6 PASSOS PARA

CRIAR A SUA EMPRESA
Tem uma ideia de negócio e espírito empreendedor? Pode abrir a sua própria empresa
e pôr à prova os conceitos. É fácil, rápido e a tecnologia dá uma ajuda importante para pôr
os planos no terreno.

INÍCIO

2.
QUE TIPO
DE EMPRESA ABRIR?
IDEIA DE NEGÓCIO
O primeiro passo para avançar com uma empresa
é ter uma ideia de negócio que é diferenciadora,
sustentável e com potencial de mercado.
A análise da concorrência também é relevante nesta fase.

A legislação permite a criação de vários tipos
de empresas, veja a que melhor se adequa ao
seu caso porque influencia o custo de constituição,
mas também a evolução da empresa.
Empresário
em Nome
Individual

Importante
Não crie uma empresa a pensar em si.
Não se esqueça que tem de vender.

Sociedade Unipessoal por Quotas
Estabelecimento Individual
de Responsabilidade Limitada

Empresa coletiva
Sociedade por Quotas
Sociedade Anónima
Sociedade em nome Colectivo
Sociedade em Comandita
Cooperativa

4.
ESPÍRITO
EMPREENDEDOR
Há algumas características relevantes para ser bem
sucedido como empreendedor. Veja se tem o perfil necessário

3.

Iniciativa e capacidade de pesquisa
de oportunidades
Capacidade de correr riscos calculados

ANÁLISE SWOT

Exigência de eficiência e qualidade
Persistência
Capacidade de Planeamento
Autonomia e autoconfiança

Faça uma análise rigorosa aos seus pontos fortes
e pontos fracos. Criar e desenvolver uma empresa
é uma opção que tem alguns riscos e deve ser consciente,
pelo que é melhor saber com o que pode contar.
O que faço bem?
Quais os pontos fortes da minha ideia?
Quais as oportunidades a explorar?
Que tendências a aproveitar?

Capacidade de persuasão/pitch
Visão comercial e gestão de negócio

Que elementos podem pôr em causa
a estratégia?
Qual a hipótese da concorrência avançar
com ideias semelhantes?
Que riscos corro a médio prazo?

5.
PROCESSOS OBRIGATÓRIOS
O processo de criar uma empresa está bastante simplificado.
Pode seguir os processos tradicionais mas também optar
pela constituição de Empresa na Hora, com todo o processo
online. Mas há processos a garantir:
Escolher forma jurídica da empresa
Pedir Certificado de Admissibilidade de Firma
Solicitar o Cartão da Empresa ou Pessoa Coletiva
Fazer a Escritura Pública
Declarar o início de atividade (15 dias após o registo)
Requisitar o Registo Comercial
Inscrição no Registo Nacional de Pessoas Coletivas
Inscrição na Segurança Social
Inscrição no cadastro Comercial ou Industrial

GARANTIA
DE FINANCIAMENTO
6.

Mesmo que tenha dinheiro suficiente para suportar
as operações durante um ano, convém ter algum
plano de recurso. Pode recorrer a outras fontes
de financiamento, como a Banca, investidores
privados ou empresas de capital de risco,
mas avalie as vantagens e desvantagens
de cada um. Para desenvolver o negócio há
a possibilidade de candidatura a fundos estruturais
e planos de apoio, mas normalmente é importante
ter já um plano de negócios estabilizado.
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DESAFIO
CONCLUÍDO
COM SUCESSO

22.497

Empresas constituídas

5.945

13.607

Empresas dissolvidas

Empresas em processo
de insolvência/revitalização

TECNOLOGIA FACILITADORA
Para além de ser um suporte à criação da empresa, todo o desenvolvimento
das operações de uma nova empresa é hoje facilitado pela utilização de tecnologia,
com garantia de maior mobilidade para as equipas e acesso a soluções mais avançadas
com maior estabilidade e menor necessidade de investimento inicial.

CLOUD

COMUNICAÇÕES
UNIFICADAS
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