
SUCESSÃO 
EMPRESARIAL ESTE SUPLEMENTO FAZ PARTE INTEGRANTE DA VIDA ECONÓMICA 

Nº 1429, DE 27 DE JANEIRO DE 2012,
E NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Sucessão 
deve ser encarada 
como oportunidade

A AEP promoveu, com o apoio do POAT/ FSE, a realização 
de um estudo temático sobre a problemática do processo 
de sucessão das empresas familiares. Na primeira linha 
das preocupações esteve a sensibilização dos empresários 
portugueses para a necessidade de assumirem a sucessão 
e a transmissão não só como uma oportunidade, mas 
também como um “processo que tem de ser planeado, 
gerido e acompanhado, exigindo recursos e qualifi cação 
para o seu desenvolvimento”.
O projeto culmina com a elaboração do “Livro Branco da 
Sucessão Empresarial”, que será divulgado na próxima 
terça-feira, durante o Congresso Europeu, na Exponor.



A Associação 
Empresarial de 
Portugal (AEP) 
inscreveu a sucessão 
nas empresas 
familiares como uma 
das prioridades da sua 
agenda. Atenta aos 
principais desafios que 
se colocam ao tecido 
económico nacional, a 
AEP promoveu, com o 
apoio do POAT/ FSE, 
Programa Operacional 
de Assistência Técnica 
do Fundo Social 
Europeu, a realização 
de um estudo temático 
sobre a problemática 
do processo de 
sucessão das empresas 
familiares. 

Sendo certo que as empresas 
familiares são a forma empre-
sarial predominante nas eco-
nomias de mercado atuais, é 
fácil percebermos a importân-
cia e o alcance deste desafio, 
vital para o sucesso empresarial 
e o desenvolvimento da econo-
mia e da sociedade. 

O estudo que a AEP fez com 
uma componente quantitativa, 
através de um questionário es-
truturado com resposta eletró-
nica dirigido a cerca de 10 mil 
empresas, e outra qualitativa, 

junto de uma amostra de uma 
centena de empresas familia-
res, dará particular atenção a 
aspetos como organização e 
gestão das empresas familiares, 
expectativas, constrangimen-
tos e preparação do processo 
de sucessão e sustentabilidade 
empresarial. Complementar-
mente realizaram-se seis “focus 
group” e foram estudados 30 
casos de sucesso nesta área em 
Portugal, abrangendo micro, 
pequenas, médias e grandes 
empresas.

A adoção de uma estratégia 
de sucessão, a par da informa-
ção, da formação e da qualifica-
ção dos decisores empresariais, 
é para a AEP uma das formas 
mais eficientes de prevenir fa-
lências e evitar o desemprego. 

Por isso, na primeira linha das 
preocupações associativas está 
a sensibilização dos empresá-
rios portugueses para a neces-
sidade de assumirem a sucessão 
e a transmissão como um “pro-
cesso que tem de ser planeado, 
gerido e acompanhado, exigin-
do recursos e qualificação para 
o seu desenvolvimento”.

O projeto foi divulgado atra-
vés de sessões públicas, abran-
gendo 10 capitais de distrito, 
seminários e outras ações de 
comunicação direta.

Culminará com a elaboração 
do “Livro Branco da Sucessão 
Empresarial”, de que consta-
rão o diagnóstico da situação 
atual e a visão prospetiva para 
Portugal nesta matéria, as boas 
práticas nacionais e interna-
cionais e as propostas de ação 
ajustadas à realidade empresa-
rial portuguesa, que será apre-
sentado publicamente num fó-
rum europeu da especialidade.

AEP lança estudo temático
sobre a sucessão das empresas familiares
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“Acrescentar valor à sabedoria de gerações!” 

Acções implementadas:
1- Sessão pública de apresentação do projeto visando apresentar os objetivos, o plano de ação e despertar a 
opinião pública para o tema;
2- “Road show” com 10 sessões de sensibilização para a temática nas principais cidades/capitais de distrito, 
para disseminar informação sobre esta temática, envolvendo e estimulando à participação dos principais 
interessados;
3- Estudo quantitativo através de questionário estruturado com resposta eletrónica, sobre um universo de cerca 
de 10 mil empresas e empresários/gestores. O tratamento e análise a efetuar das respostas servirá de apoio ao 
diagnóstico sobre a sucessão em Portugal;
4- Estudo qualitativo ao tecido empresarial nacional, através de diagnósticos individuais, junto de 
uma amostra de 100 empresas familiares, sobre os modelos de organização e de gestão, expectativas, 
constrangimentos e medidas de preparação para o processo de sucessão, para melhor caracterizar a situação e 
começar a perspetivar soluções; 
5- Animação e realização de seis “focus group” temáticos visando cruzar informação, esclarecer dúvidas e 
validar resultados;
6- Análise de casos de sucesso de sucessão familiar no tecido empresarial nacional através do estudo junto de 
30 empresas familiares de distintas dimensões (micro, pequenas, médias e grandes);
7- Levantamento das melhores práticas internacionais, junto de associações de empresas familiares de 
Espanha, França, Itália, Alemanha, Reino Unido e Finlândia e estudo internacional de casos em seis países 
com visita a pelo menos três destes países;
8- Edição de um Manual de Boas Práticas Internacionais e respetiva apresentação pública;
9- Seminário intermédio de partilha e validação de resultados, num processo de construção evolutiva, de 
partilha de resultados, debate de caminhos e validar novas ações a desencadear, envolvendo: empresas, 
associações, entidades gestoras, entidades públicas, entre outros;
10 - Edição do “Livro Branco da Sucessão Empresarial” que constitui o principal produto a apresentar como 
estudo específico sobre a temática “Sucessão Empresarial” onde constarão, para além do diagnóstico de 
partida e visão prospetiva, as boas práticas nacionais e internacionais e as propostas de ação neste domínio 
específico;
11 - Apresentação pública do Livro Branco com as principais conclusões num Congresso Europeu da 
Sucessão Empresarial, procurando divulgar e disseminar os principais resultados alcançados, mas também 
perspetivando novos rumos e novas iniciativas a desencadear para lá do presente Estudo.

Plano de ação

O objetivo primordial é 
fazer com que a questão 
da sucessão passe a 
ser encarada como 
oportunidade, abrindo aos 
intervenientes neste tipo 
de processos um leque 
de soluções ajustadas 
às necessidades da 
economia nacional e à 
regeneração do tecido 
empresarial português, 
cujo modelo organizacional 
predominante assenta 
ainda na família. 
Os objetivos do Projeto 
podem ser descritos 
através do seguinte 
esquema:
visa, em última instância, 
problematizar soluções 
para este enorme desafio, 
permitindo otimizar e gerir 
o processo de sucessão, 
procurando promover em 
simultâneo: 
• O empreendedorismo, 
mediante processos de 
MBO e MBI;
• O aumento da 
representatividade das 
mulheres nos órgãos de 
decisão; e
• Recolher a informação 
adequada, compreender e 
analisar a problemática da 
sucessão empresarial.
Com o projeto, a AEP 
espera “contribuir para 
que a sucessão empresarial 
facilite a construção de 
um tecido empresarial 
mais dinâmico e robusto, 
inserido na economia 
do país de forma mais 
competitiva, coesa e 
socialmente justa, e para 
o combate preventivo 
às falências e ao 
desemprego”.

