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SUGESTÕES 

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão da Indústria, da 

Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 

sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

A. Considerando que se entendem por «familiar» os parentes até ao quarto grau e os parentes 

não-coabitantes, os cônjuges separados e os casais em união de facto; 

B. Considerando que a empresa familiar pode assumir a forma de sociedade de capitais e que 

o trabalho na empresa familiar não é gratuito; 

C. Considerando que as empresas familiares representam 60 % de todas as empresas 

europeias, proporcionam entre 40 % e 50 % de todos os postos de trabalho, e têm 

dimensões variáveis, o que as expõe a dificuldades e problemas diferentes; considerando 

que a grande maioria das empresas familiares são PME, que asseguram o emprego de dois 

terços dos trabalhadores da União Europeia e criam 85 % dos empregos na Europa; 

considerando que as novas empresas criam, em média, dois novos postos de trabalho e 

que a expansão das empresas existentes cria, em média, cinco novos postos de trabalho; 

D. Considerando que as empresas familiares são PME e que a dimensão de uma empresa 

familiar deve constituir um dos elementos centrais a ter em conta na definição de tais 

empresas; 

E. Considerando que as empresas familiares desempenham um papel fundamental no 

desenvolvimento dos territórios em termos de emprego e de organização territorial; 

F. Considerando que as empresas familiares propendem mais para uma orientação de longo 

prazo, e dão uma contribuição essencial para a economia, proporcionando estabilidade a 

longo prazo e dão uma contribuição essencial para a economia, proporcionando 

estabilidade a longo prazo devido à sua responsabilidade social, elevado nível de 

responsabilidade enquanto proprietárias da atividade, particular grau de empenhamento 

relativamente às suas comunidades locais e regionais e às respetivas economias, e fortes 

valores enraizados na tradição europeia do "comerciante respeitável", e considerando que, 

em geral, apesar de sofrerem grandemente durante a crise económica, as empresas 

familiares lidam mais resolutamente com a crise, tendem a ser mais lentas perante a 

hipótese de licenciar trabalhadores; considerando que, a este respeito, a União Europeia 

apoia as empresas familiares com iniciativas como os chamados "pactos familiares"; 

considerando que as empresas familiares contribuem significativamente para a prevenção 

do despovoamento rural e que, em muitos casos, constituem a única fonte de emprego nas 

regiões da Europa em que o desenvolvimento está mais atrasado do que o da maioria; 

G. Considerando que os esforços ao nível da UE para estimular o empreendedorismo e as 

empresas em fase de arranque devem ser reforçados e complementados com uma maior 

consideração pela promoção e pelo estímulo da sobrevivência a longo prazo das empresas 

familiares; 

H. Considerando que é fundamental melhorar o quadro jurídico para a sucessão (transmissão 
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da empresa dentro da família), com particular referência para o âmbito e a dimensão das 

diversas abordagens relativas aos impostos sucessório e predial em toda a UE, tendo em 

conta que todos os anos na UE 480.000 empresas são objeto de transmissão, afetando 

mais de 2 milhões de postos de trabalho; devido às muitas dificuldades associadas a essas 

transmissões, calcula-se que todos os anos cerca de 150.000 empresas se vejam obrigadas 

a fechar, resultando na perda de 600.000 postos de trabalho1. 

I. Considerando que o imposto sucessório é um problema sério, para as pequenas e médias 

empresas familiares, em particular, fazendo com que algumas reduzam a sua dimensão ou 

acabem por liquidar; 

J. Considerando que é necessária uma definição europeia comum de «empresa familiar» não 

só para melhorar a qualidade da recolha de dados estatísticos sobre o desempenho do 

setor, mas também como forma de os responsáveis políticos responderem melhor às 

necessidades das empresas familiares e da sociedade; 

K. Considerando que as empresas familiares garantem a transmissão de experiência e de 

competências, e que desempenham um papel inegável de ligação social em algumas 

regiões; 

L. Considerando que as explorações agrícolas familiares são empresas familiares que são um 

exemplo de sucesso na medida em que aplicam o princípio da economia circular 

sustentável do ponto de vista ambiental e social; 

M. Considerando que a educação para o empreendedorismo pode dar uma contribuição 

significativa para melhorar as perspetivas de emprego dos jovens, já que estão mais 

inclinados a lançar as suas próprias empresas e as suas sociedades tendem a ser mais 

inovadoras e bem sucedidas que as lideradas por alguém sem bases de formação para o 

empreendedorismo; considerando que tais pessoas também enfrentam um risco menor de 

ficarem desempregadas e se encontram mais frequentemente em empregos estáveis, com 

ocupações cada vez mais bem pagas; 

