas tiveram o intuito de trabalhar sobretudo a 

linha Invest+, considerada mais atractiva para as entidades bancárias do que a outra linha – 

Microinvest – que integra o protocolo.  

Na visão de um entrevistado da CASES, a responsabilidade socialresponsabilidade socialresponsabilidade socialresponsabilidade social é o argumento que mais pesa 

para motivar as entidades bancárias a apostarem nesta linha. Este argumento é tanto mais forte 

(ou fraco) quanto mais alinhado o microcrédito estiver (ou não) com a estratégia de 

                                                             
116 Para efeitos de caracterização da adesão das entidades bancárias utiliza-se o número de projectos enquadrados 
(aprovados pelas entidades bancárias e enquadrados pela SPGM) visto que estes já representam todo o esforço das 
entidades bancárias no processo, desde a relação com o microempreendedor, à aceitação do pedido de crédito e 
análise do mesmo.  

117 Entidades classificadas segundo os dados de execução da linha Microinvest (medidas ACE e PNM), respeitantes a 
dados acumulados desde o início da execução da linha em Setembro de 2009 até 31.12.2013. Fonte: IEFP  

118 Assinalam-se aqui as entidades bancárias que têm linhas de microcrédito com abrangência nacional, sejam em 
parceria com a Associação Nacional de Direito ao Crédito (ANDC), sejam linhas próprias de microcrédito, 
nomeadamente em parceria com entidades sociais. As duas entidades assinaladas com (*) dinamizam linhas de 
microcrédito com abrangência estritamente regional, não tendo sido possível apurar se nelas existem conhecimentos 
e experiência acumulados que estejam a ser capitalizados na operacionalização da Microinvest. 
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responsabilidade social de cada entidade bancária, com a sua missão (vertente cooperativa ou 

mutualista) e com a orientação desta para questões mais sociais. Diferenciam-se assim as 

entidades que espelham uma vocação mais social, das que apresentam uma disposição mais 

comercial. 

Do ponto de vista das entidades bancárias, o argumento que é utilizado com frequência é o de 

que o custo das operações de Microinvest não está coberto pelo preço praticado no crédito, logo 

este tipo de crédito com as condições que apresenta só mesmo enquadrado na área de 

responsabilidade social da entidade bancária. As cinco entidades com maior expressividade do 

número de projectos enquadrados de Microinvest justificam principalmente a sua motivação por 

via da responsabilidade social [EB4, EB5, EB7, EB9, EB10]. 

 

“ (…) esta operação insere-se muito facilmente do lado da responsabilidade social das 
organizações, porque o preço que isto paga não cobre os custos.”  

[EB10][EB10][EB10][EB10] 
 

“ (…) insere-se no âmbito da responsabilidade social do banco. Não é uma área core para o 
banco: não é uma área de negócio que, com a qual o banco pretenda ganhar dinheiro. É 

realmente uma área de responsabilidade social.”  
[EB9][EB9][EB9][EB9] 

 

As restantes entidades, que apresentam uma execução residual ou nula [EB1, EB2, EB3, EB6, EB8, 

EB11], justificam maioritariamente a sua fraca adesão pelos aspectos que consideram ser 

entraves à implementação da linha (condições gerais, burocracia, complexidade, público-alvo 

considerado de risco, etc.). Algumas entidades bancárias referem que o argumento da 

responsabilidade social não é suficientemente atractivo para implementarem activamente a 

linha, assumindo uma posição claramente comercial [EB2, EB11]. Sendo que a actuação das 

entidades bancárias visa o lucro, assumir a responsabilidade social torna-se complexo quando 

uma linha de financiamento dá prejuízo [EB2]. Outra entidade bancária refere que apostar na 

continuidade da execução da linha só se justifica numa lógica de responsabilidade social e da 

atracção de novos clientes, desde que haja alteração do spread previsto de forma a não haver 

prejuízo [EB11]. 

 

Para além do argumento da responsabilidade social, há entidades bancárias a referirem que 

assumem o microcrédito como uma nova área de negócio a equacionarnova área de negócio a equacionarnova área de negócio a equacionarnova área de negócio a equacionar,    constatando que um 

crédito contratado pela Microinvest significa uma nova conta aberta, um novo cliente 

empresarial e um potencial cliente de diversos produtos e serviços bancários no futuro (compram 

cartões, realizam seguros, compram um terminal de pagamento automático, acedem a outros 

instrumentos financeiros como o apoio à tesouraria, etc.). Estas entidades bancárias sentem-se 

assim motivadas para a implementação da linha também pela captação de novos clientes e pela 

possibilidade de venda de outros produtos bancários [EB4, EB5, EB7, EB9, EB10]. Uma outra 

entidade bancária – que não se encontra a implementar a linha devido às condições da mesma – 

consideraria uma linha atractiva pela captação de novos clientes, se as condições fossem mais 

favoráveis [EB3]. Para além disso consideram que algumas das empresas que beneficiem da 

Microinvest podem mesmo vir a tornar-se uma grande empresa o que só traria benefícios à 

entidade bancária.     
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“ (…) Quer dizer estes produtos são um misto de responsabilidade quase social e ao mesmo 
tempo uma oportunidade de fazer negócio. Quer dizer, o banco encara isto nestas duas 

vertentes. É uma forma de o banco também contribuir para que um conjunto de pessoas - 
que por um conjunto de razões perderam o seu elo à sociedade do ponto de vista 

profissional - de as conseguir captar de novo para o mundo do trabalho, sob uma forma 
agora de empresários. Portanto, há aqui nitidamente um trabalho que o banco quer fazer. E 
ao mesmo tempo é fazer negócios, é tentar captar bons empresários e com isso estimular o 

crescimento económico e fazer negócio com isto. Portanto, é este o objectivo que o banco 
pretende ao estar nesta iniciativa.”  

[EB5][EB5][EB5][EB5] 

 

Esta perspectiva pela qual as entidades bancárias vêem nos microempreendedores potenciais 

compradores de produtos bancários mais diversificados, reforça a visão da Comissão Europeia de 

que estas iniciativas de microcrédito deverão ser equacionadas como o início de um 

relacionamento comercial de longo prazo com alguém que não estava integrado no mercado 

financeiro (EC, 2003) permitindo alcançar novos perfis de clientes e novos mercados até então 

não explorados (Guérin, 2002). 

 

 

5.2.2. Capacidades de actuação diferenciadas  

Um outro elemento diferenciador entre entidades bancárias relaciona-se com a sua proximidade 

ao conceito e práticas do microcrédito. Aquelas entidades que já trabalham com linhas de 

microcrédito para além da Microinvest parecem demonstrar uma maior apetência para trabalhar 

com a linha, tendo em conta o conhecimento e a experiência prática acumulada nessas mesmas 

linhas. De facto, apurou-se que entre as cinco entidades bancárias que se encontram mais activas 

na execução da linha Microinvest [EB4, EB5, EB7, EB9, EB10], quatro têm disponível outras linhas 

de Microcrédito (ver Quadro 9 acima), podendo este ser um factor explicativo para a maior 

capacidade de actuação e implementação da linha. Um entrevistado da SPGM reconhece 

também a actuação diferenciada entre entidades bancárias, constatando que em alguns casos a 

experiência processual e o conhecimento acumulado na implementação de linhas de 

microcrédito próprias está a ser incorporado na operacionalização da linha Microinvest.  

 

Existem assim entidades bancárias que possuem várias linhas de microcréditoentidades bancárias que possuem várias linhas de microcréditoentidades bancárias que possuem várias linhas de microcréditoentidades bancárias que possuem várias linhas de microcrédito na sua oferta de 

produtos, podendo estas ser linhas em parceria com outras entidades, protocoladas com o 

Estado ou linhas próprias (há entidades que têm estes três tipos de linhas, enquanto outras 

poderão ter apenas uma ou duas das referidas):  

− Linhas de Linhas de Linhas de Linhas de microcrédito em parceria microcrédito em parceria microcrédito em parceria microcrédito em parceria com a Associação Nacional de Direito ao Crédito (ANDC) 

– há quatro entidades bancárias119 que actuam no âmbito do microcrédito através de uma 

parceria estabelecida com a ANDC. Aqui as condições do crédito são estabelecidas com cada 

entidade bancária, e todo o acompanhamento aos microempreendedores é feito pela ANDC, 

entrando a entidade bancária apenas como financiadora do capital. Acedem a este 

microcrédito os microempreendedores que chegam por via da ANDC à entidade bancária; 

− Linhas de microcrédito protocoladasLinhas de microcrédito protocoladasLinhas de microcrédito protocoladasLinhas de microcrédito protocoladas (IEFP, IAPMEI, etc.) – estas linhas caracterizam-se por 

serem linhas que são promovidas pelo Estado e que têm juros bonificados e garantias no 

âmbito da Garantia Mútua;  

                                                             
119 Uma destas entidades bancárias apenas tem parcerias a nível regional com a ANDC em duas das suas agências locais. 
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− Linhas de microcrédito próprias Linhas de microcrédito próprias Linhas de microcrédito próprias Linhas de microcrédito próprias –––– quatro entidades bancárias entrevistadas têm este tipo de 

linha120, a qual consideram no âmbito da responsabilidade social da entidade. Estas linhas 

podem variar em montantes, condições e taxas. As entidades bancárias consideram-nas 

como sendo linhas mais transparentes e simples, e com maior celeridade das operações por 

não haver intermediários comparativamente às linhas protocoladas.  

 

A posição das entidades bancárias face à opção entre linha própria ou linha Microinvest parece 

ter por base as condições gerais e operacionais do crédito. Se, por um lado, a opção pelas linhas 

próprias de microcrédito tem a vantagem de ser mais rápida, mais simples e menos burocrática, 

por outro, apresenta taxas de juro superiores à da linha Microinvest. Esta linha é assim 

considerada mais vantajosa em termos de taxas para o público-alvo [EB10, EB7]. No entanto, o 

facto de ser rígida, sem permitir ajustar as suas condições às situações concretas de cada 

microempreendedor pode ser um entrave para alguns negócios [EB10]. Neste seguimento, uma 

entidade bancária [EB10] refere que esclarece o microempreendedor sobre cada uma das linhas, 

e mediante o que for mais ajustado para o mesmo, este opta por uma ou outra linha.  

 

“(…) quem toma essa decisão é o cliente, nós não empurramos o cliente para, nós 
esclarecemo-lo é plenamente das diferenças das linhas, depois ele vai obviamente usar o 

fato o que se adapte melhor às suas necessidades.”  
[EB10][EB10][EB10][EB10]    

 
“Na altura quando falei com a pessoa do microcrédito [pertencente à EB9], aproveitei para 

perguntar: Olhe, mas o que é que acha? Acha que o Microinvest é um bom programa ou 
seria mais aconselhável o Microcrédito? E ele na altura disse-me: Não, o Microinvest tem as 

suas vantagens, período de carência, as taxas bonificadas, etc., etc. O Microcrédito é um 
financiamento normal, é um empréstimo normal. (…)  

O Microinvest acaba por ser mais vantajoso.”  
[[[[M8M8M8M8]]]] 

 
 

Outra entidade bancária afirma que a taxa da sua linha é inclusiva pelo facto de ter um preço 

mínimo de forma a sustentar a operação, mas ao mesmo tempo ser atractiva para o público [EB4]. 

Uma outra mencionou estar a rever a taxa de juro da sua linha de microcrédito, que irá verificar 

uma descida muito significativa, numa óptica de investimento cada vez maior da entidade na área 

da responsabilidade social [EB9]121. Percebe-se assim que o factor motivador para a escolha da 

Microinvest é o preço do crédito, que é favorável para o microempreendedor, tendo a rigidez das 

condições, como factor dissuasor.  

 

Da investigação realizada parece ressaltar a conclusão de que as entidades bancárias que 

trabalham com outras linhas de microcrédito vão adquirindo uma maior abertura e motivação 

para utilizar as linhas protocoladas, dispondo de maior sensibilidade, conhecimento e 

                                                             
120 Reconhece-se a existência de outras duas entidades com linhas de microcrédito com abrangência estritamente 
regional. Nestes casos não foi possível apurar se existem conhecimentos e experiência acumulados nesta área que 
estejam a ser disseminados na actuação de toda a rede de agências da entidade bancária. 

121 Ao momento da entrevista, as operações de microcrédito praticavam uma taxa semelhante às operações de crédito 
pessoal, justificada com base nos elevados custos da estrutura de microcrédito (acompanhamento próximo dos 
microempreendedores com deslocações frequentes) e no nível de risco muito elevado dos clientes. 
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competência acumulada que gradualmente transferem para os processos de Microinvest. É 

reconhecido por algumas entidades bancárias que esta é uma área a apostar, nomeadamente 

procurando impulsionar a implementação do microcrédito através da dinamização de parcerias 

com entidades sociais e públicas [EB4, EB9, EB10]. Uma entidade bancária refere mesmo ter 

replicado na linha Microinvest a metodologia de acompanhamento de microempreendedores 

que tem estabelecida em parceria com uma entidade social ao abrigo da sua linha própria de 

microcrédito [EB10]. 

 

Aferiu-se que a forma de operacionalização da linha Microinvest por parte de entidades com 

outras linhas de microcrédito segue duas formas de actuação junto dos microempreendedoresduas formas de actuação junto dos microempreendedoresduas formas de actuação junto dos microempreendedoresduas formas de actuação junto dos microempreendedores. 

Em determinados casos a relação com o microempreendedor é toda ela gerida por um técnico 

ao nível das agências bancárias locais agências bancárias locais agências bancárias locais agências bancárias locais [EB7, EB9]. Aqui a grande vantagem advém da abrangência 

territorial, permitindo aos microempreendedores recorrer às agências que lhe sejam mais 

próximas geograficamente. Os técnicos prestam um serviço presencial e possuem alguma 

sensibilidade e competência derivadas da experiência nas suas linhas, o que permite reconhecer 

a realidade dos microempreendedores, prestar informações, esclarecimentos e discutir sobre 

determinados aspectos relacionados com o negócio.  

 

Noutros casos as entidades instituíram unidades especializadas de microcrédito unidades especializadas de microcrédito unidades especializadas de microcrédito unidades especializadas de microcrédito nas quais a 

relação com o microempreendedor é orientada por um gestor de projecto que o acompanha de 

forma próxima [EB4, EB10]. Em ambas as entidades o conhecimento acumulado que advém da 

metodologia implementada na linha própria de microcrédito da entidade bancária é incorporado 

nas experiências de acompanhamento de pedidos Microinvest. Exemplo disso é o facto das duas 

entidades bancárias mencionarem ter um modelo próprio de plano de negócios desenvolvido 

para a sua linha de microcrédito e que disponibilizam para as candidaturas à linha Microinvest 

(via ACE). Em termos do formato de acompanhamento, esta forma de actuação apresenta uma 

metodologia mais próxima do microempreendedor, com um serviço mais especializado do que 

aquele disponibilizado pelos técnicos das agências bancárias locais. A isto acresce uma 

abordagem mais pedagógica, com análise aprofundada do plano de negócios e realização de 

visitas aos microempreendedores e local de negócio.  