O projeto culminará 
com a elaboração do 
“Livro Branco da 
Sucessão Empresarial” 



Das organizações que já 
passaram por um processo 
de sucessão, salienta-se que, 
em 87,5% das empresas, as 
mudanças que advieram com 
o processo de sucessão foram 
necessárias para manter a 
empresa competitiva e que a 
sucessão conduziu ao aumento 
de valor dos serviços/produtos 
oferecidos no mercado pela 
maioria das empresas (93,8%). 
Há também um aumento 
da criatividade e inovação na 
cultura organizacional com a 
sucessão em 91,7% dos casos.
Seja como for, durante a 
sucessão verifica-se uma forte 
dependência do líder ao nível 
da gestão, já que ainda se 
vive um grau considerável 
de dependência do carisma, 
competências e atitude do actual 
líder na maioria das empresas. 
Importa ainda registar que 66% 
das empresas não possuem 
qualquer tipo de acordo 
específico que defina os direitos 
e deveres de cada uma das partes 
envolvidas (acionistas, gerência, 
família, entre outros) ao nível da 
organização da gestão. 

A amostra do estudo quantitativo rea- liza-
do pela AEP, no âmbito do projeto de suces-
são nas empresas familiares, é composta maio-
ritariamente por empresas que apresentam as 
seguintes características: volume de negócios 
inferior a � 2 milhões (58%); balanço total 
inferior a � 2 milhões (64%); número de 
trabalhadores entre 10 e 50 (56%); empresa 
está na primeira geração (52%) ou na segunda 
geração (30%); entre dois e quatro sócios fa-
miliares (53%); detendo a maioria (>50%) do 
capital social da empresa (79%) das empresas; 
ainda não passou por um processo de sucessão 
(60%). A sucessão foi analisada em seis áreas. 

A estratégia envolveu: a passagem do tes-
temunho – 70% dos inquiridos afirmam 
sentir necessidade clara em passar o teste-
munho, sendo este um factor facilitador 
na continuidade da empresa; – planos de 
contingência – apenas 47% das empresas 
assumem ter planos de contingência para os 
momentos de sucessão, indiciando sucessões 
pouco programadas e mais reactivas; – pla-
no de negócios pós-sucessão – somente 36% 
dos entrevistados afirmam que a sua empresa 
possui um plano de negócios definido para 
o momento após a sucessão; – manutenção 
de valores e visão do fundador – a grande 
maioria (86%) da amostra defende que os 
valores e visão do fundador da empresa se 
mantêm na empresa após alguns anos após 
ter sido criada; – escolha do sucessor: famí-
lia ou fora? – 81% consideram que os su-
cessores deverão ser encontrados dentro da 
esfera familiar. A hipótese “fora da família” 
é pouco apelativa aos olhos da maioria dos 
entrevistados.

Ao nível económico-financeiro, foram ana-
lisados: a dependência do empresário – 86% 

dos entrevistados concordam com a ideia de 
que a capacidade negocial da empresa junto 
de terceiros está muito ligada à imagem/credi-
bilidade que o empresário possui; – o conhe-
cimento da realidade económico-financeira 
– em apenas 28% dos casos a realidade eco-
nómico-financeira é apenas conhecida pelo 
empresário, podendo esta partilha funcionar 
como facilitador na altura da sucessão, uma 
vez que há partilha de informação.

Relativamente à organização e gestão, 
abordaram-se os acordos específicos – a 
maioria das empresas (66%) não possuem 
qualquer tipo de acordo específico que defi-
na os direitos e deveres de cada uma das par-
tes envolvidas (acionistas, gerência, família, 
entre outros); – a dependência do líder ao 
nível da gestão –ainda se vive um grau con-
siderável de dependência do carisma, com-
petências e atitude do actual líder em 65% 
das empresas; – a transferência de responsa-
bilidade – a transferência de responsabilida-
de é encarada com naturalidade pela grande 
maioria dos entrevistados (78%), o que de-
nota que este não é considerado um entrave 
na altura da continuidade do negócio.

No que toca à responsabilidade social, mais 
concretamente quanto à ética empresarial, 
concluiu-se que atuar com ética empresarial 
no mercado é considerada uma via para ter 
melhor imagem no mercado pela esmagadora 
maioria das empresas na amostra (98%).

Gestão de pessoas

Ao nível da gestão de pessoas, o questio-
nário teve o seguinte resultado: importância 
dos colaboradores na sucessão – 97% dos 
entrevistados concorda com a importân-
cia de os colaboradores sentirem confiança 
num processo de sucessão; – liderar equipas 
antes de liderar empresa – 88% afirmam ser 
importante que o eventual sucessor come-
ce por liderar equipas dentro da empresa; 

– transmissão do conhecimento do negó-
cio – 87% consideram que é fundamental 
a transmissão do conhecimento do negócio 
entre membros familiares e que este deve ser 
um vetor devidamente preparado com ante-
cedência, preparando os sucessores ao nível 
do conhecimento específico sobre o negócio 
e sobre o setor de actividade.

Quanto à propriedade, verifica-se que as 
diferenças nas quotas são um aspecto com 
pouca predominância na amostra. Apenas 
30% dos casos afirmam haver diferenças 
acentuadas nas quotas de cada membro 
familiar. Na distribuição do capital vs. dis-
tribuição de responsabilidade, verifica-se 
que em apenas 52% dos casos abordados a 
distribuição do capital é efetuada proporcio-
nalmente à distribuição de responsabilida-
des.Na distribuição de lucros por membros 
com quota na empresa e não trabalhadores, 
as opiniões divergem neste sentido: 44% 
concordam com isto, 56% discordam com 

a distribuição de lucros por membros fami-
liares com quota na empresa mas que não
trabalhem nela. 

A experiência da sucessão

Das organizações que já passaram por 
um processo de sucessão, salienta-se que, 
em 87,5% das empresas, as mudanças que 
advieram com o processo de sucessão foram 
necessárias para manter a empresa competi-
tiva. Que a sucessão conduziu ao aumento 
de valor dos serviços/produtos oferecidos no 
mercado pela maioria das empresas (93,8%).
Há também um aumento da criatividade e 
inovação na cultura organizacional com a 
sucessão em 91,7% dos casos.

Os facilitadores mais referidos foram: es-
cutar conselhos de figura relevante na famí-
lia ou na sociedade; obter aconselhamento
jurídico externo; debater o assunto no con-
selho familiar.