N. Considerando que o modelo de empresa familiar é distribuído de modo irregular entre os 

Estados-Membros; considerando que uma parte significativa das empresas familiares na 

Europa tem uma dimensão transnacional, exercendo as suas atividades em diferentes 

Estados-Membros; 

1. Observa que existem mais de 90 definições de «empresa familiar» na UE; congratula-se 

com os trabalhos em curso no sentido de criar uma definição europeia de «empresa 

familiar» e insta à intensificação dos esforços para o estabelecimento de uma definição 

oficial, tendo em consideração as especificidades existentes nos Estados-Membros no que 

diz respeito a ajudar a garantir os direitos sociais, a segurança social, os direitos de pensão 

e de saúde e a segurança no trabalho; uma definição simples, clara que seja facilmente 

aplicável e comparável entre os países ajudaria a compreender melhor o fenómeno e os 

desafios que as empresas familiares enfrentam, a obter uma noção precisa da sua 

contribuição para a sociedade e a permitir a introdução de medidas específicas e eficazes; 

                                                 
1 Plano de Ação «Empreendedorismo 2020», COM(2012)0795. 
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2. Solicita à Comissão que continue a trabalhar para estabelecer uma definição comum da 

UE de "empresa familiar", realizando uma avaliação de impacto sobre uma possível 

revisão da definição de PME europeia de 2003, tendo em consideração a dimensão de uma 

empresa familiar enquanto um dos elementos centrais, já que uma abordagem 

regulamentar do tipo "mesmo formato para todos" não é suficiente para tratar das 

diferentes necessidades das empresas familiares, no que diz respeito à tributação e ao 

acesso a financiamento, e elaborando juntamente com os Estados-Membros uma lista 

comum de indicadores com base nos quais uma empresa familiar possa ser definida e que 

permita a elaboração de estatísticas no que diz respeito à contribuição das empresas 

familiares para o emprego, a fim de obter uma melhor compreensão da propriedade e de 

ajudar a conceber melhores políticas que facilitem o acesso a mercados e ao 

funcionamento por parte das empresas familiares; a definição deverá ser simples, clara e 

facilmente aplicável em todos os Estados-Membros; 

3. Exorta os que estão a trabalhar numa definição europeia de «empresa familiar» a 

assegurarem de que a definição tenha em conta a diversidade familiar existente nas 

sociedades europeias e garanta a não discriminação das várias formas de família, em vez 

de limitá-la a um conceito de família composta por um homem, uma mulher e os 

respetivos filhos biológicos; 

4. Solicita aos Estados-Membros que, tendo em conta que a propriedade é uma questão 

fundamental para as empresas familiares, examinem a possibilidade de introduzir 

alterações nos seus sistemas fiscais e direito das sociedades que permitam uma 

transmissão ou retenção mais eficaz e flexível das empresas no seio das famílias; sugere, 

como boas práticas a partilhar e a promover, uma redução da tributação sobre doações e 

sucessões, introduzindo um tratamento fiscal mais favorável para os lucros reinvestidos, 

comparável ao tratamento do financiamento da dívida, e favorecendo a utilização de ações 

sem direito de voto como forma de melhorar o acesso ao financiamento sem perder o 

controlo da empresa; 

5. Nota que a transmissão intrafamiliar de empresas é frequentemente uma sucessão de 

capital social e cultural e de conhecimentos adquiridos de geração e que deverá ser 

preservada e promovida; salienta, contudo, que dados recentes de 2011 estimam que, 

todos os anos, cerca de 450 000 empresas na UE procuram sucessores, afetando até 

2 milhões de trabalhadores; chama a atenção para o facto de que todos os anos a UE corre 

o risco de perder 150.000 empresas e 600.000 postos de trabalho devido a transmissões 

ineficazes de empresas; salienta que, a este respeito, é crucial a existência de boas práticas 

para anunciar planos de transmissão de empresas atempadamente; sugere que as 

aquisições pelos trabalhadores são, igualmente, uma possível solução para o problema da 

sucessão das empresas destas PME europeias; salienta que os modelos de participação 

financeira dos trabalhadores (PFT) a longo prazo, concebidos de forma adequada, 

poderiam, igualmente, contribuir para a manutenção destas pequenas empresas e para o 

reforço das economias regionais e do emprego em toda a UE; 