 

A vantagem desta forma de actuação advém do acompanhamento mais próximo dos 

microempreendedores, com deslocações frequentes, que se reflecte numa maior qualidade da 

relação entre gestor de projecto e microempreendedor. No entanto, apesar de os gestores de 

projectos se poderem deslocar potencialmente a qualquer parte do país para acompanharem o 

microempreendedor, a limitação deste modelo reside no facto de as unidades especializadas de 

microcrédito estarem tendencialmente mais centralizadas, cobrindo partes mais limitadas do 

território nacional. Assim torna-se mais oneroso ou mesmo impossível para quem esteja 

geograficamente mais distante aceder a este tipo de acompanhamento próximo e presencial. 

Uma outra dificuldade é que mesmo nas entidades que têm unidades especializadas de 

microcrédito, o primeiro contacto dos microempreendedores é sempre ao nível das agências 

locais e estas podem não saber encaminhar os microempreendedores devidamente por falta de 

informação adequada.  
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Tendo em consideração estas duas formas de actuação junto dos microempreendedores, – via 

agências locais ou através das unidades especializadas de microcrédito – verifica-se que algumas 

entidades bancárias estão em mudança nos seus procedimentos de forma a melhor responder 

aos pedidos de Microinvest. Este é o caso de uma entidade bancária que tem disponibilizado a 

linha Microinvest através da sua rede de agências locais embora possua uma unidade 

especializada de microcrédito [EB9]. Foi referido em entrevista que este procedimento interno 

está em reformulação para que a linha Microinvest passe a estar integrada nestas unidades. Dada 

a experiência e conhecimento aprofundado no âmbito do microcrédito que esta unidade foi 

adquirindo ao longo do tempo, consideram que estes devem ser aproveitados. As competências 

desta unidade, a sua metodologia de acompanhamento e o apoio permanente de um gestor de 

projecto - até agora características da linha própria de microcrédito – serão em breve 

incorporadas na operacionalização da Microinvest. 

Desta forma, apura-se que as metodologias e as dinâmicas desenvolvidas pelas entidades 

bancárias no âmbito do microcrédito estão a ser gradualmente incorporadas na linha 

Microinvest.  

 

 

5.2.3. Qualidade da relação entre entidade bancária e microempreendedor 

A abordagem das entidades bancárias que possuem uma forma de actuação mais atenta aos 

microempreendedores privilegia o estabelecimento de uma relação de maior proximidade e 

acompanhamento por parte da entidade bancária, elevando a qualidade da relação que 

estabelecem com o microempreendedor.122 Independentemente do modelo de actuação 

(agências locais ou unidades especializadas de microcrédito) verifica-se no discurso dos 

entrevistados – tanto do lado das entidades bancárias como do lado dos microempreendedores 

– relatos de procedimentos e vivências que demonstram uma maior sensibilidade e capacidade 

de adaptação dos técnicos da entidade bancária à realidade do microempreendedor. Importa 

referir que relativamente a esta abordagem, apenas se pode contar com informação proveniente 

de quatro entidades bancárias entrevistadas [EB4, EB5, EB7, EB10], sendo que três destas têm 

experiências e conhecimentos acumulados provenientes das linhas de microcrédito com que já 

trabalhavam anteriormente à Microinvest. A qualidade da relação eA qualidade da relação eA qualidade da relação eA qualidade da relação entre entidade bancária e ntre entidade bancária e ntre entidade bancária e ntre entidade bancária e 

microempreendedormicroempreendedormicroempreendedormicroempreendedor é reconhecida nos seguintes aspectos: 

− Sensibilidade dos técnicos para reconhecer a realidade dos microempreendedoresSensibilidade dos técnicos para reconhecer a realidade dos microempreendedoresSensibilidade dos técnicos para reconhecer a realidade dos microempreendedoresSensibilidade dos técnicos para reconhecer a realidade dos microempreendedores na medida 

em que compreendem a importância da linha Microinvest enquanto mecanismo facilitador e 

promotor do empreendedorismo pelas condições vantajosas que apresenta, tanto no 

arranque do negócio, como na possibilidade de complementar com subsídio de desemprego. 

Para além disso, existe a sensibilidade para reconhecer que, tratando-se de pessoas 

desempregadas, um crédito mal concedido significa colocar as pessoas numa situação pior do 

que aquela em que se encontravam antes (ficam sem emprego novamente e com uma dívida).     

 

  

                                                             
122 No capítulo 6 – A relevância dos serviços de apoio no acesso à linha Microinvest aborda-se a importância do apoio 

aos microempreendedores na fase de desenvolvimento da ideia de negócio e de instrução do pedido de crédito.  
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“O estar desempregado já em si é um problema. Quando a pessoa se mete num negócio e 
as coisas correm mal a pessoa fica com dois problemas: fica outra vez desempregado e, em 
cima disso, tem um processo que, para todos os efeitos, tem uma dívida. As coisas têm um 

financiamento, não é? Que isto, não obstante haver uma garantia e entre as instituições as 
coisas resolvem-se, mas para todos os efeitos, o promotor continua ali com um montante 

em aberto que não saldou correctamente. E portanto, isto mesmo e para própria 
salvaguarda dos promotores os bancos têm que ter aqui algum cuidado na concessão de 

crédito (…).” 

[EB5][EB5][EB5][EB5] 

 

− Disponibilidade dos técnicos para prestar informações, discutir questões relacionadas com a Disponibilidade dos técnicos para prestar informações, discutir questões relacionadas com a Disponibilidade dos técnicos para prestar informações, discutir questões relacionadas com a Disponibilidade dos técnicos para prestar informações, discutir questões relacionadas com a 

viabilidade do negócioviabilidade do negócioviabilidade do negócioviabilidade do negócio e dar aconselhamento em diversos aspectos (por exemplo, a opção 

entre diferentes regime de contabilidade e respectivas implicações). As entidades bancárias 

entrevistadas referem estar disponíveis para discutir o plano de negócios, para compreender 

o projecto e alertar para dimensões que considerem críticas para a implementação do mesmo. 

Deste modo a discussão de determinados aspectos relativos ao negócio permite que os 

microempreendedores reflictam sobre o mesmo e tomem consciência sobre a viabilidade das 

suas ideias. O aconselhamento pode tomar diversas formas, podendo ir até um 

acompanhamento mais profundo no qual os próprios técnicos bancários se sentem envolvidos 

e até co-responsabilizados pelo processo. 

 
“ (…) já tive casos de pessoas que me chegaram aqui com planos de negócios e me saíram 

daqui a agradecer porque não sabiam muito bem em que se estavam a meter. Portanto, 
aparece-nos um pouco de tudo (…) E eles começaram a olhar para o preço e dizem: 

Realmente eu aqui, eu não consigo fazer isto com este preço a ninguém. Eh pá, eu estou 
aqui ao fim deste tempo todo e nunca ninguém me tinha dito isso. Pronto, mas o que é uma 

reacção interessante.”        

[EB4][EB4][EB4][EB4] 

 

“Não, nós tínhamos que ser consultores. Era isso… Quer dizer, por vezes era esse o meu 
papel cá. Era esse o meu papel, era um bocado consultor. Porque eles vinham cá de uma 

forma muito embrionária, conheciam a linha, ela existia e eu começava a imprimir…(…) 
Digamos, dava instruções, (…) colocava questões ao cliente para ele saber se estava firme, 

convicto que ia ter sucesso. Porquê? Porque às vezes eles saíam daqui já com a opinião 
diferente. Por isso eu também queria… também me sentia responsável pela criação daquela 

empresa, daquele negócio. E também tinha algum interesse em acompanhar de perto. 
Mesmo assim alguns caiam. Estamos a falar de uma linha que tem 4 anos, já temos 

insolventes.”  

[EB7][EB7][EB7][EB7] 

 

Estes aspectos estão alinhados com a posição da Comissão Europeia, que refere que as entidades 

bancárias têm a noção que os destinatários destas medidas têm um perfil de vulnerabilidade face 

ao mercado de trabalho, e que trabalhar com microempreendedores requer uma forma de 

trabalho mais próxima dos mesmos e intensiva em capital humano, o que nem sempre se 

coaduna com as abordagens mais comerciais praticadas pelas entidades bancárias (European 

Commission, 2003).  

 

Do lado dos microempreendedores, esta forma diferente de actuação - mais cuidada e presente 

junto dos mesmos, foi reconhecida como favorável e apontada como uma potencialidade na 
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forma de actuação das entidades bancárias [M1, M6, M8, M9, M10, M11, M12]. Esta reflectiu-se 

no que foi considerado pelos microempreendedores como um bom acolhimento e receptividade 

do pedido de crédito por parte da entidade bancária, na transmissão de informação de forma 

acessível, no esclarecimento/explicação sobre as etapas e o processo de candidatura e análise. 

Alguns técnicos foram referidos como “profissionais”, “atenciosos”, “disponíveis” ou 

“prestáveis”. Ao longo do processo também são reconhecidas algumas potencialidades 

associadas ao acompanhamento mais próximo durante o processo (essencialmente por parte do 

gestor de projecto das unidades especializadas de microcrédito), em que existe facilidade de 

relacionamento e disponibilidade por parte do técnico/gestor de projecto, em que são prestados 

esclarecimentos de todos os procedimentos e é concedido feedback ao longo do processo de 

análise123. Esta disponibilização de feedback ao longo do processo é muito valorizada pelos 

microempreendedores.  

 

“ [Como é que avalia esse acompanhamento pela entidade bancária EB10? Para além de 
ser bom, é lhe útil?] Sim, muito útil. Porque qualquer dúvida que a gente tenha, esclarecem-

nos. E até à data nada a apontar. Muito pelo contrário. São feedbacks muito bons que nos 
dão, porque no fundo eles vêm o projecto de outro lado, de outra forma.”  

[M1[M1[M1[M12]2]2]2] 

 

Foi ainda reconhecido pelos microempreendedores que a avaliação pelas entidades bancárias, 

aliada à burocracia necessária ao processo, introduzem uma exigência que é vista como saudável 

e positiva para os projectos e a futura gestão dos negócios [M6, M12]. Esta exigência – nestes 

casos em que o processo é concluído com sucesso – é sentida como um voto de confiança no 

microempreendedor e uma validação do projecto de negócio. O facto de se tratar de um crédito 

bancário implica ter ideias viáveis e muito bem assentes, porque de outro modo fica-se 

atravessado com as responsabilidades do crédito, obrigando o microempreendedor a avançar de 

forma ponderada e amadurecida.  

 

“ (…) Isto generalizando, sei lá, duas ou três semanas, com uma entidade bancária que eu 
desconheço, com pessoas que eu desconheço… Agarrarem assim um projecto. Lógico que 

isto teve muitas etapas, não é? E sermos avaliados por outras pessoas também não é muito 
fácil. Mas dizermos assim: Eh pá alguém abraçou este projecto! (…) Porque a avaliação é 

muito grande. E é assim, se calhar se tivesse, ou se vissem que eu não era uma pessoa 
muito conscienciosa, não me tinham aceitado o projecto. Porque passam da avaliação quer 
do espaço da estrutura, de com base em quê? Quais são as finalidades futuras? Que tipo de 

clientela é que tende a abranger? O que é que pretende abraçar? Que público-alvo quer 
para a sua casa? Até uma avaliação pessoal: Como é que vocês está? E se isto correr mal, o 

que é que você faz? Perguntas do género tipo, larga ou foge, não é?! Levou os seus quês. 
Não foi uma coisa baseada no nada. Mas no fundo fiquei muito contente porque 

realmente… Uma entidade bancária que nem eu conheço nem desconheço…  
Tive todo o apoio.”  

[M12] [M12] [M12] [M12]  

 

 

  

                                                             
123 A maioria das potencialidades referem-se a microempreendedores que apresentaram o seu pedido de crédito numa 
unidade especializada de uma entidade bancária [EB10] e foram acompanhados pelo gestor de projecto.  
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5.2.4. Heterogeneidade na capacidade de actuação dentro da mesma entidade 

bancária e constrangimentos no acesso à Microinvest 

Não obstante o facto de existirem entidades bancárias tendencialmente mais capazes de 

informar sobre a linha Microinvest e acompanhar os microempreendedores no processo de 

pedido de crédito, contata-se que mesmo dentro da mesma entidade bancária os relatos dos 

microempreendedores podem diferir dependendo dos técnicos e das agências com quem estes 

lidaram. Existe assim uma diversidade de experiências diversidade de experiências diversidade de experiências diversidade de experiências que não permite classificar boas e más 

entidades bancárias mas obriga a considerar a complexidade e heterogeneidade da 

operacionalização da Microinvest no terreno. Se a qualidade da relação estabelecida com o 

técnico foi um dos aspectos mais valorizados, houve no entanto algumas experiências menos 

positivas que resultaram em constrangimentos ao longo do processo, muita das vezes associados 

à falta de receptividade das entidades bancárias. Os microempreendedores sentiram esta falta 

de receptividade das entidades bancárias sobre a forma de repetidas recusas (projectos que não 

foram aceites pelas entidades bancárias, ou que foram entregues a diversas entidades e que 

foram sendo sucessivamente reprovados) [M5, M6, M8, M10, M11, M12], considerando todo o 

processo fortemente desgastante e desmotivador [M5, M4]. Ao longo do seu contacto com as 

entidades bancárias, os microempreendedores identificam várias situações que se reflectiram em 

constrangimentos no acesso à linha Microinvestconstrangimentos no acesso à linha Microinvestconstrangimentos no acesso à linha Microinvestconstrangimentos no acesso à linha Microinvest: 

− Ausência de prestação de informação ou prestação de informação desadequada ou 

insuficiente [M8, M9]; 

− Desconhecimento da existência da linha, ou desconhecimento do seu funcionamento, dos 

procedimentos, condições da linha e documentação necessária [M1, M2, M4, M5, M6, M7, 

M8, M9, M11, M14]; 

− Falta de receptividade para o pedido de crédito devido ao baixo montante envolvido, não 

sendo atractivo comercialmente [M3], e devido à situação de crise económica e financeira 

[M10]; 

− Recusa de recepção de pedidos de crédito por não estarem a trabalhar com a linha [M8, 

M12]; 

− Morosidade do processo e ausência de feedback ao longo do mesmo [M2, M4, M5, M6, M7, 

M8, M11, M14].  