Sucessão conduz a um aumento 
da criatividade e inovação

A distribuição do capital é efetuado proporcionalmente à distribuição de responsabilidades.
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Terça-feira, 31 de Janeiro 2012 - Exponor – Matosinhos
9h30 Recepção dos participantes
10h00 Abertura dos trabalhos
  José António Barros, Presidente da AEP  

  Marko Curavic - Head of Unit E1 “Entrepreneuship” da Comissão Europeia

  Carlos Oliveira, Secretário de Estado da Inovação

11h00  Apresentação dos resultados 
  do Projecto da AEP “Sucessão Empresarial” 
  Paulo Nunes de Almeida, Vice-presidente da  AEP

  A Sucessão Empresarial – Uma Visão Internacional
  Francisco Negreira del Río, especialista empresas familiares

  Ilse Matser, director of the Dutch Centre for Family Businesses in   

  the Netherlands

  Tawfiq Rkibi, Laureate International Universities

12h30 Almoço
14h00  Os Desafios da Sucessão Empresarial
 Alexandre Soares Santos, Jerónimo Martins

 Jorge Meireles, António Meireles SA

 Eugénio Santos, Colunex

 António Guedes, Aveleda

 António Costa, Escuela de Negocios 
 Novacaixagalicia

16h00  Observatório da Sucessão Empresarial    
 em Portugal
 Luís Valente de Oliveira, Fundação AEP

POAT FSE: Gerir, Conhecer e Intervir 



Apesar de representarem 
cerca de 80% das empresas 
nacionais, as empresas 
familiares apresentam ainda 
altas taxas de descontinuidade. 
São inúmeras as que deixam 
de existir ainda na primeira 
geração e são muito raras as 
que ultrapassam a segunda 
geração.
Em entrevista à “Vida 
Económica”, Eugénio 
Santos, presidente executivo 
da Colunex, reconhece 
que estas empresas “não 
possuem, normalmente, o 
hábito de planear a sucessão 
da sua gestão”, dado que os 
empresários têm “tendência 
a “esquecerem” a sua própria 
sucessão”, pois eles são, muitas 
das vezes, “a alma e a face 
desses mesmos projetos”.

FERNANDA SILVA TEIXEIRA
fernandateixeira@vidaeconomica.pt

Vida Económica – Por que razão a 
maioria das empresas familiares ainda 
não possui o hábito de planear a suces-
são da sua gestão?

Eugénio Santos – O planeamento da 
sucessão da gestão de uma empresa não é 
,nem nunca foi, uma tarefa fácil e de ris-
co controlado e nas empresas familiares a 
situação é em tudo idêntica. Nestes casos, 
normalmente, as lideranças têm tendência 
a “esquecerem” a sua própria sucessão, pois 
elas são muitas das vezes a alma e a face 

desses mesmos projetos. Por outro lado as 
empresas familiares têm tendência a impor 
os resultados de longo prazo face aos de 
curto prazo, situação que leva, psicologi-
camente, a liderança a considerar esses ob-
jetivos como um projeto de vida e, como 
tal, longos no tempo. Essa atitude leva a 
generalidade das pessoas a adiar perma-
nentemente a sucessão. 

VE – Qual o aspeto técnico mais deli-
cado na sucessão empresarial?

ES – Penso que, hoje mais do que nun-
ca é a definição do perfil do sucessor, as 
suas competências e o método de sucessão. 
Num mundo em permanente mudança, a 
definição das características do “novo ho-
mem forte” são complicadas, pois, além 
dos seus conhecimentos técnicos e de lide-

rança, é fundamental a capacidade de per-
cecionar o mundo que o rodeia e antever 
as mudanças antes do resto do mercado. 
Contudo, estas características não são fá-
ceis de medir. 

VE – Mas será possível garantir que 
esta não fracasse?

ES – Não sendo possível assegurar que 
o fracasso não existe num processo como 
este, devemos testar exaustivamente os in-
tervenientes e o método da futura suces-
são, antes da escolha e  implementação. 
Podemos, por exemplo, usar uma área 
fundamental da empresa, um novo mer-
cado, ou uma empresa do grupo, e pro-
ceder a um projeto de “sucessão” em que 
se avalia todo o processo e acima de tudo 
o modo como os potenciais sucessores 

lidam com as situações, com as equipas, 
com o mercado, enfim com tudo aquilo 
que os rodeia. 

VE – Qual a importância de escolher 
um sucessor e qual o momento ideal 
para preparar esta decisão?

ES – Não existem momentos perfeitos 
para a escolha, pois estamos a falar de su-
cessões de pessoas e não de equipamentos 
ou métodos produtivos. É fundamental 
,por isso, que as opções para as sucessões 
na liderança estejam, de um modo discre-
to, permanentemente em aberto, através 
da noção por parte dos acionistas de quem 
dispõe das competências necessárias para a 
função, quer sejam recursos internos quer 
externos. 

VE – E como deve ser gerido este pro-
cesso?

ES – Tem de ser muito discreto, de 
modo a não interferir com o normal fun-
cionamento das empresas. Os acionistas, 
familiares ou não, assim como as equipas 
de administração e operacionais, devem 
focalizar toda a sua energia na gestão da 
empresa e dificilmente o farão se existirem 
“lutas pelo poder” em aberto.

O sucessor, preferencialmente, deve ser 
escolhido e não imposto, pois confere-lhe 
uma legitimidade de poder acrescida e fa-
cilita em muito todo o processo. Caso as 
personalidades do sucessor e do sucedido o 
permitam, o ideal será existir um período 
de “take-over” entre eles, pois desse modo 
a transição é feita sem períodos de vazio 
de poder, por falta de conhecimento dos 
dossiers.    

FERNANDA SILVA TEIXEIRA
fernandateixeira@vidaeconomica.pt

A melhor maneira de assegu-
rar o sucesso de um processo de 
sucessão passa por saber preparar 
da melhor forma todo o processo, 
escolhendo a pessoa certa e o mo-
mento indicado para tal. Porém, 
nem sempre tais decisões são as 
mais fáceis. 

Interpelado pela “Vida Econó-
mica”, António Portela, presiden-
te executivo da Bial, explica que o 
momento ideal “não existe” e, por 
isso, “o planeamento deve aconte-
cer com bastante antecedência”, 
pois é “fundamental haver uma 
boa preparação do sucessor, da 
administração e da própria estru-
tura”, de forma a “evitar situações 
inesperadas que coloquem em 
causa a estratégia da empresa”. 

Assim sendo, para o CEO do 
grupo Bial, a “transparência no 
processo e a comunicação entre 
as diversas partes assumem um 

papel essencial” neste processo, 
exigindo “muito equilíbrio e bom 
senso”. 

“Os assuntos deverão sempre 
ser discutidos com distanciamen-
to, separando os laços familiares 
das questões empresariais e do 
negócio, alicerçados num espírito 
construtivo. No fim de contas, a 
melhor solução será a mais bené-
fica para todas as partes”, resume.

Deve a sucessão privilegiar
um membro da família?

Mas deverá a escolha de um su-
cessor privilegiar um membro da 
família, de forma a manter a ges-
tão no seio familiar? Confrontado 
com a questão essencial do de-
bate, Eugénio Santos, presidente 
executivo da Colunex, admite que 
“sim”, mas “apenas se for a pessoa 
certa”, caso contrário “deve-se en-
tão procurar alguém externo” à 
empresa. Ou seja, a “escolha deve 

recair sobre a pessoa que reunir as 
melhores condições para liderar a 
empresa. Se essa pessoa for simul-
taneamente acionista ou futuro 
acionista, ótimo”. 

