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Comissão Europeia - Comunicado de imprensa

A iniciativa «Start-up and Scale-up» da Comissão (iniciativa a favor das empresas em fase
de arranque e em expansão) visa dar aos muitos empresários inovadores da Europa todas as
oportunidades de se tornarem empresas de craveira mundial. Esta iniciativa reúne todas as
possibilidades que a UE já oferece e introduz como elemento novo uma ênfase no
investimento de capital de risco, na legislação em matéria de insolvência e na tributação.

Não há falta de ideias inovadoras nem de espírito empresarial na Europa. Mas muitas novas empresas
não subsistem além dos primeiros anos críticos, ou tentam a sua sorte num país terceiro em vez de
explorarem o potencial oferecido pelos 500 milhões de clientes na UE. A Comissão Europeia está
decidida a mudar esta tendência e a ajudar as empresas em fase de arranque a realizar todo o seu
potencial de inovação e criação de emprego.

O Vice-Presidente Jyrki Katainen, responsável pelo Emprego, Crescimento, Investimento e
Competitividade, referiu: «As empresas em fase de arranque de hoje podem tornar-se histórias de
sucesso globais amanhã. Queremos ajudar as empresas em fase de arranque a permanecerem e a
crescerem na Europa. Ajudando os empresários a orientarem-se por entre as chamadas barreiras
regulamentares de modo a beneficiarem plenamente do mercado único; tornando mais fácil o acesso a
uma segunda oportunidade, sem serem estigmatizados se a sua ideia não tiver tido êxito à primeira; e
melhorando o acesso ao financiamento, promovendo o investimento de capital de risco privado.»

Elżbieta Bieńkowska, Comissária responsável pelo Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e
PME, afirmou: «As empresas em fase de arranque de hoje não tiram o máximo partido das
oportunidades do mercado interno. É necessário simplificar o arranque e a expansão das empresas na
Europa. A Europa deve tornar-se o local de eleição para as grandes ideias empresariais se
transformarem em empresas de sucesso. Trata-se de novos postos de trabalho, inovação e
competitividade para a Europa.»

Esta iniciativa reúne uma série de ações novas e já existentes, a fim de criar um quadro mais coerente
para que as empresas em fase de arranque possam crescer e exercer a sua atividade em toda a
Europa, em especial:

Melhorar o acesso ao financiamento: A Comissão e o Grupo do Banco Europeu de Investimento
estão em vias de lançar um fundo de fundos de capitais de risco pan-europeu. A UE disponibilizará
investimentos de base até ao montante máximo de 400 milhões de euros, devendo o(s) gestor(es)
do fundo angariar pelo menos três vezes esse montante a partir de fontes privadas,
desencadeando um mínimo de 1,6 mil milhões de euros em fundos de capital de risco. O fundo
será gerido por um ou mais gestores de fundos, profissionais e experientes, que garantam uma
verdadeira abordagem de mercado. Esta intervenção complementa os instrumentos de
financiamento da UE já existentes, tais como o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos
(FEIE), o programa europeu COSME para as pequenas e médias empresas e o programa de
financiamento da investigação e inovação da UE, Horizonte 2020.

-

Segunda oportunidade para os empresários: A Comissão apresentou uma proposta legislativa
em matéria de insolvência. Esta proposta permitirá que as empresas em dificuldades financeiras se
reestruturem numa fase precoce, de modo a evitar situações de falência e despedir pessoal. Irá
igualmente contribuir para que os empresários honestos beneficiem mais facilmente de uma
segunda oportunidade sem ser penalizados por não terem tido êxito em anteriores projetos
empresariais, uma vez que serão completamente exonerados da sua dívida após um período
máximo de 3 anos.

-

Declarações fiscais mais simples: A Comissão está também a trabalhar sobre uma série de
simplificações fiscais, incluindo a recente proposta relativa a uma matéria coletável comum
consolidada do imposto sobre as sociedades (MCCCIS), que visa apoiar as pequenas empresas
inovadoras que pretendem expandir a sua atividade para além das fronteiras nacionais. Outras
iniciativas incluem planos para uma simplificação do sistema de IVA na UE e a ampliação das
próximas orientações sobre melhores práticas em matéria de regimes fiscais aplicáveis ao capital
de risco nos Estados-Membros.