 

Sendo que a maioria dos microempreendedores contactou mais que uma entidade no seu 

percurso de acesso à Microinvest, surgem casos em que a apreciação é negativa relativamente a 

determinadas entidades e positiva relativamente a outras. Quanto aos desagrados sentidos pelos 

microempreendedores face às entidades bancárias, uma delas destacou-se [EB7] pela demora na 

análise dos processos e pela ausência de feedback durante o mesmo [M5, M6, M11, M14]. Ao 

mesmo tempo surgem relatos de um bom atendimento por parte dos técnicos das agências dessa 

mesma entidade [M2, M8]. Outra entidade [EB10], apesar de ter uma unidade especializada de 

microcrédito, foi referenciada por alguns microempreendedores [M4, M8, M9] pelo 

desconhecimento dos procedimentos que os técnicos das agências locais demonstraram, criando 

constrangimentos no processo. Como resultado destes constrangimentos, alguns 

microempreendedores ponderam terminar a relação comercial com as entidades bancárias onde 

sentiram a falta de receptividade [M5, M6]. Apesar de algum descontentamento verbalizado 

pelos microempreendedores, apenas um [M14] efectivou o seu direito de reclamação.   
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Constata-se assim que existe uma heterogeneidade na capacidade de actuação das entidades 

bancárias, tornando-se difícil fazer considerações gerais sobre o comportamento do sector 

bancário como um todo e considerações específicas sobre o comportamento de entidades 

bancárias específicas. O que se apura é que existem tendências ou padrões de resposta mais 

adequados por parte de determinadas entidades bancárias. Não obstante, cada entidade 

bancária pode ter perfis de resposta diferentes consoante o técnico ou a agência local a que o 

microempreendedor recorre.  

    

    

5.3. Propostas de melhoria da Microinvest por parte das entidades bancárias 

Tendo em conta a visão das entidades bancárias sobre as condições de crédito oferecidas pela 

linha Microinvest, apura-se que algumas das resistências que estas entidades sentem são 

precisamente alguns dos argumentos pelos quais algumas delas não estão a implementar a linha. 

Neste sentido, são várias as orientações de melhoria que as entidades bancárias apontam e que 

poderiam ditar uma maior motivação e interesse pela Microinvest: 

 

1.    Atractividade das condições de créditoAtractividade das condições de créditoAtractividade das condições de créditoAtractividade das condições de crédito – tornar o produto mais atractivo repensando as 

condições do crédito ao nível da taxa de juro praticada. Uma forma apontada passaria por definir 

uma taxa de juro mais elevada (embora as entidades não avancem com propostas concretas de 

taxas) que incentive a que estas se envolvam mais activamente na divulgação e implementação 

deste produto e para que do ponto de vista financeiro seja mais apelativo investir nele.  

 

2. FlexibilidadeFlexibilidadeFlexibilidadeFlexibilidade – introduzir maior flexibilidade à linha Microinvest uma vez que a forma como está 

configurada não permite que haja qualquer tipo de ajuste às condições protocoladas. Esta 

flexibilidade poderá incluir: (1) Aumento do Aumento do Aumento do Aumento do spreadspreadspreadspread    em função do riscoem função do riscoem função do riscoem função do risco    de negóciode negóciode negóciode negócio: apesar de ser 

reconhecido como muito vantajoso para os microempreendedores, para as entidades bancárias 

o spread protocolado é alvo de desinteresse e por isso deveria ser aumentado. Uma proposta 

concreta é a da imposição de um limite máximo de spread, prevendo que a entidade bancária 

possa ajustar a taxa praticada em cada caso consoante o microempreendedor e o tipo de negócio 

em questão (negociar uma percentagem mais baixa ou então aplicar o máximo estipulado). O 

que é proposto é uma taxa que seja razoável (que ronde os 5%) de forma a se aproximar à taxa 

de funding do banco e de outras taxas no âmbito de financiamentos protocolados (por exemplo, 

a taxa da linha PME Invest). Esta proposta de aumento de spread é considerada pelas entidades 

bancárias como não sendo um entrave para o microempreendedor. (2) Prazo de carência, duração Prazo de carência, duração Prazo de carência, duração Prazo de carência, duração 

do empréstimo e de amortização variáveldo empréstimo e de amortização variáveldo empréstimo e de amortização variáveldo empréstimo e de amortização variável em função do tipo e natureza do negócio: a proposta 

passa pela possibilidade das entidades bancárias poderem estipular um prazo, tanto de carência 

como de amortização do capital, que seja ajustado à especificidade de cada negócio. Se para uns 

negócios o prazo de 7 anos pode ser razoável, para outros poderá não fazer o mesmo sentido. 

 

3. Simplificação burocráticaSimplificação burocráticaSimplificação burocráticaSimplificação burocrática e uniformizaçãouniformizaçãouniformizaçãouniformização de processos – a linha Microinvest é considerada um 

produto complexo pela forma como está desenhada em termos de desembolso e das 

bonificações dos juros, bem como nos processos de reporte de informação. Isto implica que as 

entidades bancárias tenham um sistema preparado para este tipo de crédito. Tornar os processos 
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de acesso à linha mais simples e menos burocráticos, tanto para as entidades bancárias como 

para os microempreendedores, de forma a ser mais fácil a sua aplicação prática, seria desejável 

de forma a tornar mais fluído todo o processo de concessão de microcrédito e 

consequentemente teria impactes também ao nível de uma resposta mais rápida por parte dos 

intervenientes neste processo. 

 

Do ponto de vista das entidades bancárias, a introdução deste tipo de alterações nas condições 

gerais e operacionais da Microinvest permitiria ultrapassar o reduzido interesse estrutural que 

têm pela linha e motivar uma maior adesão e mobilização de esforços no sentido da divulgação 

e condução dos processos de crédito. Surge igualmente outro tipo de indicações para a melhoria 

do funcionamento da Microinvest124, especialmente por parte das entidades bancárias que 

demonstraram uma maior adesão à linha (tendo um número mais expressivo de projectos 

enquadrados e uma prática de proximidade aos microempreendedores). Não obstante a linha ser 

pouco atractiva para si – investimento humano e operacional elevado para um retorno financeiro 

reduzido – essas entidades reconhecem as condições como vantajosas para o 

microempreendedor e vêm a linha Microinvest como promotora de empreendedorismo. 

Consideram pois que ela deveria ser mais divulgada e de forma mais activa, por parte da sua mais divulgada e de forma mais activa, por parte da sua mais divulgada e de forma mais activa, por parte da sua mais divulgada e de forma mais activa, por parte da sua 

entidade promotora, o IEFPentidade promotora, o IEFPentidade promotora, o IEFPentidade promotora, o IEFP. Esta é uma demanda também dos microempreendedores, que 

identificaram o reforço da prestação de informação como uma melhoria a introduzir no 

funcionamento da Microinvest. Outro ponto crítico apontado pelas entidades bancárias para o 

melhor funcionamento da linha prende-se com a relevância que dão aos serviços de apoio aos relevância que dão aos serviços de apoio aos relevância que dão aos serviços de apoio aos relevância que dão aos serviços de apoio aos 

microempreendedmicroempreendedmicroempreendedmicroempreendedoresoresoresores, dimensão que será aprofundada no próximo capítulo deste estudo. 

  

Quando questionadas sobre o futuro do segmento futuro do segmento futuro do segmento futuro do segmento mais geral    do microcréditodo microcréditodo microcréditodo microcrédito – no qual a 

Microinvest se insere – algumas entidades bancárias apresentam um discurso positivo associado 

à promoção e crescimento da cultura empreendedora e à criação de emprego [EB1, EB2, EB4, 

EB5, EB7, EB10] bem como à importância do instrumento no combate à exclusão social [EB10]. 

Contudo – e aparecendo o microcrédito como solução ajustada face ao aumento do desemprego 

e à crescente tendência de fomento do espírito empreendedor [EB1, EB4, EB5, EB7, EB10] – a 

conjuntura económica actual e as políticas de restrição a que estão sujeitos as entidades 

bancárias (redução de pessoal, de salários, de agências, etc.) são condicionantes estruturais que 

limitam o interesse em promover iniciativas e respostas de microcrédito num futuro próximo 

[EB4, EB7]. 

  

                                                             
124 Outra proposta sugerida pelas entidades bancárias – e que pode remeter para um campo mais lato e não 
unicamente para o universo do Microinvest – passa por um apoio inicial à tesouraria para pagamento do IVA. O facto 
de que as empresas se financiam no Microinvest com base em montantes líquidos de IVA, significa que estas têm de 
fazer face a esta despesa antes mesmo de receberem dinheiro por parte dos seus clientes. Neste sentido, a promoção 
do microcrédito (destinada a apoiar despesas de investimento) deveria ter em consideração uma forma de apoio 
financeiro para este efeito (recursos financeiros para fundo de maneio).  
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6.  

A relevância dos serviços de apoio  

no acesso à linha Microinvest 

 

 

Neste capítulo apresentam-se os argumentos que apontam para a relevância dos serviços de 

apoio técnico ao longo do processo de candidatura à linha Microinvest enquanto factor crítico 

para potenciar o acesso desta aos microempreendedores. Pretende-se reflectir sobre as 

dimensões associadas aos serviços de apoio: a complementaridade inequívoca entre serviços 

financeiros e não financeiros (apoio) como forma de tornar o financiamento numa verdadeira 

ferramenta de inclusão no âmbito das políticas públicas de promoção do auto-emprego, a 

importância do estabelecimento de um acompanhamento aos microempreendedores que seja 

próximo e especializado e, por fim, os serviços de apoio (in)disponíveis para aceder à linha e a 

forma como estes serviços são disponibilizados em algumas iniciativas europeias. 

 

 

6.1. O apoio como factor crítico para acesso ao financiamento 

As evidências recolhidas no terreno e a revisão de literatura feitas no âmbito deste estudo 

apontam para a centralidade dos serviços de apoio para acesso à linha Microinvest em várias 

dimensões chave: o das competências técnicas e específicas na área financeira e económica tanto 

para elaborar os planos de negócio como para estabelecer uma comunicação eficaz com as 

entidades bancárias, o da sensibilidade destas entidades para lidar com públicos vulneráveis face 

à sua vertente mais comercial, o da divulgação da linha e da prestação de esclarecimentos sobre 

a mesma.  

 

Para avançar com o pedido de crédito é requerida a apresentação de um conjunto de 

documentos, entre os quais o plano de negócios. Este é o documento que apresenta o negócio 

bem como o microempreendedor que o pretende colocar em prática e que contempla a análise 

de viabilidade económica e financeira. Para a sua elaboração são necessárias competências 

técnicas e saberes específicos muito relacionados com a área económica e financeira (ex. gestão 

administrativa e financeira, comercial, marketing, comunicação, etc.), além da necessidade de 

conhecimento sobre todo o processo burocrático associado à criação de um negócio (ex. 

conhecimento de uma série de procedimentos jurídicos e administrativos, envolvendo saberes 

acerca dos procedimentos de registo, da escolha do estatuto jurídico da empresa, do pagamento 

de encargos sociais, etc.) que a maioria dos microempreendedores não possui. Neste contexto, 

para a formalização do pedido de crédito a uma entidade bancária torna-se imprescindível o 

acesso a uma entidade ou pessoa que possa apoiar e acompanhar os microempreendedores na 

elaboração do plano de negócios e na preparação do dossiê de candidatura. 

  

  



|138 

“(…) …o plano de investimentos, tudo isso, é, portanto, a parte de demonstrar que o 

projecto tem viabilidade económica porque, portanto, é preciso fazer uma, uma projecção 

do que será os próximos 3 anos,    por exemplo, a nível de vendas(…) e é um pouco 

complicado fazer essa parte… (...) de estudo de mercado… porque a outra parte, de 

orçamentos, portanto, de facturas pró-forma, portanto, arranjar toda essa documentação, 

fazer preços dos produtos que se vão vender, não acho que seja tão complicado, agora essa 

parte para se fazer a projecção e tudo isso é um bocado complicado para quem não tem 

experiência, para quem nunca fez nenhum e para quem… e para quem não tenha formação 

na área acho muito complicado mesmo.”        

[M14][M14][M14][M14] 

 

Embora não seja possível traçar um perfil exacto em termos de qualificações, algumas entidades 

bancárias referiram que a procura pela linha Microinvest tem sido feita por parte de jovens 

qualificados, público que temos vindo a designar como os novos vulneráveis. Mesmo possuindo 

qualificações, este público necessita de apoio para a elaboração do projecto pelas competências 

técnicas específicas que são requeridas para o efeito. Independentemente do grau de 

qualificações, é referido pelas entidades bancárias que em geral as pessoas têm dificuldades em 

apresentar o projecto pela informação que é necessária e pela burocracia a si associada. Neste 

sentido detecta-se uma clara lacuna ao nível da literacia financeira e de competências de gestão clara lacuna ao nível da literacia financeira e de competências de gestão clara lacuna ao nível da literacia financeira e de competências de gestão clara lacuna ao nível da literacia financeira e de competências de gestão 

por parte dos microempreendedorespor parte dos microempreendedorespor parte dos microempreendedorespor parte dos microempreendedores que recorrem à linha Microinvest, o que reforça a 

necessidade dos serviços de apoio. Esta ausência de competências revela-se na fase de 

concepção do negócio cujos impactos serão também visíveis ao longo da gestão diária do 

negócio.  

 

“Inicialmente, eles vão ter a percepção que o dinheiro que estão a gerar hoje não 

corresponde a lucros, mas cash flow, e esta é a grande confusão que muitas vezes se faz, 

que é por pensar que como tem dinheiro em caixa, pensa que está a ganhar dinheiro, mas 

pode não ser por isso, é apenas porque está a receber mas ainda não está a pagar e no final 

até pode estar a perder dinheiro.”  

[EXP_C1][EXP_C1][EXP_C1][EXP_C1] 

 

As entidades bancárias não têm experiência no acompanhamento a populações vulneráveis pelo 

que se coloca a questão da sensibilidade dos técnicos para reconhecer a realidade dos sensibilidade dos técnicos para reconhecer a realidade dos sensibilidade dos técnicos para reconhecer a realidade dos sensibilidade dos técnicos para reconhecer a realidade dos 

microempreendedoresmicroempreendedoresmicroempreendedoresmicroempreendedores, podendo os serviços de apoio desempenhar um papel fulcral enquanto 

interlocutores privilegiados entre estas entidades e os microempreendedores. Conforme é 

referido pela Comissão Europeia (2003), as entidades bancárias estão mais vocacionadas para 

uma abordagem comercial que não é compatível com o acompanhamento mais proximal que 

deve caracterizar a concessão de microcrédito, qual implica uma componente intensiva de capital 

humano.  