Já para António Portela, a “es-
colha do sucessor deverá ter em 
conta dois fatores essenciais: os 
acionistas e o projeto empresa-
rial”. Por isso, para o gestor, “não 
é importante que se deva privile-
giar um membro de família, mas 
sim garantir uma gestão profissio-
nalizada que possa fazer avançar o 
projeto e cumprir os seus objeti-
vos, remunerando os acionistas de 
forma apropriada”, salienta.

“A solução deverá passar sempre 
por encontrar um sucessor com 
capacidades técnicas, humanas 
e de liderança que melhor possa 
desenvolver o projeto empresarial 
e remunerar os acionistas. Mas se 
existir alguém com essas caracte-
rísticas no seio familiar, será ainda 
melhor”, remata. 

Momento ideal para a sucessão “não existe”

A sucessão deve ser um processo discreto, para não interferir com o funcionamento da empresa, 
salienta Eugénio Santos.

O planeamento da sucessão 
da gestão de uma empresa 
não é nem nunca foi, uma 
tarefa fácil.
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EUGÉNIO SANTOS, PRESIDENTE EXECUTIVO DA COLUNEX, AFIRMA

“Lideranças têm tendência a ‘esquecerem’
a sua própria sucessão”

O planeamento da sucessão deve acontecer com bastante antecedência, 
afirma António Portela.
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As pequenas empresas muitas vezes não 
se dão conta do complexo processo de 
transferência, sucessão ou venda de uma 
empresa. Para tornar o quadro legislativo e 
regulamentar mais transparente e para tor-
nar os empresários conscientes da impor-
tância da preparação atempada da trans-
ferência de negócio, o Governo holandês 
promoveu uma grande campanha de sen-
sibilização por parte das entidades estatais, 
em estreita cooperação com organizações 
privadas e as câmaras de comércio. Além 
disso, foi desenvolvido um “kit” de fer-
ramentas de transferência de negócios – 
“transfer package”. 

Todos os anos o Ministério da Economia 
holandês envia aos empreendedores com 
55 ou mais anos uma carta a relembrar a 
existência deste “kit”.

O “kit” ajuda o empresário a responder 
a duvidas relativamente a: que processos 
devo seguir para transferir o negócio; 
quais os aspetos legais e fiscais com que 
o sucessor lida com a transferência; que 
requisitos têm de ser preenchidos para a 
transferência do negócio?; que conselhos 
posso obter?

Este pacote é desenvolvido pelo Minis-
tério da Economia, em colaboração com a 
associação PME, uma organização patro-
nal e câmara de comércio.

O “transfer package” é composto por 
cinco fases:

1. Orientação
Quando, como e para quem o empresá-

rio quer passar o negócio? 
Escolho um sucessor dentro da família, 

um administrador externo à família ou 
quero vender a empresa. Estas são as per-
guntas-chave na primeira fase. Nesta fase 
a empresa define a estratégia da empresa. 

2. Preparação
Esta fase é a mais demorada. Nesta fase 

o negócio está pronto para a transferência 
ou para a venda. Se optar pela transferên-
cia dentro da família, deve ser construído 
um plano para a transferência. Se optar 
pela venda, é definido um memorando de 

informações da empresa para os potenciais 
compradores poderem analisar.

Por último, é nesta fase que o sucedido 
deve pensar sobre sua própria vida após a 
transferência do negócio. 

3. Procurar e encontrar
Nesta fase o sucedido negoceia com po-

tenciais candidatos e determina que tipo 
de sucessor quer para a sua empresa. Avalia 
objetivamente o seu sucessor nas caracte-
rísticas da liderança, empreendedorismo e 
competência. Pode ser necessário reposi-
cionar membros familiares quanto ao seu 
papel para o momento após a transferên-
cia.

4. Do contacto para o contrato
Nesta fase formaliza-se o contrato de 

transferência. O comprador ou sucessor 

geralmente analisa com precisão as infor-
mações recebidas, com especial enfoque 
nos potenciais riscos da aquisição. Podem 
também analisar os sistemas de incenti-
vos, bónus e benefícios. Após a conclusão 
das negociações do contrato, procede-se 
à transferência de ações, dos ativos e dos 
passivos. No caso da transferência dentro 
da família, é importante transferir gradual-
mente a responsabilidade para o sucessor, 
devidamente regulamentado e como vai 
ser financiada a operação.

5. Após a transferência
Na fase final do processo de sucessão é 

normal que o sucedido esteja mais envolvi-
do com o negócio.

Nesta fase final a nova equipa de gestão 
será apresentada a clientes e fornecedores.

Em Espanha, mais concretamente em 
Valência, as ajudas públicas a empresas fa-
miliares passam pela realização de proto-
colos familiares. A iniciativa levada a cabo 
e implementada pelo Governo Regional 
da Comunidade Valenciana tem como 
principal objetivo apoiar as PME fami-
liares regionais a elaborar um protocolo 
familiar que deverá servir de ferramenta 
para facilitar a continuidade do negócio 
ao longo das gerações.

O apoio a conceder é, no máximo, de 
oito mil euros. Os beneficiários terão que 
suportar 50% do total dos custos e os res-
tantes 50% serão cobertos pelo Governo 
Regional de Valência.

Este projeto cobre apenas a região de Va-
lência e tem dois critérios de seleção: PME 
com sede nesta região; empresa familiar.

Os custos elegíveis compreendem ativi-
dades de consultoria num vasto número de 

campos como:
• Diagnóstico da situação e missão da 

organização;
• Processo de identificação dos sucesso-

res;

• Regime económico relacionado com 
distribuição de dividendos;

• Políticas financeiras, emprego e educa-
ção dos descendentes;

• Avaliação dos protocolos familiares.

Governo holandês acompanha 
vida das empresas familiares 
através do “transfer package”

Empresas 
familiares 
são responsáveis 
por 55% 
do PIB belga

O “ScoreCard” é uma medida que se
iniciou em 2006, na Bélgica, e que surgiu
com a crescente importância atribuída às 
questões da sucessão.

Trata-se de um website (http://www.sco-
recardsuccession.com) de livre de acesso e 
que está aberto a qualquer um. A aplica-
ção é direcionada principalmente a quatro 
grupos distintos dentro da família:

• O sucedido;
• O sucessor;
• Os acionistas da empresa familiar;
• Outros (consultores externos, diretores 

externos, outros membros familiares etc.)
Todos os grupos são presenteados com

as mesmas 50 questões.
O Scorecard da sucessão permite agregar

todos os fatores que, na altura da sucessão, 
estão inevitavelmente envolvidos. Assim, o 
empreendedor consegue ver à distância de 
um click onde se situa e fazer um autodiag-
nóstico. No final de responder às questões, 
aparecerá um quadro contendo os pontos 
positivos e os pontos a melhorar.

A elaboração desta ferramenta foi efe-
tuada com base em investigação nacional 
e internacional sobre o tema da sucessão. 
Atualmente já se encontra desenvolvida
em três línguas distintas.

É ainda possível falar com especialistas
após preenchimento.