6. Solicita às autoridades competentes ao nível de Estado-Membro que promovam o 

empreendedorismo e projetos «miniempresa» nas escolas, tendo em consideração o 

elevado potencial da criação de emprego das empresas familiares, já que estas 

representam a maior base de potencial empresarial e são incubadoras naturais de futuros 
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empresários, existe uma crescente necessidade de melhorar a sua inovação e progresso; 

salienta além disso que, para profissionalizar a gestão de empresas familiares, é 

fundamental promover a educação para o empreendedorismo, tanto para pequenas 

empresas em fase de arranque, como para empresas familiares, e para estimular a 

inovação e o progresso, nomeadamente a nível da sua gestão, incluindo formação 

profissional nos domínios dos recursos humanos, planeamento de carreiras e competências 

de gestão, que contribuirão para atrair e manter força de trabalho qualificada; 

7. Nota com preocupação que a crise financeira e a subsequente recessão afetaram as 

microempresas europeias e particularmente as PME, muitas das quais são empresas 

familiares, e salienta a importância da assistência da UE no relançamento do crescimento 

económico através do apoio à criação de postos de trabalho de elevada qualidade, assim 

como a importância de favorecer um quadro regulamentar propício no que diz respeito, 

em particular, ao acesso ao financiamento, à tributação e à preservação de uma segurança 

social inclusiva para todos os atores nas estruturas das PME; salienta que um apoio bem 

orientado para reestruturações saudáveis poderá ter importantes efeitos positivos sobre a 

preservação do emprego e salienta, além disso, a importância de facilitar os 

procedimentos administrativos das empresas familiares, inclusive através da utilização de 

soluções de balcão único; salienta o potencial de criação de postos de trabalho locais das 

PME de setores novos e emergentes, tais como a economia circular, e, por conseguinte, a 

preservação dos postos de trabalho; salienta, dado que a passagem da empresa de uma 

geração para outra é o principal desafio enfrentado pelas empresas familiares, a 

importância de os Estados-Membros melhorarem o quadro jurídico da transmissão das 

empresas familiares e melhorarem o acesso ao financiamento desta transmissão, a fim de 

evitar problemas de liquidez, impedir as vendas desesperadas e garantir a continuidade das 

empresas familiares; salienta, simultaneamente, que o quadro legal não deve permitir 

quaisquer restrições aos direitos dos trabalhadores, incluindo os direitos sociais; 

8. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que, em prol da viabilidade e prosperidade 

das empresas familiares enquanto importantes viveiros de empregos, as informem melhor 

sobre as possibilidades de internacionalização e se empenhem num melhor intercâmbio de 

experiências e boas práticas, em particular por meio do programa EURES de apoio à 

mobilidade transfronteiras dos mercados de trabalho; frisa o importante papel do serviço 

EURES-T no aconselhamento sobre as possibilidades de mobilidade profissional dentro 

de uma região fronteiriça e na ajuda aos residentes fronteiriços na resolução de problemas 

jurídicos, administrativos e fiscais inerentes à mobilidade; 

9. Nota, além disso, a necessidade de dar resposta a outros desafios que as empresas 

familiares enfrentam, tais como as dificuldades de encontrar e reter mão de obra 

qualificada, e a importância de reforçar a educação para o empreendedorismo e a 

formação no domínio da gestão específica para as empresas familiares; 

10. Chama a atenção para o importante papel das explorações agrícolas familiares nas regiões 

rurais de muitos Estados-Membros e exorta os Estados-Membros a apoiarem formações 

destinadas especificamente aos agricultores; insta, em especial, neste contexto, que seja 

concedido apoio aos projetos de formação para jovens empresários que gerem explorações 

agrícolas familiares, a fim de reforçar a sua participação nas atividades agrícolas e nas 

organizações regionais; 
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11. Insta a Comissão a facilitar e a estimular a sobrevivência a longo prazo das empresas 

familiares e a dar prioridade ao desenvolvimento de apoio e orientação, destinados a 

facilitar a transmissão e a sucessão das empresas familiares; 

12. Salienta que as empresas familiares, devido à cumulação de elementos relacionados com a 

família, a apropriação e a empresa, possuem determinadas especificidades que devem ser 

tidas em consideração; sublinha, contudo, a necessidade de abordar questões de direito 

laboral, política social e direitos sociais, tais como melhor equilíbrio entre os géneros nos 

conselhos de administração, disposições para conciliar vida profissional e familiar e 

participação financeira dos trabalhadores, de forma justa e socialmente responsável; 

13. Convida os Estados-Membros a encontrarem soluções aplicáveis e aceitáveis para o 

imposto sucessório sobre as empresas familiares, a fim de garantirem que o pagamento 

deste imposto não cria problemas de liquidez na empresa nem afeta negativamente o 

número de trabalhadores e o desenvolvimento sustentável da empresa sob 

responsabilidade da geração seguinte; 