 

Apesar da vocação comercial das entidades bancárias, duas destas referiram ter estabelecido 

parcerias com entidades sociais através de um modelo colaborativo que se baseia na divisão de 

funções com base na especialização de cada uma delas (entidades bancárias com a sua 

componente comercial e financeira e as entidades sociais com a sua vocação social). A entidade 

bancária concede o crédito e tem capacidade para a análise económica e financeira do projecto 

enquanto as entidades sociais têm uma maior proximidade aos públicos-alvo da linha Microinvest 

e possuem competências para analisar do ponto de vista social o microempreendedor e elaborar 
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o perfil social deste fornecendo assim informações que interessam às entidades bancárias. A 

concessão de informação sobre o potencial microempreendedor é um dos elementos que 

contribuem para que as entidades bancárias concedam o crédito com mais segurança. 

    

A intermediaçA intermediaçA intermediaçA intermediação dos serviços de apoio tornaão dos serviços de apoio tornaão dos serviços de apoio tornaão dos serviços de apoio torna----se fulcral para a desconstrução da linguagem se fulcral para a desconstrução da linguagem se fulcral para a desconstrução da linguagem se fulcral para a desconstrução da linguagem 

financeira e bancáriafinanceira e bancáriafinanceira e bancáriafinanceira e bancária pela maior dificuldade que os microempreendedores têm em estabelecer 

uma comunicação eficaz com as entidades bancárias, uma vez que nem todos dominam este tipo 

de linguagem com algum grau de complexidade. Esta dificuldade, associada ao fraco 

conhecimento sobre o funcionamento da linha por parte dos microempreendedores e às lacunas lacunas lacunas lacunas 

ao nível da informação e prestação de esclarecimentosao nível da informação e prestação de esclarecimentosao nível da informação e prestação de esclarecimentosao nível da informação e prestação de esclarecimentos    por parte das entidades de referência, 

poderá resultar na incapacidade de reconhecer quando as entidades bancárias estão a colocar 

condições que violam as regras protocoladas com o IEFP (ex. taxas de juro mais altas, 

encaminhamento para outras linhas de crédito, pedido de fiadores ou garantias, impossibilidade 

de acesso a migrantes, etc). Reconhecendo a importância da vertente de negociação com as 

entidades bancárias, o PNM destaca esta dimensão no apoio que disponibiliza aos 

microempreendedores. 

 

“é importantíssimo esta parte da negociação é na própria banca porque “É a política 

interna” são respostas que o banco muitas vezes acaba por dar “É a política interna, não 

pode ser estrangeiro” “É preciso um fiador com garantia e você está desempregado. Como 

é que quer um crédito?” São algumas respostas que a banca acaba por dar”.  

[EXP_B2][EXP_B2][EXP_B2][EXP_B2] 

 

 “E nós sentimos de facto essa dificuldade muitas vezes por parte dos promotores. Como é 

que estamos a tentar colmatar? Através deste acordo de cooperação que fizemos com o 

IEFP recentemente que, para além deste apoio inicial na elaboração do projecto, nós 

estamos a transmitir que é importante o apoio continuar na própria negociação com a 

banca”. [EXP_B2][EXP_B2][EXP_B2][EXP_B2]    

  

Do ponto de vista das entidades bancárias os serviços de apoio aparecem como um meio de 

facilitar a análise e a avaliação dos dossiês de candidatura. Desde que os serviços sejam de 

qualidade e transmitam de forma real e clara o negócio, as entidades bancárias podem centrar-

se naquilo para que se vocacionam que é avaliavaliavaliavaliação financeira do projectoação financeira do projectoação financeira do projectoação financeira do projecto,,,, com base nos critérios 

económicos e financeiros utilizados para a concessão de crédito, sem terem de investir recursos 

acrescidos num desenvolvimento dos planos de negócio. Neste sentido, tal como referido por 

Guérin (2002), os serviços de apoio permitem que as entidades bancárias reduzam custos com a 

análise dos projectos e com o posterior acompanhamento das iniciativas económicas se este 

apoio for efectuado por outros organismos. Tendo em consideração que um dos entraves 

apontados para a fraca adesão de algumas entidades bancárias aparece associado ao facto de as 

condições da linha não lhes serem vantajosas do ponto de vista económico, os serviços de apoio 

são um contributo positivo para que estas entidades mais facilmente possam estar predispostas 

a conceder este tipo de crédito.  

 

No nosso estudo praticamente todos os microempreendedores recorreram a apoio para a 

elaboração do projecto tornando evidente a importância de apoio prévio à criação do negócio. 

Uma das principais dificuldades no acesso à medida por parte dos microempreendedores residiu 



|140 

precisamente no facto de terem que apresentar um plano de negócios para poderem aceder ao 

crédito sendo que o apoio foi mesmo considerado como sendo imprescindível por parte de alguns 

microempreendedores, tendo sido também destacada a importância da interlocução e da 

negociação com as entidades bancárias.  

 

Os serviços de apoio aparecem assim como sendo indispensáveis para o acesso a financiamento. 

A disponibilização de recursos financeiros não é por si só condição suficiente para acesso ao 

microcrédito e para que se desenvolvam micro negócios (ADIE, 2008). Mesmo estando o Mesmo estando o Mesmo estando o Mesmo estando o 

financiamento disponível, é necessário financiamento disponível, é necessário financiamento disponível, é necessário financiamento disponível, é necessário que os microempreendedores consigam acederque os microempreendedores consigam acederque os microempreendedores consigam acederque os microempreendedores consigam aceder----lhe,lhe,lhe,lhe,    

desempenhando os serviços de apoio um papel de destaque como facilitadores para o seu acesso. desempenhando os serviços de apoio um papel de destaque como facilitadores para o seu acesso. desempenhando os serviços de apoio um papel de destaque como facilitadores para o seu acesso. desempenhando os serviços de apoio um papel de destaque como facilitadores para o seu acesso. 

O apoio é importante desde uma fase inicial como forma de tornar explícitas para o 

microempreendedor todas as implicações associadas à criação do negócio. Neste sentido, o apoio 

pré criação da empresa surge também como uma abordagem proactiva, sabendo que os 

microempreendedores têm muitas vezes dificuldade em entender a inviabilidade da sua ideia de 

negócio necessitando de alguém externo que os leve a reflectir sobre diferentes aspectos 

relacionados com a criação do negócio que devem ser considerados para que este tenha êxito. 

 

 “a sua ideia [dos potenciais microempreendedores] é inatacável, é a melhor dos mundos, 

portanto, não reflectem suficientemente sobre o sucesso, o mercado, a concorrência, etc. e 

nesta formação isto permite-lhes que eles tenham outras balizas, pelo menos, se balizem 

por aí.”  

[EXP_A2][EXP_A2][EXP_A2][EXP_A2] 

 

Sobressai aqui a importância de uma reflexão partilhada que inclua a abordagem de questões 

específicas sobre o negócio que os microempreendedores de outra forma não se colocariam e 

que os faz consciencializar de determinados aspectos que os levam até por vezes a abandonar a 

ideia da criação do negócio. 

 

 “Acaba por ser uma selecção natural, as pessoas que não têm perfil acabam por desistir à 

mínima [dificuldade]. Obviamente existe quem desista facilmente, mas existe quem desista 

porque não teve o apoio, e lá está o técnico local aqui pode ajudar a sustentar essa primeira 

tentativa, porque há pessoas que já estão tão massacradas pelo que tem acontecido e que 

vem acontecendo ao longo da vida… que se tiver ali alguém ao lado que pode dar apoio 

pode conseguir e ter fiabilidade.”  

[EXP_B2][EXP_B2][EXP_B2][EXP_B2] 

 

Neste sentido é identificada por Portela et al. (2008) a importância da intervenção precoce que 

deverá surgir no momento ainda de concepção da ideia de negócio, no formato de 

aconselhamento e orientação, como forma de levar precisamente os potenciais 

microempreendedores a ponderarem sobre todos os aspectos implicados na criação do negócio 

evitando desta forma que venham a ficar numa situação pior à que se encontram quando pensam 

criar o negócio.  
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Também Guérin (2002) refere o apoio precoce como sendo uma das funções dos serviços de 

apoio ao desempenhar um papel preventivo nas situações em que os projectos são 

excessivamente arriscados. Outros argumentos a favor dos serviços de apoio são os que se 

referem à adequação dos projectos ao perfil dos seus promotores e à mediação com as entidades 

bancárias e com restante ambiente institucional (ibid.). Um serviço de apoio de qualidade 

contribui para que os microempreendedores se tornem conhecedores dos aspectos implicados 

na criação do seu negócio bem como com a sustentabilidade do mesmo no futuro. 

    

    

6.2. A importância de um acompanhamento próximo e especializado 

Vários aspectos reforçam a importância de um acompanhamento próximo e especializado como 

forma de potenciar o acesso à linha Microinvest: os microempreendedores valorizam o 

estabelecimento de uma relação próxima e de confiança com o seu técnico de apoio revelando-

se este tipo de acompanhamento como sendo muito pertinente sobretudo tendo em 

consideração a necessidade de ter que lidar com diversas entidades que não estão articuladas 

entre si. Também as entidades bancárias e os entrevistados do IEFP e da CASES reforçam a 

importância de os serviços de apoio promoverem a participação dos microempreendedores no 

processo de elaboração do seu plano de negócios como forma de estes realmente se apropriarem 

do seu projecto e de compreenderem os impactos do mesmo.  

 

Os microempreendedores valorizam um tipo de acompanhamento presencial e de proximidade Os microempreendedores valorizam um tipo de acompanhamento presencial e de proximidade Os microempreendedores valorizam um tipo de acompanhamento presencial e de proximidade Os microempreendedores valorizam um tipo de acompanhamento presencial e de proximidade 

tanto na fase de elaboração do plano de negócios como após a criação da empretanto na fase de elaboração do plano de negócios como após a criação da empretanto na fase de elaboração do plano de negócios como após a criação da empretanto na fase de elaboração do plano de negócios como após a criação da empresa. sa. sa. sa. Verificou-se 

que foram estabelecidas relações muito próximas e de confiança entre o técnico de apoio e 

alguns microempreendedores. Isto é visível quando o apoio por parte de um mesmo técnico ou 

entidade na fase de pré criação do negócio se mantém após o crédito ser aprovado ou a empresa 

estar criada. Também por parte de algumas entidades bancárias e de uma das pessoas 

entrevistadas no IEFP foi possível perceber a importância do estabelecimento de um apoio 

continuado ao longo do tempo pelo facto de sugerirem aos microempreendedores o recurso às 

EPATs para a fase de elaboração do projecto (não sendo este apoio pré aprovação de crédito 

financiado no âmbito das medidas). Desta forma, sendo o crédito aprovado poderão os 

microempreendedores continuar com a mesma entidade que os apoiou inicialmente e que já 

conhece o negócio podendo desde um momento inicial ser negociado o apoio numa lógica de lógica de lógica de lógica de 

continuidade e de complementaridade. continuidade e de complementaridade. continuidade e de complementaridade. continuidade e de complementaridade.     

 

“(…) até dizemos que as EPAT podem até intervir antes, embora o Instituto não pague 

nenhum financiamento, mas as EPAT até podem fazer o projecto à pessoa, ajuda-la naquela 

fase toda e conseguir que a pessoa tenha o projecto aprovado e começar logo ai a sua 

relação, também é preciso confiar uns nos outros…” 

 [EXP_A3][EXP_A3][EXP_A3][EXP_A3]  

    

Adicionalmente, verificou-se que alguns microempreendedores procuraram na sua rede de 

conhecimentos o apoio de que necessitam para poderem aceder à linha Microinvest. Recorrer 

aos que são próximos do microempreendedor pode ser um factor que contribui positivamente 

para o estabelecimento de relações de confiança entre microempreendedores e técnicos de 

apoio. Alguns técnicos das entidades bancárias também aconselharam os microempreendedores 
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a procurarem ajuda para a elaboração do projecto junto de pessoas da sua rede de conhecimento 

(ex: amigos, familiares e contabilistas), não encaminhando para estruturas privadas específicas 

por não ser correcto do ponto de vista deontológico. 

 

“Aquilo que nós fazemos é, é dizer para tentar, aquilo que eu faço normalmente não é, 

como disse há bocadinho não encaminho para nenhuma entidade, portanto, especifica 

privada, não posso fazer isso, o conselho que eu dou é para a pessoa procurar na sua rede 

de amigos e familiares se tem algum contabilista ou algum economista que lhe possa dar 

apoio    porque se o fizer muitas das vezes a pessoa até pode fazer a memoria descritiva e 

aparece o contabilista ou economista portanto para lhe dar uma ajuda na parte do 

investimento, financiamento e das peças financeiras (…) Quase toda a gente conhece um 

contabilista ou tem um amigo que conheça um contabilista não é, portanto, normalmente é 

assim que funciona.” 

[EB4][EB4][EB4][EB4] 

 

Uma das potencialidades identificadas pelos microempreendedores no processo de candidatura 

à linha Microinvest prende-se com o estabelecimento de uma relação de qualidade entre técnico estabelecimento de uma relação de qualidade entre técnico estabelecimento de uma relação de qualidade entre técnico estabelecimento de uma relação de qualidade entre técnico 

da entidade bancária e microempreendedorda entidade bancária e microempreendedorda entidade bancária e microempreendedorda entidade bancária e microempreendedor, que se reflecte inicialmente pelo bom acolhimento 

e receptividade da candidatura por parte da entidade bancária, na transmissão de informação de 

forma acessível e na concessão de feedback ao longo do processo de candidatura e análise. Este 

tipo de apoio mais personalizado foi possível encontrar junto das entidades bancárias que têm 

unidades especializadas de microcrédito e cujo acompanhamento é feito por um gestor de 

projecto. Nestas, a metodologia e experiência de acompanhamento de microempreendedores – 

proveniente de conhecimentos acumulados resultantes das suas linhas de microcrédito – 

permitiu que desenvolvessem uma maior sensibilidade para reconhecer a realidade dos 

microempreendedores e que tivessem desta forma percebido a importância do apoio próximo e importância do apoio próximo e importância do apoio próximo e importância do apoio próximo e 

personalizado. personalizado. personalizado. personalizado.     

 

Sendo necessário aos microempreendedores um tipo de acompanhamento que esteja presente 

desde a fase inicial de candidatura à linha Microinvest – esclarecimentos sobre o seu 

funcionamento, a elaboração do plano de negócios, o encaminhamento para as entidades de 

referência, a intermediação com as entidades bancárias – e que se mantenha após a criação da 

empresa, aponta-se para a importância da existência de uma figura de vfigura de vfigura de vfigura de vinculaçãoinculaçãoinculaçãoinculação (técnico de 

apoio) que seja capaz de prestar este tipo de apoio e acompanhamento presencial e que este 

seja estabelecido com regularidade entre microempreendedor e esta figura. Ao longo do 

processo, quando alguma coisa corre mal ou o processo está parado por algum motivo, os 

microempreendedores não têm a quem recorrer125. Ao mesmo tempo este seria uma forma de 

ultrapassar os entraves associados à fragmentação e descontinuidades nos contactos com as 

entidades de referência. 