 

País: BÉLGICA 
Representatividade das empresas 

familiares no tecido empresarial espa-
nhol: 
• Representam cerca de 70% do to-

tal de empresas (dados do Instituut 
voor het Familiebedrijf e do Insti-
tut de l’Entreprise Familiale);

• Das 100 mil maiores empresas bel-
gas, estima-se que 52% sejam de 
cariz familiar (dados do Vicindo 
DataMarketing);

• São responsáveis por 55% do PIB 
belga (dados do Instituut voor het 
Familiebedrijf );

• Outros dados:
o Das empresas com menos de 100 

colaboradores, 70% são familiares;
o Das empresas entre 100 e 500 cola-

boradores, 45% são familiares;
o Das empresas com mais de 500 co-

laboradores, 35% são familiares.
Promotor da medida: Instituut 

voor het Familiebedrijf (Family Firm 
Institute)

País: HOLANDA
Representatividade de empresas familiares no tecido económico holandês:
Os dados do ‘Family Business Monitor “realizado pela FBN International (2007):

• O número de empresas familiares é de 366 000 num universo de cerca de 600 
000 empresas, representando 61%.

• As empresas familiares fornecem cerca de 40% dos postos de trabalho. 
• Representam quase 50% do produto interno bruto.
• 65% das empresas familiares tem volumes de negócios inferiores a 2 milhões 

de euros.
Promotor da medida: Ministério da Economia

País: ESPANHA
Representatividade das empresas familiares no tecido empresarial espanhol: 

• Dados do Instituto da Empresa Familiar (2007) indicam que:
o São 2,8 milhões de empresas (de um total de 3,3 milhões);
o Geram cerca de 70% do PIB espanhol;
o Empregam perto de 13,5 milhões de pessoas (aproximadamente 75% do total 

do emprego privado espanhol);
o 65% estão na primeira geração;
o 25% estão na segunda geração;
o 9% estão na terceira geração;
o 1% está na quarta geração.

Promotor da medida: Departamento de Economia e Emprego do Governo Re-
gional de Valência. 

Ajudas públicas a empresas familiares espanholas
passa pela realização de protocolos familiares

As empresas familiares fornecem cerca de 40% dos postos de trabalho.



MARTA ARAÚJO
martaaraujo@vidaeconomica.pt 

Vida Económica - Quais são 
os factores que fazem com 
que uma empresa com qua-
se 51 anos vá sendo, tempo 
após tempo, conduzida sem-
pre no mesmo seio familiar?

Rui Miguel Nabeiro - A 
troca e partilha de ideias entre 
todos os membros da família 
são determinantes para este su-
cesso com mais de meio século 
de vida. A verdade é que são já 
três as gerações que trabalham 
diariamente em prol da nossa 
empresa e da nossa marca.

Este trabalho intergeracional 
é muito importante uma vez 
que cada um de nós acrescenta 
valor, dinâmica, determinação 
e vontade para que os objetivos 
que traçamos diariamente sejam 
alcançados com sucesso.

 VE - Considera que o facto 
de a mesma ser uma empresa 
familiar é, de alguma forma, 
um motivo que auxilia ao su-
cesso exemplar da Delta?

RMN - O facto de sermos 
uma empresa familiar com di-
retrizes bem definidas tem sido 
determinante no sucesso da em-
presa e faz de nós um exemplo a 
seguir. Os valores intrínsecos à 
marca Delta Cafés fazem parte 
do nosso quotidiano e têm sido 
transmitidos de geração em ge-
ração. Acredito que estes valo-
res vão sempre acompanhar a 

marca, assim como a política de 
gestão da nossa empresa.

VE - Em paralelo, quais são 
os aspetos que devem mere-
cer mais atenção no sentido 
de que esta característica 
(ser uma empresa familiar) 
não seja prejudicial na per-
formance da mesma?

RMN - Todos os aspectos 
relacionados com a gestão de 
uma empresa merecem atenção. 
É importante continuarmos a 
delinear em conjunto, tal como 
temos feito, os objetivos da em-
presa. 

O conhecimento de cada um 
de nós e a partilha de ideias 
que fazemos permanentemente 
é, sem dúvida, uma mais-valia 
para a empresa. Consideramos 
que esta é uma das caracterís-
ticas fundamentais da nossa 
organização e pretendemos que 
assim continue.

VE - Para todos os efeitos, o 
Sr. Comendador Rui Nabeiro 
é quem lidera a empresa, mas 
o Dr. Rui Miguel Nabeiro é 
apontado, pelo menos publi-
camente, como o “senhor que 
se segue” no cargo. Como é 

que gerem internamente esta 
ponte (quer ao nível da dire-
ção quer no que diz respeito à 
relação com os funcionários)?

RMN - A gestão é feita com 
a normalidade que caracteriza 
uma gestão familiar, na qual in-
teragem três gerações da família. 
Como tal, a questão da sucessão 
não é, para já, uma prioridade 
nas reuniões de administração 
que temos regularmente.

VE - Quais são os principais 
desafios para a empresa nos 
próximos tempos?

RMN - Consolidar a nossa 
posição além-fronteiras e au-
mentar o nosso portfólio de 
produtos são dois dos principais 
desafios que teremos nos próxi-
mos tempos. É preciso expan-
dir a nossa marca, colmatar as 
necessidades dos nossos clien-
tes e consumidores. Só assim 
continuaremos a ser a marca de 
referência. Queremos continu-
ar a criar tendências, a inovar 
e a surpreender. 2011 foi um 
ano muito positivo, com mui-
tos desafios, todos eles conclu-
ídos com muito sucesso. Tenho 
a certeza que 2012 também o 
será.  

Existe há mais de meio 
século, vai na terceira 
geração familiar e 
é uma marca que 
faz parte da vida e 
da identidade dos 
portugueses. Os cafés 
Delta dispensam 
apresentações graças 
à sincronia da família 
Nabeiro. Nesta 
entrevista, Rui Miguel 
Nabeiro, administrador 
da empresa, explica 
que “a troca e partilha 
de ideias entre todos 
os membros da família 
são determinantes para 
o sucesso”. Consolidar 
posição fora do país e 
aumentar o portfólio 
de produtos são as 
metas da Delta para 
2012.

RUI MIGUEL NABEIRO, ADMINISTRADOR DA DELTA CAFÉS, AFIRMA

“É importante delinear em con 
os objetivos da empresa”

Viarco: a marca que se adapta porque as gera 
Em 2011 faturou cerca 
de 400 mil euros, 
atua num mercado 
maduro e saturado, mas 
consegue transformar 
a maturidade que 
advém do facto de 
existir há mais de 100 
anos, para não se deixar 
ultrapassar pelo ritmo 
da inovação. E para não 
ser ultrapassada pela 
inovação, a solução 
passa, precisamente, por 
inovar primeiro.  
José Vieira, 
administrador da 
Viarco, garante que o 
facto de se tratar de uma 
empresa familiar faz 
com que as diferentes 
gerações se unam.  

MARTA ARAÚJO
martaaraujo@vidaeconomica.pt

“Crescer sem perder a sua 
identidade”. É este o maior 
desafio da Viarco, a empresa 
portuguesa com mais de 100 
anos que permite a miúdos e a 
graúdos a liberdade de escrever, 
desenhar e criar via lápis. Con-
trariando a ideia que as novas 
tecnologias de informação e co-
municação estão a tornar obso-
letos determinados meios, esta 
chancela conduzida a partir de 
São João da Madeira é a prova 
provada de que o velhinho lápis 
pode ser surpreendente e inova-
dor.