14. Convida a Comissão a prosseguir os seus esforços para melhorar a aplicação das 

recomendações da UE existentes1, no que diz respeito à simplificação do quadro fiscal e 

regulamentar, a fim de melhorar o clima quadro jurídico para a sucessão; 

15. Convida a Comissão e os Estados-Membros a continuarem a promover a partilha de 

melhores práticas para ajudar as transmissões das empresas familiares, nomeadamente no 

que diz respeito ao ambiente regulamentar; 

16. Frisa que é essencial incentivar a contratação de gestores profissionais externos para 

melhorar a gestão da empresa familiar; 

17. Convida a Comissão e os Estados-Membros a incentivarem a participação financeira dos 

trabalhadores, em consonância com o reconhecimento público dos seus méritos, à luz da 

crise financeira e económica; 

18. Convida a Comissão a promover ativamente a igualdade dos géneros, no âmbito das 

empresas familiares, no que diz respeito ao empreendedorismo, às competências, à 

liderança, à transmissão e à sucessão; solicita, para esse efeito, a utilização das estruturas 

administrativas existentes ao nível dos Estados-Membros para promover a instauração de 

balcões únicos para mulheres empresárias. Apela, igualmente, à facilitação de serviços de 

cuidados prestados a crianças para as «mães-empresárias»; 

19. Alerta a Comissão para o facto de as empresas familiares serem, na sua maioria, PME, 

sendo assim fundamental aplicar o princípio «Think Small First» (pensar primeiro em 

pequena escala), a fim de adaptar melhor a legislação europeia às realidades e 

necessidades destas empresas, permitindo-lhes beneficiar de programas de ajuda e de uma 

diminuição da burocracia; 

                                                 
1 A Recomendação de 1994, a Comunicação de 1998 e o Fórum de Lille, o Guia de Boas Práticas de 2003, a 

Comunicação da Comissão de 2006: intitulada: "Continuidade pela renovação". 
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20. Alerta a Comissão para a necessidade de igualdade de condições equitativas de 

concorrência para todas as empresas que operam na UE, respeitando e promovendo 

simultaneamente a natureza singular das empresas familiares; 

21. Realça que empresas familiares têm igualmente a obrigação de oferecer postos de 

formação adequados ou estágios profissionais comparáveis e de promover a formação 

profissional contínua dos seus trabalhadores, a fim de evitar a falta de pessoal 

especializado e de apoiar a estratégia da aprendizagem ao longo da vida; 

22. Salienta a importância dos programas de formação financiados pela UE para empresários 

de pequenas empresas, os quais permitem que os proprietários de empresas familiares 

adaptem as suas empresas a um ambiente em rápida mutação impulsionado pela crescente 

integração económica global, o aparecimento de novas tecnologias e uma tónica sobre 

uma economia hipocarbónica e mais verde; 

23. Convida a Comissão a elaborar uma estratégia europeia para a família, de caráter não 

legislativo, que tenha plenamente em conta o papel desempenhado pelos progenitores nas 

empresas familiares, incluindo a importância social e económica das «mães-gestoras» e o 

seu contributo especial para a implementação dos princípios subjacentes à gestão 

empresarial equitativa, a responsabilidade social da empresa e uma nova cultura de 

trabalho sustentável; 

24. Exorta a Comissão a criar, no seio da DG Empresas e Indústria, uma unidade dedicada a 

apoiar e a informar as empresas familiares, incluindo um balcão único que sirva de ponto 

de contacto em cada Estado-Membro para prestar apoio no que diz respeito ao acesso a 

fundos e financiamentos da UE e prestar assistência às empresas; 

25. Exorta a Comissão a incluir no Semestre Europeu recomendações aos Estados-Membros 

para a criação de um ambiente justo e favorável para as empresas, nomeadamente no que 

diz respeito à tributação, transmissão de empresas e educação para o empreendedorismo; 

26. Insta a Comissão a promover ativamente e a divulgar informações sobre o modelo de 

empresa familiar em toda a UE, por exemplo, ao estabelecer um ponto de contacto para as 

empresas familiares na Comissão, ao favorecer a transferência de conhecimentos e 

melhores práticas em todos os Estados-Membros e ao utilizar da melhor forma 

determinados programas, tais como o Programa «Erasmus para Jovens Empresários»; 

27. Incentiva os Estados-Membros a proporcionar um enquadramento jurídico claro para o 

trabalho formal e informal ocasional dos membros da família; 

28. Incentiva os Estados-Membros a disponibilizarem proteções semelhantes em termos de 

segurança social aos proprietários e trabalhadores de empresas familiares, como estímulo 

para as transmissões das empresas familiares. 
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