 

Os técnicos de apoio local no âmbito do PNM, de acordo com o que está previsto para o 

acompanhamento, poderão ser esta figura de vinculação ao assumirem o papel de elementos de 

                                                             
125 Este técnico ao apoiar os microempreendedores acumularia um conhecimento aprofundado sobre o 
funcionamento da Microinvest no terreno. Assim poderia também assegurar a função de reporte ao IEFP/CASES 
funcionando como um canal de informação que permite perceber em que pontos do circuito há estrangulamentos ou 
maus funcionamentos contribuindo para introduzir melhorias na implementação da linha. 
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contacto, de ligação e intermediação entre microempreendedores e as diversas entidades 

envolvidas na linha assim que a rede esteja totalmente operacional. Na base da criação da rede 

de técnicos de apoio local no âmbito do PNM cumpre-se este princípio da proximidade: técnicos 

espalhados pelo território nacional ligados às diversas entidades parceiras que estão 

implementadas no terreno e que conhecem o ambiente envolvente e capazes de desenvolver um 

acompanhamento ajustado às necessidades do microempreendedor.   

 

“(…) a maior parte deste técnicos já estão habituados a lidar com as pessoas, são técnicos 
que trabalham em proximidade, são gabinetes de apoio ao empreendedorismo… melhor do 

que nós que estamos aqui são eles… (…) E daí eu considero o técnico de apoio local uma 
figura importantíssima neste programa, um facilitador deste trajecto de vida.”  

[EXP_B2][EXP_B2][EXP_B2][EXP_B2]    
 

“(…) serão esses técnicos que estão habituados a lidar directamente com eles, que 
conhecem os sítios, conhecem as pessoas. É importantíssimo conhecer” 

[EXP_B2][EXP_B2][EXP_B2][EXP_B2]    
 

“(…) nunca temos a capacidade de verificar in loco grande parte das afirmações que o 
promotor faz… não sabemos se o local que está a escolher é adequado ou não, ou se o 

mercado que está a referir se há concorrência ou não, não temos noção…” 
[EXP_B[EXP_B[EXP_B[EXP_B1111]]]] 

 

Algumas entidades bancárias referem a importância de um apoio próximo e especializado, 

sugerindo que um apoio deste tipo deverá ser realizado quer por técnicos com perfis mais 

específicos e especializados (ex. com conhecimentos de economia), quer por pessoas com um 

perfil de proximidade e aconselhamento (alguém que sem grandes conhecimentos formais possa 

conceder uma visão externa do negócio e que possa aconselhar com base na sua ancoragem 

local). Apontam para a importância de se possuir um forte conhecimento do local e da 

necessidade de existir um apoio estruturado e especializado que seja capaz de cumapoio estruturado e especializado que seja capaz de cumapoio estruturado e especializado que seja capaz de cumapoio estruturado e especializado que seja capaz de cumprir o critério prir o critério prir o critério prir o critério 

da participação e envolvimento dos microempreendedores da participação e envolvimento dos microempreendedores da participação e envolvimento dos microempreendedores da participação e envolvimento dos microempreendedores ao longo de todo um processo em que, 

por um lado, os projectos apresentados deverão espelhar a realidade do negócio e do 

microempreendedor e, por outro lado, em que este se torne capaz de perceber a potencialidade 

do plano não apenas como uma ferramenta para acesso ao financiamento mas como um 

processo de amadurecimento da ideia de negócio e de compreensão de todos os aspectos 

implicados na criação do negócio. Também a CASES refere a importância de promover a 

autonomia dos microempreendedores como forma de estes se envolverem na elaboração do seu 

plano de negócios. 

 
“As pessoas estão habituadas a serem ajudadas em todo o lado e então tentam que seja 

alguém a fazer isto por elas, Só que é fundamental, é vital, que seja a pessoa a saber quanto 
é que vai gastar de luz, quanto é que vai gastar de água, quanto é que lhe vai custar isto, 

quanto é que lhe vai custar aquilo”   
[EXP_B2][EXP_B2][EXP_B2][EXP_B2] 

 

“…qualquer projecto só é válido se ele [microempreendedor] o fizer, ele tem que elaborá-lo 
porque se não o elabora… se ele troca a elaboração do projecto 300 ou 400 euros para lhe 

fazerem o projecto é…  prejuízo atrás de prejuizão, porque não só ele não absorve ou 
incorpora as dificuldades que o próprio projecto vai ter, como desconhece até as 

particularidades do próprio negócio.”  
[EXP_B[EXP_B[EXP_B[EXP_B1111] ] ] ]     
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No âmbito do PNM, a necessidade de uma participação efectiva do microempreendedor na 

elaboração do plano de negócios SOU MAIS foi tida em consideração pela forma como o mesmo 

foi pensado através de um modelo mais leve e com linguagem simples, numa óptica de trabalho 

em colaboração com o técnico de apoio em que este nunca se substitui ao microempreendedor. 

 
“o nosso plano de negócios o Sou Mais, tentámo-lo fazer o mais amigável possível, sem 

jargão técnico, sem planos de investimento a 5 anos, tudo numa linguagem simplificada 
pois entendemos que é fundamental ser o próprio promotor a elaborar a sua ideia e 

avançar o máximo. Nós quando os promotores dizem “Tem um técnico para me fazer isto?” 
“Não não temos. Nós não temos técnicos para fazer, temos um técnico para o ajudar, para 
visualizar os aspectos críticos do negócio, se a localização é indicada, a concorrência, ver se 

os salários estão muito altos, aqueles aspectos críticos da elaboração de um plano de 
negócios”. E é isso que o próprio técnico irá fazer, acompanhá-lo, ser sincero com ele, 

visualizar os aspectos críticos, orientá-lo, mas nunca substitui-lo, nunca.  
Esta é a nossa política do Programa Nacional de Microcrédito.”  

[EXP_B2] [EXP_B2] [EXP_B2] [EXP_B2]     
 

“… para elaborar um projecto destes, para analisar a viabilidade de um projecto, eu acho 
que fundamentalmente a dose recomendada é bom senso e ter alguma experiência, e 

portanto isso é aquilo que é fundamental. É alguém de fora confrontar-se com alguém que 
quer avançar com uma iniciativa e perante o conhecimento que tem do local, do 

conhecimento do mercado e da zona, saber dizer qual a melhor alternativa. Portanto, mais 
do que ser um técnico, ser alguém próximo que aconselhe.”  

[EXP_B[EXP_B[EXP_B[EXP_B1111] ] ] ]     
 

É desejável que o técnico de acompanhamento possua competências nas quais seja capaz de 

potenciar a participação dos microempreendedores tendo em conta as potencialidades e 

limitações destes. Segundo o Estudo sobre o Microempreendedorismo em Portugal (Portela et 

al, 2008), um acompanhamento próximo e especializado será aquele no qual o técnico de apoio 

tem a capacidade de desenvolver uma abordagem integrada tendo em consideração o contexto 

em que o microempreendedor se enquadra e ajustando uma postura adequada à realidade e ao 

negócio deste. Neste sentido, ao apoiar na criação do negócio deverão ser tidas em consideração 

um conjunto de variáveis tais como historial profissional do microempreendedor, qualificações, 

rede de familiares e amigos, recursos financeiros e vivências pessoais de forma a que o projecto 

seja ajustado às competências do microempreendedor e ao contexto em que este se insere. 

Também Guérin (2002) refere que uma das características que devem ter os profissionais 

responsáveis pelo acompanhamento é a da conjugação de qualidades técnicas e humanas, 

alertando para o facto de ser difícil aceder a formação específica nesta área. 

 

O microcrédito é uma tecnologia intensiva em capital humano (European Commission, 2007b), 

pelo facto de a) existir uma relação próxima com o microempreendedor para o conhecimento 

das suas capacidades e b) haver uma visão integrada e ancorada nas realidades sociais vividas 

pelos grupos socialmente mais vulneráveis. É assim importante o reconhecimento por parte da 

política publica das competências que os técnicos de apoio devem possuir, percebendo que este 

é um factor chave no bom funcionamento de um sistema de microcrédito.  
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6.3. Os serviços de apoio (in)disponíveis nas políticas públicas em estudo  

As políticas públicas de promoção do auto-emprego apresentaram ao longo dos tempos 

diferentes configurações no que diz respeito aos serviços de apoio disponíveis para os 

microempreendedores.  

 

Em anteriores programas (ILE e PEOE) os apoios técnicos disponíveis à concretização do projecto 

de negócio eram suportados financeiramente pelos serviços públicos do IEFP pela via da 

formação em áreas específicas ou através do recurso a serviços externos por parte do 

microempreendedor para apoio à elaboração do seu projecto e cujas despesas eram 

enquadradas no apoio técnico-financeiro do projecto e estavam cobertas pelo subsídio não 

reembolsável. Com a entrada do PAECPE, através da medida ACE, o apoio prévio à criação da 

empresa fica a descoberto tendo o microempreendedor que suportar na íntegra essa despesa se 

pretender recorrer a este tipo de serviço para a elaboração do seu plano de negócios, existindo 

apenas a possibilidade de frequência de formação na área de empreendedorismo como forma 

de apoio pré criação do negócio. Ou seja, não está contemplado na medida ACE o investimento de não está contemplado na medida ACE o investimento de não está contemplado na medida ACE o investimento de não está contemplado na medida ACE o investimento de 

recursos públicos para financiar os serviços de apoio de forma a garantir um apoio técnico recursos públicos para financiar os serviços de apoio de forma a garantir um apoio técnico recursos públicos para financiar os serviços de apoio de forma a garantir um apoio técnico recursos públicos para financiar os serviços de apoio de forma a garantir um apoio técnico 

especializado aos microempreendedores na fase pré criaçãoespecializado aos microempreendedores na fase pré criaçãoespecializado aos microempreendedores na fase pré criaçãoespecializado aos microempreendedores na fase pré criação ou pré aprovação do crédito. Nesta 

medida apenas está disponível um apoio após a aprovação do crédito com a designação de apoio apoio apoio apoio 

técnicotécnicotécnicotécnico para a criação e consolidação dos projectoscriação e consolidação dos projectoscriação e consolidação dos projectoscriação e consolidação dos projectos que é assegurado pelas Entidades Prestadoras 

de Apoio Técnico (EPAT) que são credenciadas pelo IEFP e financiadas por este organismo para a 

prestação desse serviço126.  

 

Esta lacuna no que respeita ao acompanhamento prévio à elaboração do projectoacompanhamento prévio à elaboração do projectoacompanhamento prévio à elaboração do projectoacompanhamento prévio à elaboração do projecto surge 

colmatado no PNM em 2011. Neste surge a CASES como entidade que tem a seu cargo a gestão 

do programa em articulação com o IEFP e onde está prevista a criação de uma rede de técnicos 

de apoio local credenciados, integrados numa rede de Entidades Certificadas para Prestação de 

Apoio Técnico (ECPAT) gerida pela CASES para apoiar os microempreendedores na elaboração do 

seu plano de negócios e na articulação com as entidades bancárias127. Actualmente, este tipo de 

apoio prévio está previsto apenas para os projectos que dêem entrada pelo PNM. O que se 

verifica no terreno é que esta rede de entidades certificadas não se encontra totalmente 

operacional, o que cria entraves aos microempreendedores no acesso a este apoio.   

 

Sendo o apoio pré criação da empresa fulcral para o acesso à linha Microinvest e não estando 

este totalmente acessível nas políticas públicas de promoção do auto-emprego, importa referir 

que na sua fase de configuração foi pensado um apoio integrado para a fase de elaboração dos 

projectos de negócio que contemplasse igualmente uma dimensão de intermediação com as 

entidades bancárias, segundo os entrevistados do IEFP. Na prática este tipo de apoio não 

aconteceu no PAECPE vindo depois a estar contemplado no PNM, o que reforça o 

reconhecimento da importância deste tipo de apoio por parte da entidade promotora da medida 

                                                             
126 Por este apoio prestado, as entidades certificadas recebem do IEFP até 6 vezes o Indexante dos Apoios Sociais (IAS) 
por projecto e durante a globalidade do período que pode durar o apoio (os 2 primeiros anos de actividade da empresa 
criada). 

127 O apoio financeiro para a rede de técnicos de apoio local corresponde ao valor de 1 IAS (indexante de apoios sociais) 
que se reparte em 50% para apoio prestado previamente à aprovação do crédito e os restantes 50% para apoio 
prestado após a aprovação do crédito. 
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política. Também uma das entidades bancárias entrevistadas refere que em reuniões iniciais de 

implementação do protocolo suscitou a questão relativa ao apoio para a fase de elaboração do 

plano de negócios, usando como argumento a não familiarização do público-alvo que acede à 

linha com o instrumento plano de negócios, reforçando a relevância do apoio. Ou seja, desde o 

momento inicial de implementação da linha, pelo menos uma entidade bancária chamou a 

atenção para a questão do apoio pré aprovação do crédito ser fulcral no acesso à medida.  

 

Relativamente ao apoio prestado pela na rede de técnicos de apoio local no âmbito do PNM, 

verifica-se que podem coexistir técnicos que funcionem em regime de voluntariado (reformados 

da banca, gerentes bancários, comerciais que actuem localmente, ou técnicos de instituições do 

Estado que já sejam pagos para isso) e outros que possam ser remunerados para o efeito 

(pertencentes a associações ou outras organizações da sociedade civil). A CASES também prevê 

formação para que a rede possa prestar apoio especializado, referindo encontrar-se a tentar 

montar esta rede técnica qualificada, prioritariamente através das parcerias com entidades 

parceiras e protocoladas da CASES e com a rede de entidades protocoladas do IEFP. A 

implementação desta rede que presta apoio técnico para a elaboração dos projectos é feita numa 

lógica de aproveitamento dos meios técnicos já instalados no terreno – entidades parceiras da 

CASES que já têm consultores – resultando inicialmente na criação de uma rede de técnicos que 

funcionava num regime pro bono e “um pouco com grande voluntariado e algum amadorismo” 

[EXP_B1].  

 

“MICROINVEST funcionava muito à base do apoio posterior à concessão de crédito, através 
de uma rede de entidades credenciadas pelo IEFP, mas nós [CASES] sentimos que 

efectivamente havia essa dificuldade que era o apoio à criação. E nesse sentido tentámos 
construir uma rede, obviamente a nível pro bono. Infelizmente não conseguimos alcançar os 

objectivos que queríamos, pois os técnicos nas suas organizações não conseguiram dar a 
resposta que nós pretendíamos”.  