Afinal de contas, há lápis que, 
para além de conceder cor, tam-
bém emanam cheiro; há lápis 
que não são iguais para toda a 
gente porque podem ser per-
sonalizados; e há ainda os lá-
pis que mostram cor mesmo a 
quem não a vê, porque são ade-
quados para daltónicos e patolo-
gias semelhantes.

José Vieira, gerente desta em-

presa familiar, aponta “o espírito 
de industrial das várias gerações, 
o gozo de criação de objetos e o 
respeito pela história da empre-

sa”, como causas fundamentais 
para que a mesma se mantenha 
como um “player” forte no mer-
cado ao longo deste século de 

existência.
O facto de ser uma firma ge-

rida no mesmo clã, defende 
o mesmo responsável à “Vida 

Rui Miguel Nabeiro, administrador da Delta 
eles concluídos com sucesso”.
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 “Queremos continuar a criar tendências, a 
inovar e a surpreender”



junto 

ções se unem
Económica”, “ajuda ao envol-
vimento das novas gerações, 
pois a história da família e da 
empresa acabam por se mistu-
rar e assim criar um sentimento 
de pertença e de envolvimento 
emocional”.

No entanto, sublinha, é peri-
goso “misturar ou confundir as-
suntos familiares com profissio-
nais”. Este é, assim, um ponto a 
evitar, por ser uma caraterística 
prejudicial à performance da 
marca.

Parcerias ajudam 
a trilhar caminho

Para José Vieira, a inovação 
é o segredo de longevidade da 
marca. “Os mercados mudam e 
as empresas adaptam-se ou de-
saparecem”, refere. No caso da 
Viarco, explica, “as diferentes 
gerações foram sendo capazes de 
resolver os problemas dos seus 
tempos, e, desde que dentro das 
empresas exista espaço de liber-
dade de opinião, experimenta-
ção e criação, não vejo qualquer 
entrave para que as diferentes 

gerações coexistam e se compro-
metam com a inovação que os 
mercados exigem hoje em dia”.

Em 2011 a firma faturou cer-
ca de 400 mil euros e entrou em 
2012 com uma novidade: abriu 
ao público o museu industrial que 
tem nas suas instalações. Trata-se 
de uma espécie de política de por-
ta aberta que a Viarco acompanha 
com outras iniciativas. “Desenvol-
ver parcerias de toda a espécie com 
instituições, designers, criativos, 
porque sozinho é sempre mais 
difícil trilhar determinado tipo de 
caminhos”, afirma.

Na prática, e numa época em 
que se regista uma média diá-
ria de 12 falências em Portu-
gal, num total de 4500 fábricas 
em 2011, esta empresa procura 
acrescentar novos produtos, 
como aguarela de grafite, aos 
tradicionais lápis escolares.

José Vieira explica porquê: 
“Andamos sempre a experimen-
tar coisas novas, a testar coisas 
novas e a desenvolver novas ferra-
mentas de maneira a fazer produ-
tos efetivamente diferenciados”.

 Cafés, sublinha que “2011 foi um ano muito positivo, com muitos desafios, todos 
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A centenária experiência da AEP, para além da 
reconhecida importância no apoio ao tecido 
empresarial nacional, permite-lhe antecipar 
muitas situações estratégicas e, dessa forma, ajudar 
as empresas não só a dar a volta às dificuldades 
como, sobretudo, a evitá-las. O caso da sucessão 
empresarial é um exemplo concreto.
No caso português, das cerca de 350 mil 
sociedades existentes, 99,5% são PME e 80% 
são empresas familiares, estimando-se que cerca 
de 50% das empresas familiares não atingem a 
segunda geração e só 20% alcançam a terceira.
Perante este cenário, levantam-se questões 
relevantes de cuja resposta depende o futuro. Qual 
o momento certo de parar, para dar lugar a outro? 
O processo sucessório existe ou é apenas um ato 
consumado quando o fundador desaparece? A 
passagem de testemunho é programada ou apenas 
uma obrigatoriedade? As (des)vantagens de ser 
família? Suceder para vencer ou perder para 
suceder?
Analisando o testemunho das empresas familiares 
que em Portugal atingiram a terceira geração, 
sabe-se que o processo sucessório começou logo 
na primeira, preparando-se os sucessores para 
essa tarefa, até mesmo quanto à sua formação 
académica.
Tratando-se de uma questão entendida 
quase sempre como de caráter familiar e não 
empresarial, a sucessão raramente é vista como 
fundamental no desenvolvimento das empresas, 
razão pela qual poucas vezes se consegue evitar o 
colapso.
Reconhecer o momento de parar e de passar o 
testemunho não é tão simples quanto parece, 
desde logo porque implica o autorreconhecimento 
de dificuldades para acompanhar o 
desenvolvimento social, económico, tecnológico 
e globalizante da atividade empresarial. É uma 
dificuldade de caráter psicológico que, contudo, 
pode e deve ser ultrapassada através de uma 
transição maturada e consequente.
Programar a passagem de testemunho?
Uma passagem de testemunho programada, sem 
que isso signifique um total afastamento físico 
do “afastado”, parece ser uma boa solução. A 
Finlândia, que é o país com maior percentagem de 
empresas familiares, com cerca de 91%, tem bons 
resultados com a introdução do sistema das saídas, 
ou substituições, programadas.
Do ponto de vista académico e com base em 
muitos exemplos internacionais, é hoje possível 
concluir que a programação do processo 
sucessório é fundamental para a continuidade de 
uma boa gestão/administração e, também, para 
a implementação de estratégias de longo prazo 
que, se implementadas, irão facilitar as posteriores 
sucessões.
O planeamento sucessório pode, aliás, ser 
realizado pelo desenvolvimento dos talentos 
familiares da própria empresa, dando-lhes 
tempo para apresentar resultados, comprovar 
competências e fasear a sucessão. Estes têm a 
vantagem, sem excessiva sobrevalorização, de 
já conhecerem os atores envolvidos e a própria 
cultura empresarial. 
As (des)vantagens de ser família?
Os laços familiares têm, como em tudo, vantagens 
e desvantagens. A principal desvantagem reside 
no facto de, por regra, o fundador “nunca” querer 
abrir mão do poder que detém, não querer perder 
o controlo da situação. Além disso, mais do que 
em relação a terceiros, o fundador fica regra geral 
em pânico com a eventual, mas não obrigatória, 
perda da sua identidade empresarial, temendo 
que o fantasma da sucessão risque da história da 
empresa o seu legado, quase sempre edificado à 
custa de muito trabalho.
A sensação mais comum, nem sempre reconhecida 
quando se está no ativo, não é a de orgulho em 
passar o testemunho ao próximo estafeta, mas, 
antes, a de perda. Mais do que a racionalidade 

