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Enquadramento
• O presente trabalho realiza-se no âmbito da tese de mestrado em Finanças Empresariais, intitulada “O Financiamento

das Start-ups da região do Algarve”. Considerando-se que a forma como as start-ups são financiadas tem um grande
impacto nas mesmas, a nível da exploração do negócio, do risco de falência, da performance da empresa e do seu
potencial de crescimento, o que consequentemente tem fortes implicações na economia de um país, a dissertação de
mestrado visa estudar os determinantes quer da estrutura de capital quer da maturidade do endividamento das start-ups
da região do Algarve e verificar o tipo de financiamento que as mesmas utilizam.

Objetivo

• Traçar o perfil do
empreendedor algarvio,
uma vez que diversos
autores indicam que as
características destes
podem ajudar a explicar as
opções de financiamento
das start-ups.

Metodologia

• População alvo – 5488 empresas constituídas no Algarve, nos anos de 2007 a 2009;

• População a inquirir – 1000 empresas selecionadas aleatoriamente, após
estratificação da população alvo em função do sector de atividade e das sub-regiões
do Algarve – Barlavento e Sotavento;

• Recolha de dados – por questionário, enviado pelo correio, no período de setembro
a dezembro de 2011;

• Amostra – 65 empresas;

• Metodologia estatística – Análise descritiva e univariada, com recurso ao SPSS 21.

Resultados

Conclusões
• O empreendedor algarvio é essencialmente do sexo masculino, com idade média de 43 anos, casado ou em união de

facto, com um agregado familiar médio de 3 pessoas, curso superior e uma média de 11 anos de experiência em gestão
de empresas. Nunca frequentou uma escola privada e não se sente muito confortável em relação ao risco. A sua
principal motivação para a constituição da empresa é possuir autonomia e independência no emprego.
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