[EXP_B2][EXP_B2][EXP_B2][EXP_B2]    

 

É importante assegurar a existência de recursos humanos que prestem um serviço de qualidade 

e ajustado aos microempreendedores. O    perfil do técnico de apoio perfil do técnico de apoio perfil do técnico de apoio perfil do técnico de apoio deverá complementar 

competências técnicas e relacionais que lhe permitam compreender a realidade dos 

microempreendedores e desenvolver um plano de negócios que espelhe essa mesma realidade. 

O técnico deve ainda promover a participação do microempreendedor na elaboração do seu 

projecto chamando-o a ter um papel activo na construção do mesmo. Aos profissionais 

responsáveis pelo acompanhamento levantam-se alguns desafios que se prendem com a 

necessidade de assegurar a sua motivação e evitar a sua rotatividade, o que é difícil em situações 

em que o trabalho não é bem remunerado devido a constrangimentos financeiros (Guérin, 2002). 

Constata-se que para a rede de técnicos de apoio local do PNM inicialmente não estava prevista 

uma remuneração às entidades que prestassem esse apoio (ECPATs), passando a partir de 2012 

a existir recursos públicos para este efeito. Uma entidade bancária avançou como hipótese 

explicativa para o mau funcionamento desta rede a baixa remuneração paga às entidades que 

acompanham os projectos. Efectivamente formar pessoal técnico especializado em serviços de 

apoio para a criação de negócios para um público considerado mais vulnerável requer 

investimento em recursos humanos investimento em recursos humanos investimento em recursos humanos investimento em recursos humanos que seja capaz de formar os técnicos com as competências 

necessárias para um apoio ajustado e remunerar de forma justa e compatível com o trabalho que 
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lhes é solicitado. Deve existir um reconhecimento da importância dos serviços de apoio que leve 

a uma efectiva alocação de recursos públicos para este fim, permitindo condições para que os 

profissionais de acompanhamento sejam eficazes na resposta aos microempreendedores (ibid). 

Torna-se necessário criar as condições para que os microempreendedores consigam aceder ao 

financiamento, desempenhando os serviços de apoio um papel fulcral enquanto potenciadores 

do acesso à linha Microinvest. É assim importante investir num tipo de apoio técnico que possua 

as características apresentadas de forma a tornar eficaz o financiamento e a garantir a 

sustentabilidade dos negócios criados.  

 

O que encontramos no terreno remete tanto para a necessidade de apoio aos 

microempreendedores na elaboração do seu plano de negócios que seja demonstrativo da 

viabilidade económico-financeira da empresa, como para a ausência de respostas no apoio à 

elaboração dos planos, seja por parte do IEFP (via ACE) seja pelo facto de a rede de entidades 

certificadas não estar ainda a funcionar em pleno (via PNM). A equipa de gestão do PNM está 

sedeada em Lisboa sendo aqui que os serviços de apoio neste momento se encontram mais 

disponíveis. Isto reforça a importância de estabelecer um apoio efectivo e eficaz através de uma 

rede de entidades de apoio que estejam disponíveis para apoiar microempreendedores na fase 

de elaboração do plano de negócios, independentemente da via pela qual recorram à linha 

Microinvest (via ACE ou PNM). Importa ainda referir que uma das alterações introduzidas ao nível 

dos serviços de apoio surge com a participação da ANDC na implementação do Microinvest no 

ano de 2013. Esta é uma entidade de referência no âmbito do microcrédito em Portugal e que 

possui uma metodologia de acompanhamento aos microempreendedores para a criação do 

negócio bastante desenvolvida possuindo experiência acumulada neste âmbito. A limitação do 

ponto de vista do microempreendedor é a de apenas poder obter apoio para acesso à linha 

Microinvest por parte da ANDC se recorrer a uma das entidades bancárias128 que estão 

protocoladas com esta entidade (a Microinvest está protocolada com 11 entidades bancárias mas 

a ANDC só está com 3 destas a nível nacional e 1 a nível regional). A ANDC tem a vantagem de 

cobrir todo o território nacional129, podendo o apoio estar disponível em qualquer parte do país. 

 

Para que os serviços de apoio cumpram o seu papel com eficácia e eficiência deve existir uma 

articulação interinstitucional entre os vários actores relevantes para garantir a disponibilização 

de uma gama integrada e coerente de serviços de apoio que abranjam as áreas temáticas 

relevantes e respondam às necessidades dos microempreendedores bem como uma abordagem 

estratégica por parte das instituições públicas para garantir que os serviços financeiros e de apoio 

estão bem coordenados e mantêm estabilidade nos serviços oferecidos (EC, 2003). A articulação 

e cooperação institucional permite que a informação circule e esteja disponível para os 

microempreendedores no processo de criação da empresa e torne este processo mais fácil e 

menos complexo. Este é um dos aspectos focado por Portela et al (2008) no âmbito da 

governação das políticas públicas no sentido em que os microempreendedores possam estar 

cientes dos tipos de apoio existentes e saibam onde se podem dirigir para a eles poderem aceder. 

                                                             
128 A ANDC tem protocolos a nível nacional com três entidades bancárias (Millennium BCP, CGD, Novo Banco) e a nível 
regional com uma entidade em duas regiões (Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste e Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo do Vale do Távora e Douro). 

129 Excepto no caso de uma das 4 entidades bancárias protocoladas com a ANDC que apenas disponibiliza microcrédito 
em duas regiões específicas do país. 
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Em sentido oposto aparecem as políticas públicas no âmbito desta investigação onde existe 

desarticulação institucional com os impactos negativos ao nível do acesso à linha Microinvest por 

parte dos microempreendedores.  

 

A questão da articulação entre diversas entidades que desempenham um papel na promoção do 

auto emprego foi também valorizada por parte de algumas entidades bancárias na medida em 

que consideram ser importante a criação de uma rede de apoio ao empreendedorismo que 

abrangesse um conjunto de serviços tais como: (1) prestação de informação sobre aspectos 

relacionados com a criação de um negócio (ex. licenciamentos, etc.), (2) consultoria para apoio à 

elaboração do projecto, (3) formação na área empresarial de forma a tornar os 

microempreendedores mais capazes de gerir o seu negócio e compreenderem questões básicas 

de fiscalidade (mesmo que de curta duração para os microempreendedores adquirirem noções 

básicas na área empresarial). Esta seria uma forma de minorar o insucesso considerando ser da 

responsabilidade do IEFP promover uma rede deste tipo através do envolvimento de associações 

empresariais ou associações locais, gabinetes de câmaras municipais de apoio ao investidor, 

universidades, ou outro tipo de infra estruturas. Este tipo de apoio seria muito importante para 

a elaboração dos projectos que dão entrada nas entidades bancárias e funcionaria como uma pré 

análise para estas. A ancoragem territorial dos serviços de apoio na lógica de uma dinâmica 

colectiva de desenvolvimento local através da harmonização e coordenação de todos os actores 

envolvidos no processo de criação de empresas permite uma melhor seleção de projetos e uma 

maior integração da iniciativa microempresarial no ambiente institucional (Guérin, 2002). 

 

As organizações da sociedade civil podem desempenhar um papel fulcral no âmbito dos serviços 

de apoio pela proximidade de terreno que têm com as populações, sendo necessária uma 

articulação entre os vários actores envolvidos na implementação da linha para que os serviços 

possam ser disponibilizados eficazmente. A necessidade de articulação institucional e a 

importância das organizações da sociedade civil na governação das políticas públicas são aspectos 

que foram já apontados em investigações como o Microempreendedorismo em Portugal130 e que 

sobressaem também neste estudo.  

 

É importante que os serviços estejam disponíveis e que os microempreendedoresserviços estejam disponíveis e que os microempreendedoresserviços estejam disponíveis e que os microempreendedoresserviços estejam disponíveis e que os microempreendedores,    a eles possam a eles possam a eles possam a eles possam 

aceder com facilidade no sentido de tornar eficaz a concessão da linha Microinvestaceder com facilidade no sentido de tornar eficaz a concessão da linha Microinvestaceder com facilidade no sentido de tornar eficaz a concessão da linha Microinvestaceder com facilidade no sentido de tornar eficaz a concessão da linha Microinvest. Para tal é 

importante que as políticas públicas tenham em consideração a necessidade de investimento 

financeiro em recursos humanos qualificados que sejam capazes de acompanhar de forma 

adequada os microempreendedores na criação do seu próprio negócio. 

        

 

6.4. Uma breve nota comparativa com os serviços de apoio ao nível Europeu 

A concessão de microcrédito na Europa caracteriza-se pela existência de diversas iniciativas que 

envolvem diferentes tipos de organizações131 com formas de actuações diferenciadas no que toca 

                                                             
130 Portela, José (coord.); Hespanha, Pedro; Nogueira, Cláudia; Teixeira, Mário; Baptista, Alberto (2008), 
Microempreendedorismo em Portugal. Experiências e Perspectivas. Lisboa: INSCOOP 

131 A complexidade e heterogeneidade de organizações e modelos de concessão de microcrédito existentes na europa 
foram já apresentados anteriormente no capítulo 2, ponto 2.3.2 – Panorama na Europa.  
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à forma como são disponibilizados os serviços de apoio. Neste ponto procura-se fazer uma breve 

nota comparativa desses serviços disponibilizados por quatro iniciativas europeias132 com o 

intuito de reconhecer as principais diferenças e semelhanças face ao modelo de serviços de apoio 

disponíveis na medida Microinvest. As quatro iniciativas seleccionadas foram: a Association pour 

le Droit à L´initiative Economique - ADIE (França), a Banca Popolare Ética (Itália), o Microbank 

(Espanha) e o Mikrokreditfonds Deutschland/GLS (Alemanha). 

 

A ADIEADIEADIEADIE, criada em 1989, é uma entidade sem fins lucrativos, configurando-se como a primeira 

instituição financeira não bancária a conceder microcrédito em França. Tendo em consideração 

a sua génese social, procura apoiar pessoas excluídas do mercado de trabalho e do sistema 

bancário tradicional a criarem o seu próprio emprego através da criação de um negócio com 

apoio de microcrédito. Reconhecendo que o acesso ao capital por si só não é suficiente, a ADIE 

complementa a sua actuação com uma oferta de serviços de apoio à criação e ao 

desenvolvimento do negócio. Para este efeito conta com uma rede de 39 parceiros (entidades 

públicas e privadas) espalhados pelo território e de uma rede de 120 balcões que apoiam na 

dinamização da sua intervenção. Um microempreendedor que pretenda aceder a um 

microcrédito deverá deslocar-se junto de um destes balcões disponíveis e usufruir de uma vasta 

oferta de serviços de acompanhamento e desenvolvimento do negócio que são prestados por 

uma rede de voluntários. Grande parte dos serviços de apoio da ADIE é sustentada por esta rede 

que igualmente acompanha o microempreendedore após a criação do negócio. Os serviços 

disponibilizados pela rede de voluntários são gratuitos para o microempreendedor e podem 

configurar-se como acompanhamento personalizado, formação e disponibilização de uma linha 

para atendimento telefónico. A ADIE vê financiada a sua actividade através de apoios públicos 

por diferentes formas: apoio financeiro ao programa133, funcionamento da sede, contribuições 

para o financiamento de serviços de desenvolvimento de negócio, fornecimento de garantia dos 

empréstimos concedidos através de um fundo público e também isenção temporária de encargos 

sociais. 

 

A Banca Popolare ÉticaBanca Popolare ÉticaBanca Popolare ÉticaBanca Popolare Ética tem a sua génese em organizações da sociedade civil e foi reconhecida 

oficialmente em 1998 pelo Banco Central Italiano como entidade autorizada para a actividade de 

captação de poupanças e concessão de crédito. A Banca Popolare Ética, tal como qualquer 

entidade bancária, capta poupanças e concede crédito mas diferencia-se das demais pelo facto 

de se guiar pelos princípios da finança ética e solidária. A Banca Popolare Ética recorre a uma 

rede variada de entidades parceiras (entidades públicas e entidades sociais) para a prestação de 

apoio aos microempreendedores tanto na fase prévia como após a concessão do crédito. A estas 

entidades compete todo o trabalho de triagem e pré-selecção dos microempreendedores, 

concessão de formação e acompanhamento para apoio na elaboração de projectos e 

desenvolvimento do negócio. Para além disso, as entidades parceiras são também responsáveis 

                                                             
132 A apresentação e explicitação dos modelos das iniciativas europeias seleccionadas encontra-se descrito no Anexo 
IV A - Revisão de iniciativas europeias de microcrédito e sistematizado no Anexo IV B – Quadro resumo das iniciativas 
europeias de microcrédito.  

133 Por cada projecto aprovado a ADIE recebe um financiamento público no valor de 2.000 euros. A ADIE reconhece 
que as entidades públicas estão sensíveis à eficácia das iniciativas de microfinança no que respeita à criação e 
desenvolvimento de empresas, criação de emprego e coesão social, bem como o desenvolvimento regional, sendo a 
ADIE considerada um serviço público de inclusão. Fonte: www.adie.org/nos-actions/microcredit-adie-en-pratique 
consultado a 27/09/2013 
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pela apreciação dos projectos de negócio realizando a intermediação com a entidade bancária. 

Este serviço é totalmente gratuito para o microempreendedor, sendo que as entidades parceiras 

financiam a sua actividade através de donativos, apoio público e apoio comunitário. Esta rede de 

parceria é fundamental para a actividade de concessão de crédito por parte da Banca Popolare 

Ética. 

 

O MicroBankMicroBankMicroBankMicroBank La caixaLa caixaLa caixaLa caixa    é uma instituição que, ao contrário das anteriores, nasceu de uma iniciativa 

de um grupo bancário que, motivado por objectivos de responsabilidade social, criou um 

segmento destinado especificamente à concessão de microcrédito e serviços de microfinança. O 

Microbank possui uma vasta rede de agências bancárias permitindo ter uma boa abrangência 

territorial e apoia-se numa vasta rede de entidades parceiras (entidades sociais e públicas), 

designadas de entidades colaboradoras, que concedem serviços de apoio aos 

microempreendedores. Cabe a esta rede de entidades informar sendo que as entidades sociais 

concedem um apoio mais estruturado ao orientarem e apoiarem os microempreendedores no 

desenvolvimento de um plano de negócios que se deverá consubstanciar num relatório a ser 

apresentado à entidade bancária cabendo ainda às entidades sociais a emissão de um certificado 

de viabilidade do projecto de negócio. Os serviços prestados podem variar consoante a entidade 

que o presta, assim como o formato do apoio prestado que também poderá variar, havendo 

entidades que prestam um apoio mais individualizado, outras que se sustentam em modelos mais 

genéricos onde disponibilizam pacotes formativos para o desenvolvimento de competências para 

a criação do negócio. O microempreendedor que se queira candidatar a um microcrédito poderá 

assim solicitar apoio junto de uma entidade colaboradora, desenvolver o plano de negócio e 

constituir todo o dossiê, sendo-lhe este apoio concedido gratuitamente. As entidades 

colaboradoras desempenham assim um importante papel complementar ao da concessão de 

crédito. 