da decisão, pesa a emotividade. E essa realidade 
acaba, mesmo depois de consumada a sucessão, 
por influenciar o novo responsável, que se sente 
obrigado a compensar o fundador, o que nem 
sempre coincide com o interesse da empresa.
Também existe o oposto, o que é comum em 
Portugal e que pode estar na origem de muitos 
dos insucessos. Ou seja, o sucessor fica de tal 
modo envolvido com novos projetos, com a ânsia 
de dar o seu cunho pessoal à nova fase da empresa, 
que esquece o quanto o fundador está angustiado 
com o fim de sua carreira, não lhe dando sequer o 
direito de ter opinião.
Raramente os filhos (ou outros sucessores) 
levam em conta, quando assumem a direção das 
empresas, o estilo, a personalidade, o histórico 
de quem deu início aos negócios, tantas e tantas 
vezes com uma formação académica situada nos 
antípodas dos novos sucessores.
Suceder para vencer ou perder para suceder?
Dados do que se passa nos EUA, onde cerca de 
70% das empresas familiares desaparecem antes da 
segunda geração e 88% antes da terceira, revelam 
que a sucessão acontece muitas vezes como 
medida para salvar o que já não tem salvação.
Por outras palavras, surge quando o fundador 
já tem dificuldade de manter os negócios 
competitivos; necessita de novas valências para 
conduzir o negócio; demonstra cansaço, falta 
de motivação, dificuldade de acompanhar as 
dinâmicas de mudança e queda dos resultados.
Os agentes envolvidos na sucessão empresarial, 
sejam os que partem ou os que chegam, 
necessitam de muita coragem, flexibilidade, 
determinação e competência emocional para lidar 
com este processo.
Para quem está a deixar os comandos da empresa, 
é fundamental escolher o momento mais 
oportuno, devendo isso acontecer quando ainda 
está na posse das suas melhores aptidões. 
Para quem sucede, é bom que tal aconteça, 
quando a transição pode ser feita de forma pacífica 
e que permita ainda aproveitar os ensinamentos e 
a experiência de quem deixa o lugar.
A questão é transversal às economias mais 
desenvolvidas, sendo que, no contexto 
europeu, segundo a Family Business Network 
a maior rede mundial independente de 
empresas familiares no mundo, com mais de 
3 mil associados em 45 países, a Finlândia é 
o país com maior percentagem de empresas 
familiares, com cerca de 91%. Seguem-se a 
Espanha, com 85%, e a França, com 83%. 
Nos EUA, 95% das empresas resultaram de 
projetos de raiz familiar.
Em síntese, as empresas familiares têm um 
peso fundamental na economia do país e da 
Europa, com milhares de empresas a fecharem 
anualmente, lançando no desemprego milhares de 
trabalhadores, a sucessão é o principal problema 
das empresas familiares e a sua preparação com 
tempo e rigor é a chave da sua continuidade.
Neste contexto, atenta aos principais desafios 
que se colocam ao tecido económico nacional, 
a AEP promoveu, com o apoio do POAT/ FSE, 
Programa Operacional de Assistência Técnica do 
Fundo Social Europeu, a realização de um estudo 
temático sobre a problemática do processo de 
sucessão das empresas familiares.
O Estudo visa, em última instância, procurar 
e apontar soluções para este enorme desafio, 
permitindo otimizar e gerir processos de 
sucessão, procurando promover em simultâneo: 
o empreendedorismo, mediante processos de 
MBO e MBI, e o aumento da representatividade 
das mulheres nos órgãos de decisão, para que 
a sucessão empresarial possa contribuir para 
construção de um tecido empresarial mais 
dinâmico e robusto, inserido na economia do país 
de forma mais competitiva, coesa e socialmente 
justa e para o combate preventivo às falências e ao 
desemprego.

Sucessão empresarial programada
é mais de meio caminho andado

PAULO NUNES DE ALMEIDA
Vice-presidente da Associação Empresarial 
de Portugal
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REGIÃO/LOCAL DATA EMPRESAS-TESTEMUNHO INFORMAÇÕES RELEVANTES
Viana do Castelo 
Rotary Club VC

1 Abr Costa e Rego
Prosider
AutoViação do Minho
Nautigás

É absolutamente vital para o tecido económico português que cada empresa planeie antecipadamente e de forma 
estruturada o seu processo de sucessão. 
Nos casos que se revelam de sucesso na região, há habitualmente nas duas gerações, sucedida e sucessora, paixão 
pelo negócio e partilha do conhecimento e gestão durante vários anos.

Vila Nova de Gaia 
Hotel Mélia

19 Mai Sardinha & Leite
Duarte Estevão e Camarinha 
Jaime Poças – Construção
Lopes Cardoso - Advogados
Miguel Muns Py Têxtil, S.A.

Dada a presença de vários advogados, o evento focou mais a vertente jurídica do processo de sucessão. 
Assim, o Conselho Familiar e o Protocolo Familiar foram identificados e reconhecidos como instrumentos de regulação 
das relações família-gestão-propriedade. 
Pena é que a grande maioria das organizações, nomeadamente as micro, pequenas e médias empresas, não elaborem 
documentos escritos que prevejam cenários futuros e a forma como proceder nesses casos.

Porto
Fundação AEP

29 Jun Fibrosom
Casa Seixas
Quinta do Infantado
Miralago

Pensar acima de tudo na sucessão da empresa, não personalizando o processo. 
A importância de as novas gerações crescerem internamente, desempenhando e conhecendo a maioria, se não todas, 
as funções na empresa. Só depois de mostrarem competências e resultados é que ocupam lugares de topo.

Lisboa  
Museu do Oriente

20 Set Jerónimo Martins 
Delta
Montepio Geral

Sempre se pensou na sucessão da empresa, com preferência mantendo a base familiar na estrutura do capital e na 
gestão, sendo que, no caso da JM, se abriu a profissionais externos enquanto os sucessores não estavam preparados 
para assumir a liderança.

Maia  
Câmara Municipal

18 Out Luís Simões
Corticeira Amorim
A Silva Matos
Real Companhia Velha
Colunex
Gestmin
Tintas 2000

As empresas familiares têm condições para serem mais bem-sucedidas que as restantes, sendo que o grande desafio 
é separar a emoção da razão. A empresa tem que ser eficiente, e a família tem que estar ao seu serviço e não o 
contrário. 
Neste encontro foi muito debatida a importância do Protocolo Familiar – Consciência Coletiva da Família como 
elemento facilitador na gestão razão/emoção.

Castelo Branco 
CATAA

21 Out A. Pires Lourenço
Fabricas Lusitana
Beiralacte
Manuel Rodrigues e Herdeiros

A admissão de gestores externos à família para a gestão das empresas pode trazer mais rigor, mais controlo, e um 
papel mediador no seio dos elementos da família, dando a conhecer instrumentos de apoio à gestão e continuidade 
da empresa. A importância de uma maioria do capital dentro da mesma família, evitando conflitos e adiamentos nas 
decisões.

Portalegre 
ESTG/ IPP

4 Nov Monforqueijo
Herdade das Margaridas
Diterra

Empresários e alunos de mestrado em empreendedorismo e gestão à volta do tema da sucessão nas empresas.
Os futuros líderes têm que perceber a história e cultura da empresa, amadurecer uma estratégia e planear 
atempadamente, ouvindo todos os intervenientes. 