-

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&amp;year=2016&amp;na=na-081116
http://www.eib.org/efsi/http:/www.eib.org/efsi/
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-48/proposal_40046.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-48/proposal_40046.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en
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A iniciativa também destaca a ajuda para navegar por entre os requisitos regulamentares, o apoio
melhorado à inovação através de reformas ao programa Horizonte 2020 e a promoção de
ecossistemas onde as empresas em fase de arranque podem estabelecer contactos com parceiros
potenciais tais como investidores, parceiros comerciais, universidades e centros de investigação. As
alterações ao programa Horizonte 2020 abrirão caminho no sentido de um Conselho Europeu da
Inovação e incluem a utilização de 1,6 mil milhões de euros entre 2018 e 2020 como base de apoio a
projetos de inovação de vanguarda de empresas em fase de arranque com potencial de crescimento. A
rede «Startup Europe» será reforçada para ligar clusters e ecossistemas em toda a Europa. Em 2017, a
Comissão apresentará propostas para a criação de um portal digital único com vista a oferecer aos
cidadãos e às empresas um fácil acesso em linha a informações, procedimentos, assistência e
aconselhamento relativos ao mercado único. A Rede Europeia de Empresas (EEN) fornece serviços de
aconselhamento específicos às empresas em fase de arranque, através de conselheiros de empresas
em expansão, incluindo sobre oportunidades de financiamento, parcerias e como aceder aos contratos
públicos transfronteiras. A Comissão adotará uma série de medidas destinadas a apoiar a utilização dos
direitos de propriedade intelectual pelas PME e agirá no sentido de ajudar as empresas em fase de
arranque a aceder ao mercado europeu dos contratos públicos que representa 2 biliões de euros.

Contexto:
Nos últimos anos, a Comissão propôs uma série de políticas, tais como a União dos Mercados de
Capitais, a Estratégia para o Mercado Único e o Mercado Único Digital para beneficiar as empresas em
fase de arranque na Europa. Juntamente com as ações dos Estados-Membros, foi assim criada uma
série de líderes de mercado tais como Spotify, Klarna, Adyen, Blockchain, Jobandtalent, N26, Algolia,
Intercom, Cabify ou Deliveroo.

A iniciativa foca os três principais obstáculos ao arranque e à expansão das empresas na Europa,
identificados numa recente consulta pública:

O acesso ao financiamento é o problema mais importante para os empresários, seja na fase de
arranque, seja na fase de expansão;

-

A conformidade com os requisitos legais e administrativos exige demasiada energia, desviando-a
dos esforços de crescimento das empresas - especialmente transfronteiras;

-

A ligação aos parceiros comerciais, aos mercados e aos trabalhadores qualificados adequados,
apesar da disponibilidade de 500 milhões de pessoas no mercado único europeu, é ainda
demasiado difícil.

-

Para mais informações consultar:
Ficha informativa: «Start-up access to finance – EU funding and venture capital investment»
(Acesso das empresas em fase de arranque ao financiamento — financiamento e investimento em
capital de risco da UE)

-

Ficha informativa: «A Supportive IPR Framework for SMEs and start-ups» (Um enquadramento de
apoio em matéria de DPI às PME e às empresas em fase de arranque)

-

Ficha informativa: «Early restructuring and a second chance for entrepreneurs» (restruturação
precoce e uma segunda oportunidade para os empresários)

-

Start-up and Scale-up Initiative (Iniciativa a favor das empresas em fase de arranque e em
expansão)

-

Documento de trabalho dos serviços da Comissão: «Putting Intellectual Property at the Service of
SMEs to Foster Innovation and Growth» (Colocar a Propriedade Intelectual ao Serviço das PME
para promover a Inovação e o Crescimento)

-

Resultados da consulta pública sobre as empresas em fase de arranque-

Scaleup Manifesto (Manifesto para as empresas em expansão)-
 

Contactos para a imprensa:
Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)
Mirna TALKO (+32 2 298 72 78)

Perguntas do público em geral: Europe Direct pelo telefone 00 800 67 89 10 11 ou por e-mail
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