 

Na Alemanha a concessão de microcrédito é feita através do Modelo de CooperaçãoModelo de CooperaçãoModelo de CooperaçãoModelo de Cooperação entre 

entidades bancárias e não bancárias, destinado a microempreendedores sem acesso ao sistema 

de crédito bancário tradicional. Este é um modelo cuja provisão de crédito é efectuada através 

de instituições de microfinança (Bendig et al, 2012) existindo um fundo de garantia, designado 

de Mikrokreditfonds DeutMikrokreditfonds DeutMikrokreditfonds DeutMikrokreditfonds Deutschlandschlandschlandschland, que serve como garantia aos microcréditos concedidos. Este 

fundo é promovido pelo governo alemão juntamente com as entidades bancárias KfW e GLS 

bank134 com o apoio do Fundo Social Europeu (FSE), sendo que o GLS bank é a entidade bancária 

que gere os créditos concedidos através deste fundo. Para um microempreendedor poder 

recorrer a um microcrédito deverá dirigir-se a uma instituição de microfinança e estas 

acompanham, aconselham e fazem a avaliação dos projectos de negócio para o pedido de 

crédito. Se o projecto for considerado viável é recomendada a concessão de crédito comunicando 

a instituição de microfinança com o GLS Bank. Este concede o valor do crédito disponível através 

do fundo de garantia ficando a cargo das instituições de microfinança a concessão de serviços de 

apoio ao desenvolvimento do negócio.  

 

O que se destaca em todas as iniciativas europeias, independentemente do formato de concessão 

de microcrédito – instituição financeira não bancária (ADIE), banca ética (Banca Popolare Ética), 

                                                             
134 GLS Gemeinschaftsbank é uma entidade bancária com objectivos éticos. Fonte: 
http://www.gemeinschaftsbank.ch/home consultado em 11/11/2014 
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entidade bancária (Microbank La Caixa e GLS bank) – é que todas elas se apoiam em serviços de 

apoio para acompanhamento do microempreendedor na elaboração do seu projecto de negócio. 

Nestas iniciativas, os serviços de apoio são prestados através do estabelecimento de parcerias 

com voluntários (ADIE), com entidades públicas ou sociais (Banca Popolare Ética e Microbank La 

Caixa) e com instituições de microfinança (GLS Bank), existindo uma separação entre a entidade 

que concede o crédito e entidade que presta o serviço de apoio. 

 

Embora a experiência portuguesa no âmbito da concessão da linha Microinvest, no que diz 

respeito aos serviços de apoio, nomeadamente no apoio pré criação do negócio, seja ainda 

incipiente pelo facto de a rede de técnicos de apoio no âmbito do PNM não estar ainda em pleno 

funcionamento e de estar apenas disponível para os projectos que dêem entrada através deste 

programa, o que se verifica é que, à semelhança das iniciativas europeias, os serviços de apoio 

estão pensados na óptica de serem prestados por entidades especializadas no acompanhamento 

a microempreendedores na elaboração do seu projecto de negócio como complemento aos 

serviços financeiros de apoio à criação de micro negócios (podendo o apoio configurar-se como 

consultoria individual ou formação). Também o apoio prestado pela ANDC segue esta lógica, uma 

vez que é uma entidade especializada neste tipo de acompanhamento sendo o seu 

funcionamento apoioado por fundos públicos.  

 

O modelo de acompanhamento do PNM, tal como o da ADIE, também prevê um serviço mais 

individualizado, que pode ser complementado com a possibilidade de frequência de formação 

em áreas chave de desenvolvimento de negócio, oferta formativa que se encontra disponível nos 

serviços públicos de emprego e não pela rede de entidades parceiras. Também no que diz 

respeito ao estabelecimento de uma rede de voluntários, inicialmente o PNM previa a 

constituição da sua rede de técnicos neste formato mas que se veio a demonstrar pouco eficaz, 

sendo que embora a ADIE recorra a uma rede de voluntários para acompanhamento aos 

microempreendedores, o que se verifica é que esta entidade recebe apoio público por cada 

projecto acompanhado.  

 

O PNM também apresenta algumas semelhanças com os serviços de apoio no âmbito das 

iniciativas do Microbank La Caixa e da Banca Popolare Ética no que diz respeito ao 

estabelecimento de parcerias com entidades sociais que deverão informar, orientar e apoiar os 

microempreendedores no desenvolvimento de um plano de negócio, sendo estas entidades 

responsáveis por todo o processo de criação de negócio e intermediação com a banca.  

 

O apoio prestado pela ANDC aproxima-se do que pode ser designado de uma instituição de 

microfinança, tal como designada no modelo Alemão (Modelo de Cooperação) no qual o banco 

concede o crédito cabendo à instituição de microfinança os serviços de apoio, à semelhança do 

que acontece em Portugal com aquela instituição. 

  

Da análise das iniciativas europeias, destaca-se a transversalidade da importância dos serviços de transversalidade da importância dos serviços de transversalidade da importância dos serviços de transversalidade da importância dos serviços de 

apoapoapoapoioioioio na fase pré-criação do negócio, em especial no desenvolvimento do plano de negócios, mas 

também na fase de consolidação do negócio. Para tal, sobressai a importância de constituição importância de constituição importância de constituição importância de constituição 

parceriasparceriasparceriasparcerias, que se consubstanciem em redes efectivas/activas de entidaderedes efectivas/activas de entidaderedes efectivas/activas de entidaderedes efectivas/activas de entidades parceiras que prestem s parceiras que prestem s parceiras que prestem s parceiras que prestem 

serviços de apoioserviços de apoioserviços de apoioserviços de apoio. A maioria das parecerias estabelecidas, à semelhança do modelo português, é 
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junto de entidades socias que se caracterizam pela sua presença no terrenose caracterizam pela sua presença no terrenose caracterizam pela sua presença no terrenose caracterizam pela sua presença no terreno – desenvolvendo uma 

percepção aprofundada sobre as dinâmicas locais –, condição indispensável para implementar 

respostas adequadas e que respondam eficazmente às necessidades dos microempreendedores. 

Outra questão que se destaca é a importância de um acompanhamento presencial e continuadoé a importância de um acompanhamento presencial e continuadoé a importância de um acompanhamento presencial e continuadoé a importância de um acompanhamento presencial e continuado, 

seja na fase de preparação do plano de negócio como a sua continuidade aquando da 

implementação do negócio. O trabalho destas entidadestrabalho destas entidadestrabalho destas entidadestrabalho destas entidades parceiras com a preparação, orientação, 

monitorização e acompanhamento dos microempreendedores são factores críticos para a são factores críticos para a são factores críticos para a são factores críticos para a 

concessão do crédito concessão do crédito concessão do crédito concessão do crédito por parte das entidades responsáveis.   
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7.  

Recomendações 

 

 

Considerando os resultados do presente estudo de investigação, que permitiram aprofundar o 

conhecimento sobre a realidade de implementação e funcionamento da linha Microinvest, 

traçam-se, agora, algumas recomendações baseadas em aspectos que se evidenciaram como 

cruciais para o bom desenvolvimento dessa linha e, mais amplamente, para as políticas de 

promoção do auto-emprego135. 

 

Recomendação 1 // Disponibilizar serviços de apoio ajustados aos microempreendedores e 

territorialmente abrangentes.    

A existência de serviços de apoio anteriores à aprovação do crédito e à constituição da empresa 

evidencia-se enquanto elemento catalisador do acesso à Microinvest. A relevância destes 

serviços de apoio é sublinhada tanto por microempreendedores como pelas entidades bancárias.  

// Do ponto de vista dos microempreendedores, estes serviços funcionam como um 

contributo necessário, e na generalidade das vezes indispensável, para a compreensão 

do funcionamento da medida, para a estruturação de um plano de negócios consequente 

com a realidade da pessoa e do negócio, e para facilitar a intermediação com as entidades 

bancárias. Saliente-se ainda que este apoio é particularmente relevante tendo em conta 

eventuais lacunas na literacia financeira dos microempreendedores.  

// Para as entidades bancárias, os serviços de apoio são um elemento chave na redução 

dos seus custos de transacção (relacionados com a necessidade de contactos com os 

microempreendedores e de recolha e tratamento da informação para a análise dos 

processos), um dos factores que estão na base do desinteresse do sistema financeiro pelo 

microcrédito.  

Partindo deste reconhecimento, os esforços que nos últimos anos têm sido feitos no sentido de 

disponibilizar serviços de apoio aos microempreendedores devem ser reforçados e 

operacionalizados de forma mais efectiva. Para que esta disponibilização e promoção de 

acessibilidade aos serviços de apoio se converta numa estratégia chave para viabilizar o acesso à 

linha de crédito, deve-se: 

                                                             
135 Não sendo objecto de recomendações no âmbito deste estudo, importa todavia realçar que o enquadramento legal 

que regula o funcionamento das microempresas, bem como as medidas de política social que garantem apoio às 

populações mais vulneráveis, são dois factores cruciais que podem constranger ou facilitar a opção pelo auto-emprego 

enquanto forma de inserção no mercado de trabalho. Neste sentido, ambos devem ser adaptados de forma a assegurar 

que os microempreendedores têm os incentivos certos para criarem o seu negócio. Por um lado, a criação de um 

sistema fiscal e de protecção social adequado às especificidades das micro empresas é um tema relevante e já 

largamente debatido a nível nacional. Adicionalmente, é reconhecida a importância de favorecer a transição do 

desemprego para o auto-emprego, através da flexibilização e adequação dos apoios sociais (nomeadamente 

permitindo a acumulação de alguns apoios sociais durante a fase de arranque da empresa ou a recuperação do direito 

ao subsídio de desemprego em caso de fecho da empresa). 
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// Procurar reconhecer e alavancar os recursos humanos, o capital social e as 

metodologias de trabalho de entidades com experiência acumulada no campo do 

microcrédito e/ou no acompanhamento a microempreendedores;  

// Assegurar que a disponibilização de serviços de apoio cubra a totalidade do território 

nacional, de forma a garantir equidade no acesso à medida; 

// Buscar que o perfil profissional dos técnicos responsáveis pelo acompanhamento do 

microempreendedor inclua competências técnicas e relacionais adequadas, e promova a 

necessária autonomia e capacitação do microempreendedor.   

 

  

Recomendação 2 // Criar uma figura de vinculação que funcione como elo de ligação entre o 

microempreendedor e a linha Microinvest.  

A necessidade da existência de uma figura de vinculação que funcione como referência clara e 

estável para os microempreendedores resulta de duas ordens de factores.  

// Em primeiro lugar das constatadas fragmentação e descontinuidade nos percursos de 

acesso à Microinvest, resultantes da multiplicidade de actores envolvidos na sua 

implementação e da falta de uma articulação institucional entre eles que garanta que a 

linha seja disponibilizada de forma integrada e eficaz.  

// Simultaneamente, os microempreendedores valorizam grandemente uma 

interlocução de proximidade e de continuidade, pela qual se estabeleçam relações de 

confiança com uma figura de referência que possa desbloquear os obstáculos que se 

levantem no acesso à Microinvest. 

Esta figura de vinculação deve ter competência e legitimidade para assegurar, sempre que 

necessário, a interlocução com as várias entidades envolvidas na dinamização da linha.  

// Desejavelmente esta figura deverá ser coincidente com a figura do técnico que 

assegura os serviços de apoio, contribuindo para a tão necessária integração e coerência 

no funcionamento da linha.  

// No mesmo sentido, recomenda-se que a presença da figura de vinculação/técnico dos 

serviços de apoio perdure desde que o microempreendedor decide avançar com o 

crédito até à fase após a criação da empresa.  

Desta forma, é lógico pensar de forma articulada nos serviços de apoio pré e pós criação 

de empresa, procurando complementaridades que facilitem a trajectória do desemprego 

à autonomia proporcionada pela integração no mercado de trabalho. 

 

 

Recomendação 3 // Reforçar os mecanismos de divulgação da Microinvest com base numa 

estratégia de proximidade e de parcerias locais. 

O acesso à Microinvest, e em primeira instância a sua divulgação junto de potenciais 

microempreendedores, deve ser assegurado através do máximo de pontos de entrada possíveis.  

// Para alargar o conhecimento da linha junto da população é importante privilegiar uma 

estratégia de abordagem local, baseada em parcerias com entidades como organizações 

não-governamentais locais ou nacionais, organizações comunitárias, associações 

profissionais, etc.  

// Uma outra dimensão, porventura ainda mais fundamental, é a articulação de base 

entre a rede de estruturas locais do IEFP (Centros de Emprego, Centros de Formação, 
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Gabinetes de Inserção Profissional) e a rede de agências bancárias locais, que é 

actualmente inexistente e pode constituir-se como factor crítico não só em termos de 

divulgação mas para todo o dinamismo da linha.  

// Um recurso interessante a explorar é a utilização dos meios de comunicação locais, 

tais como jornais e rádios.  

// Uma outra estratégia significante passa pela mobilização de microempreendedores 

que já recorreram à linha Microinvest e que demonstrem disponibilidade para transmitir 

o seu testemunho e informações a potenciais interessados. O envolvimento de pares 

(pessoas com características ou vivências semelhantes que se apoiam informal ou 

formalmente sobre determinados assuntos ou necessidades específicas) pode ser um 

recurso privilegiado na disseminação da linha.  

Trabalhar com uma forte rede de partenariado local é chave para levar a um maior conhecimento 

e sensibilização sobre a Microinvest junto dos seus destinatários. Importa assumir que a activação 

de uma abordagem de proximidade desta natureza não se fará sem um mandato claro às 

estruturas locais do IEFP para funcionarem como elementos de activação deste partenariado. Isto 

implica necessariamente a inclusão de uma estratégia proactiva de divulgação da Microinvest nos 

objectivos a cumprir pelos serviços locais do IEFP, bem como uma correspondente afectação de 

recursos humanos e outros para este efeito.  

 

 

Recomendação 4 // Introduzir melhorias nos mecanismos de monitorização e avaliação do 

funcionamento da linha Microinvest, e de reporte de informação às várias partes interessadas. 

A monitorização e avaliação desta medida de política pública, envolvendo responsabilidades 

partilhadas e papéis diferenciados entre vários actores, obriga a pensar em mecanismos que 

permitam a recolha e tratamento de dados de uma forma concertada. A presente arquitectura 

institucional em que se baseia o funcionamento da Microinvest remete para as entidades 

bancárias grande parte da recolha de indicadores de avaliação, o que, tendo em conta as 

objecções destas à dinamização a linha, coloca desde logo um entrave a este processo. O 

cruzamento destes indicadores com aqueles recolhidos pelas outras entidades envolvidas, IEFP e 

CASES, levanta igualmente dificuldades ao nível da integração e coerência da informação obtida.  