S. João da Madeira 
Centro Tecnológico do Calçado

23 Nov EUREKA Os actuais líderes têm que ter abertura, e saber ouvir as novas gerações: novas ideias, modelos de negócio, 
estratégias.

Caldas da Rainha 
Expoeste

5 Dez Casa Fernandez
Bombondrice
Manuel Sousa Barosa

Nos empresários desta região é evidente a paixão, o orgulho e o respeito entre as várias gerações, facto que origina 
uma grande harmonia no seio da família, facilitando o processo de sucessão nas respectivas empresas. 
Na grande maioria dos casos em que existe partilha de valores e de projecto de vida, tem resultados muito positivos, 
sendo que esta realidade se pode revelar extremista, na medida em que só ponderam a sucessão para dentro da 
família.

Porto 
Escola de Gestão do Porto

19 Dez Bial
EGP
Colunex

AEP anuncia a criação de um “Observatório da Sucessão” que reunirá académicos, investigadores, empresários e 
outras personalidades, numa reflexão sistemática sobre os desafios da sucessão. O fenómeno não tem um momento 
preciso para ser enfrentado e deve ser preparado com a maior antecedência possível para evitar ruturas internas na 
empresa, que podem ser fatais.

Análise Focus Group
S. João da Madeira 
APICCAPS

23.Nov. Codizo
Conforsyst
Eureka 
Felmini 
Procalçado
Savana
Sozé

Num ambiente de partilha, sucedidos e sucessores deixaram um testemunho dos principais desafios e oportunidades 
vivenciados no seu processo de transferência de conhecimento e poder entre gerações, na atividade das suas 
empresas de base familiar. No sector do calçado assiste-se ao renascer da actividade do negócio, com novas 
estratégias suportadas na inovação e criatividade, a par da entrada de uma nova geração na atividade das empresas 
– gerações que acrescentam valor, modernizando um sector tradicional. Para além disto, fica um registo positivo no 
processo de sucessão ligado à complementaridade entre a experiência e o conhecimento do negócio das primeiras 
gerações, e as novas abordagens e competências de gestão mais graduadas das gerações atuais. Os empresários 
deixaram ainda uma nota de atenção para a necessidade de se continuar a apostar na profissionalização da gestão das 
suas empresas, para a importância de gerir o equilíbrio emoção/razão, e para o facto de tendencialmente as segundas 
linhas na organização “gravitarem” entre as duas gerações.

Maia 
APCMC

28.Nov. Grecogeste
Albino Francisco Sousa
Ramos Sequeira
Sisal
Oliveira Monteiro e Soares

Quando existe mais do que um elemento da nova geração a integrar o quadro da empresa, tem-se verificado como boa 
prática a atribuição de funções e actividades díspares dentro da organização, consoante o perfil de cada elemento. 
Uma primeira fase orientada para maior produtividade, aliada, numa segunda fase, à motivação e gostos pessoais. 
Não esquecendo a importância de crescimento profissional na empresa sempre com olhos postos no futuro.
Uma das formas de transferir o conhecimento e responsabilidades à nova geração, é devolvendo a perguntas que 
estas fazem ao actual líder, não dando resposta imediata e direta, mas antes dizer-lhe “como fazias isso se eu não 
estivesse aqui?”. Na totalidade dos casos presentes, a sucessão está a acontecer de forma natural, não planeada, pelo 
menos de forma estruturada. Foi constatado que a maioria dos empresários pensa em termos de garantir a sucessão 
geracional na empresa, e não tanto na questão da continuidade do negócio. Como forma de atenuar o natural conflito 
geracional foi identificada a preocupação pela transmissão de cultura e valores da empresa, aliada à educação, 
ao saber estar e ao bom senso, assim como o desenvolvimento de competências para melhor gerir a mudança e a 
integração da nova geração. Destacando-se a comunicação e delegação de responsabilidade e poder.

Maia 
AIPAN

29.Nov. Forno de Espinho
Boa Nova do Mosteiro
Pereira, Costa & Vieira
Arnaldo Dias dos Santos
Soares & Vieira
Padaria Veiga

O setor caracteriza-se quase na sua totalidade por ter empresas de base familiar de pequena dimensão, sendo a 
sucessão geracional um dos fatores de preocupação da continuidade do negócio. 
Começa-se a sentir alguma abertura no setor para a passagem do negócio não acontecer apenas dentro da família, 
admitindo-se a possibilidade de atribuição de parte do capital e da gestão da empresa para a equipa de colaboradores. 
A esmagadora maioria das empresas do setor da panificação encontra-se num processo de ‘passagem de testemunho’ 
da 1ª para a 2ª geração, sendo que um grande número já se encontra com este processo concluído.
A possibilidade de a nova geração ocupar desde a infância grande parte ou a quase totalidade dos seus tempos livres 
dentro da empresa foi desenvolvendo o gosto pela área de negócio e pela própria empresa, reforçada pelo discurso 
envolvente e apaixonado dos pais. A vontade e a paixão manifestadas pela nova geração têm constituído o primeiro 
passo para o processo de sucessão, quer em casos de prosseguimento de estudos superiores ou não. Muitos elementos 
da nova geração com curso superior integram a organização por falta de outras alternativas no mercado de trabalho, 
desenvolvendo mais tarde e no decurso da sua actividade na empresa o gosto pelo negócio. Foi unânime que o perfil 
do sucessor do atual líder deve reunir um conjunto de características e competências como: paixão pelo negócio, 
dedicação, vontade de fazer, grande capacidade de trabalho, polivalência, entrega e disponibilidade de tempo e de 
abertura para adquirir mais conhecimento.

Caldas da Rainha 
AIRO

5.Dez. Bombondrice
Adega do Albertino
Manuel Sousa Barosa
Casa Fernandez
Relgráfica

Nos empresários desta região é evidente a paixão, o orgulho e o respeito entre as várias gerações, facto que origina 
uma grande harmonia no seio da família, facilitando o processo de sucessão nas respectivas empresas. 
Na grande maioria dos casos esta partilha de valores e de projeto de vida tem resultados muito positivos, sendo que 
esta realidade se pode revelar extremista, na medida em que só ponderam a sucessão para dentro da família – “Antes 
fechar do que transmitir o negócio a outros, e fica tudo como está. Montra e tudo. Ninguém mexe!” (empresa que já 
está na 3ª geração, e com as 3 gerações no activo).

V.N. Famalicão 
ATP

6.Dez. Somellos
Inarbel
Fernando Valente
Idepa
Sonicarla

As dificuldades num processo de sucessão em empresas do sector têxtil são transversais aos diversos sectores de 
actividade, embora se sinta que actualmente há um conjunto diminuto de pessoas interessadas no sector.

Porto AIPOR 19 Dez. Arveste 
Eurocalor 
Ramos ferreira 
Serventil                     
 Tecnel               
 Valinox 

Para o sucedido é fundamental que o sucessor tenha paixão pelo negócio, para o sucessor é basilar a presença 
do sucedido enquanto conselheiro e motor de melhoria contínua.
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