// Tendo em conta os estrangulamentos identificados, importa negociar entre os vários 

actores envolvidos quais as melhorias que podem ser introduzidas no sistema de 

avaliação. O que, aliás, poderá estar interligado com a negociação das próprias condições 

da Microinvest e da sua operacionalização. Será, por exemplo, relevante ultrapassar a 

lacuna de informação relativa ao número de pedidos de crédito recusados pelas 

entidades bancárias. 

// A criação de um provedor da Microinvest, acessível através de um interface online, 

apresenta-se como um recurso interessante para receber queixas relativas ao 

funcionamento e sugestões de melhoria directamente dos microempreendedores, bem 

como para agilizar as necessárias respostas em conformidade com os casos 

apresentados.  

// A disponibilização pública de dados desagregados que permitam aceder à evolução da 

implementação da linha Microinvest – através da apresentação de informação 

sistematizada, acessível de forma clara e transparente e com regularidade definida – deve 

integrar a prestação de contas a decisores políticos e aos restantes cidadãos. Este reporte 
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de informação é também um contributo importante para a, já referida, necessidade de 

reforçar a articulação institucional entre os diversos actores envolvidos na medida.  

Num registo mais avançado faria ainda sentido a avaliação do impacto social gerado pela 

Microinvest, de forma a aferir a mais-valias que efectivamente são geradas pelos recursos 

públicos que estão a ser investidos nesta medida e a fundamentar justificadamente a sua 

pertinência. Importaria assim complementar indicadores mais centrados nos números de postos 

de trabalho criados e no volume de crédito concedido com outros mais centrados no 

desenvolvimento económico e social (inclusão social, bem-estar, reforço da economia local, 

poupança pública em prestações sociais, etc.) 

 

 

Recomendação 5 // Promover um funcionamento integrado das diversas ofertas de 

microcrédito disponíveis, apostando num reforço da articulação institucional entre as 

entidades relevantes neste domínio. 

// Importa investir, particularmente ao nível da territorialização da Microinvest, num 

maior conhecimento mútuo entre os técnicos dos Centros de Emprego e os técnicos das 

agências bancárias, bem como numa aproximação institucional entre estes e a CASES. 

Sendo estas as entidades com as quais os microempreendedores se relacionam 

directamente, é essencial promover um conhecimento mais aprofundado sobre o 

funcionamento da medida – incluindo no tocante às diferenças entre as modalidades ACE 

e PNM – a partir do qual se possam estabelecer práticas de referenciação mútua entre 

estas entidades. Esta é uma aposta particularmente relevante na medida em que os 

microempreendedores apontam as lacunas de informação e de referenciação adequada 

como um forte constrangimento nos percursos de acesso à linha. 

// Tendo em conta a multiplicidade de linhas de microcrédito disponíveis em Portugal – 

Microinvest via ACE e via PNM, linhas próprias das entidades bancárias, microcrédito 

ANDC, outras linhas protocoladas – e a dispersão que esta gera nas entidades bancárias 

e nos microempreendedores, é necessário também promover uma coordenação efectiva 

entre as várias ofertas existentes e uma concertação de esforços entre as várias 

entidades envolvidas.  

Uma possibilidade neste âmbito passa por debater a segmentação dos públicos-alvo que 

são mais ajustados a cada uma das ofertas, bem como de conhecer as diversas condições 

de crédito disponíveis, para que todas as entidades envolvidas possam encaminhar os 

microempreendedores interessados para as soluções que sejam mais ajustadas a cada 

pessoa e a cada negócio.  

A multiplicidade de linhas pode ser interessante desde que se assegure o conhecimento mútuo 

e a articulação de todos os agentes envolvidos, tendo em vista o cumprimento dos objectivos 

fundamentais de inclusão social pela criação de emprego. Faz, então, sentido clarificar: 

// Quais as soluções mais adequadas tendo em conta diferentes perfis de 

microempreendedorismo – ou seja, aferindo se se trata de projectos de negócio que 

visam preferencialmente a subsistência individual e do agregado familiar 

(empreendedorismo de necessidade) ou se surgem mais no desenvolvimento de 

carreiras profissionais (empreendedorismo de oportunidade); 

// Quais os diferentes perfis de microempreendedores – avaliando diversas dimensões 

dos sujeitos tais como o grau de autonomia para a construção do plano de negócio ou a 
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capacidade de mobilizar recursos para este efeito, a literacia e facilidade de acesso, 

compreensão e processamento de informação, o grau de exclusão social e de acesso ao 

mercado financeiro, etc.  

 

 

Recomendação 6 // Desenvolver uma governança do sistema do microcrédito em Portugal 

baseada no aprofundamento de uma lógica horizontal de debate e cooperação entre 

entidades públicas, entidades bancárias e organizações da sociedade civil. 

Tendo em conta as características do sector do microcrédito em Portugal, importa apostar numa 

abordagem de governação intersectorial que procure maximizar os recursos e as competências 

detidas por cada um dos actores relevantes neste domínio, e que ao mesmo tempo tenha em 

conta os constrangimentos e os modos de actuação particulares de cada um desses actores, com 

vista a desenhar estratégias consequentes.   

// As entidades bancárias têm a capacidade de potenciar a inclusão financeira dos 

microempreendedores, desde que chamadas a intervir em condições que estejam 

minimamente alinhadas com a sua missão de âmbito lucrativo.  

// As organizações da sociedade civil, actuando numa esfera de maior proximidade aos 

microempreendedores, estão mais capacitadas para encaminhar os públicos-alvo da 

medida e apoiar a elaboração de projectos, desde que munidas com os recursos 

humanos e financeiros adequados para a realização deste desígnio de serviço público. 

// Por fim, as entidades públicas devem ser o garante da divulgação e da criação de 

condições efectivas para o acesso ao crédito. Estas condições deverão ser identificadas 

através de uma avaliação participada por todos os actores relevantes do sistema, com 

vista a desenhar colectivamente as intervenções mais adequadas para o seu bom 

funcionamento.  

O desafio nesta matéria prende-se com a necessidade de alcançar uma visão partilhada e 

objectivos consensualizados entre todos estes vários actores chave. Quando a visão é definida 

unilateralmente a tendência é criar mais resistências, especialmente tendo em conta que os 

diferentes actores têm diferentes interesses, culturas de funcionamento e estratégias de 

actuação. Importa assim reconhecer estas diferenças e, simultaneamente, identificar áreas de 

interesse comum onde uma acção concertada pode trazer benefícios com ganhos mútuos para 

todos. Sem esta base será difícil a mobilização de todos para a acção.  

 

 

Recomendação 7 // Comprometimento com uma estratégia de longo prazo de apoio ao 

microcrédito e promoção do auto-emprego independentemente de ciclos políticos. 

É essencial privilegiar uma visão de longo prazo e alguma estabilidade no tocante às apostas 

políticas realizadas em termos de microcrédito enquanto instrumento em prol do auto-emprego 

e inclusão social. Esta será a melhor forma de rentabilizar todo o investimento realizado neste 

âmbito – não só financeiro, mas também de tempo, de capital social e de competências criadas 

entre os diferentes actores – permitindo um processo incremental que possa gerar 

continuamente resultados e impactos ao nível da criação de emprego, ao mesmo tempo 

possibilitando uma eficiente gestão de recursos. 

// Tendo em conta o exemplo dado pela Microinvest – em termos do seu demorado e 

gradual processo de operacionalização no terreno, bem como dos desafios que se 
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levantam à gestão do seu modelo de responsabilidades partilhadas entre vários actores 

– parece ser correcto apostar na continuidade das medidas de política pública neste 

domínio, desde que sejam introduzidas melhorias no seu funcionamento fundamentadas 

numa avaliação consistente. A constante mudança das regras do jogo definidas para os 

vários actores, bem como a profusão de novas medidas de estímulo ao auto-emprego, 

parece indiciar uma perda de eficácia no sistema.  

// Um outro exemplo a considerar prende-se com a anteriormente fundada estratégia de 

apoio à Associação Nacional de Direito ao Crédito (ANDC), organização da sociedade civil 

que estabelece uma aliança com o sector bancário para a provisão do crédito e assegura 

os serviços de apoio aos microempreendedores. Na linha das boas práticas a nível 

europeu, o Estado português tem vindo a apoiar o microcrédito há mais 15 anos através 

das subvenções dadas à ANDC, com base na sua missão de interesse geral – que consiste 

na democratização do acesso ao crédito para a criação de micro negócios – e 

particularmente no seu papel de acompanhamento aos microempreendedores.  

// A gestão dos ciclos políticos deve assegurar que os anteriores investimentos realizados 

neste domínio são devidamente reconhecidos, integrados e capitalizados nas presentes 

e futuras apostas em termos de estímulo ao auto-emprego e inclusão social. 
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Breve reflexão final sobre as dinâmicas  

entre Estado, Mercado e Sociedade Civil  

no âmbito do microcrédito e das políticas  

públicas de apoio ao auto-emprego 

 
Nesta nota final propomo-nos a redireccionar 

o olhar sobre a linha Microinvest focando-o 

num enquadramento macro sobre as relações 

entre Estado, Mercado e Sociedade Civil. Esta 

breve reflexão, centrada na análise das 

dinâmicas entre estes três sectores econó-

micos, possibilita uma grelha de leitura 

particularmente relevante para analisar 

algumas tendências que se jogam na 

confluência dos campos do microcrédito e das 

políticas públicas de apoio ao auto-emprego. 

 

A pesquisa levada a cabo, em termos de 

revisão bibliográfica e da informação recolhida 

junto dos actores públicos, entidades 

bancárias e microempreendedores, leva-nos a 

constatar o seguinte: 

– A pretendida atractividade das condições 

de crédito para os microempreendedores 

(particularmente em termos de taxas de 

juro baixas e período de carência 

prolongado) não está a ser garante de 

uma expressiva procura pela linha 

Microinvest; 

– As condições de crédito são fonte de 

resistências junto das entidades 

bancárias, não criando os incentivos 

adequados para promover um real 

interesse destas na dinamização da linha; 

– A literatura (European Commission, 2010) 

sobre os mercados europeus de 

microcrédito defende que o preço do 

crédito não é a condição que determina a 

exclusão financeira dos microempre-

endedores, mas antes as circunstâncias 

mais latas de acesso ao mercado 

financeiro; 

                                                             
136 Estas linhas de crédito já existiam em 2009 aquando do lançamento da linha Microinvest. 

– Existe um sistema de microcrédito em 

funcionamento a nível nacional, para além 

da Microinvest, no qual entidades 

bancárias, por vezes em parceria com 

organizações da sociedade civil, 

disponibilizam aos microempreendedores 

uma diversidade de linhas de crédito136; 

– Existe uma organização da sociedade civil, 

com missão social especificamente ligada 

ao microcrédito, que é detentora de uma 

metodologia consolidada ao longo de 

mais de 15 anos no acompanhamento a 

microempreendedores e na articulação 

com entidades bancárias, dispondo de 

uma rede de técnicos com abrangência 

territorial nacional.  

 

Destas considerações decorrem os seguintes 

eixos de reflexão: 

– A criação de raiz de uma linha de crédito 

de pequeno montante como a 

Microinvest parece constituir-se de 

alguma forma como uma sobreposição 

relativamente às soluções já existentes, 

duplicando serviços anteriormente 

disponíveis ao invés de assumir um papel 

de complementaridade face às respostas 

que já estavam em campo, nomea-

damente implementando mecanismos 

que favorecessem a maior implicação do 

sector bancário nos modelos institucionais 

já existentes. Pode dizer-se que a 

introdução de uma linha como a 

Microinvest faria mais sentido num 

mercado financeiro em que as entidades 

bancárias não estivessem ainda direc-

tamente presentes no fornecimento de 

serviços de microcrédito.  
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– O Estado deve assumir um papel 

facilitador promovendo a equidade e 

eficácia do sistema já existente, 

identificando as necessidades dos actores 

que estão presentes no terreno, de forma 

a criar intervenções complementares que 

procurem assegurar condições favoráveis 

para garantir o acesso dos microem-

preendedores aos serviços de micro-

crédito existentes: 

› Serviços de apoio – assegurando 

aos microempreendedores um 

apoio de proximidade, integrado 

e consequente, e ao mesmo 

tempo reduzindo os custos de 

transacção elevados que 

estruturalmente condicionam o 

envolvimento das entidades 

bancárias neste segmento de 

crédito; 

› Sistema de garantia mútua – 

aperfeiçoando o funcionamento 

do sistema de garantia aos 

microempreendedores, para que 

este funcione efectivamente 

como mais-valia junto das 

entidades bancárias; 

› Monitorização do sector – 

avaliando de forma participada e 

em diálogo com todos os actores 

relevantes neste domínio, de 

forma a criar intervenções 

fundamentadas e ajustadas face 

às necessidades de coordenação 

e harmonização do sistema. 

 

Preconiza-se assim uma acção catalisadora e 

potenciadora da acção do mercado (entidades 

bancárias) e da sociedade civil (organizações 

sem fins lucrativos que disponibilizam serviços 

de apoio) em prol dos objectivos últimos da 

promoção do emprego e da inclusão social. 

Uma acção que optimize a eficácia e a 

continuidade das acções já existentes e dos 

recursos públicos que são (e já foram anteri-

ormente) despendidos nesta matéria.   

 

Constata-se que a passagem das anteriores 

medidas (baseadas em subsídios não 

reembolsáveis) para as actuais medidas 

(baseadas em créditos bancários) apresenta 

potencial em termos de uma maior 

responsabilização dos cidadãos pelos fundos 

disponíveis e pela partilha de responsa-

bilidades intersectorial na inserção de públicos 

vulneráveis. No entanto, os seguintes efeitos 

foram, na prática, mais visíveis: 

– Um recuo notório na proximidade entre os 

serviços de emprego e as pessoas (pelo 

quase residual papel designado aos 

Centros de Emprego);  

– Uma incapacidade de o Estado garantir 

um efectivo envolvimento e articulação 

entre as entidades bancárias e as 

organizações da sociedade civil que 

pretendeu incluir neste desenho de 

política pública.  

 

De facto, parece ter-se tentado operar uma 

delegação de competências que se traduziu 

numa certa desresponsabilização por parte do 

Estado ao invés da desejável aposta clara 

(necessariamente envolvendo uma alocação 

de recursos) no desenvolvimento de novas 

competências nos actores envolvidos e na sua 

capacitação para o trabalho em rede. 
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