
 
 

RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO EUROPEIA N.º 2003/361/CE DE 6 DE 

MAIO 

 

DEFINIÇÃO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (PME): 

 

- Empresa autónoma (*) 

- Ter menos de 250 trabalhadores 

- Um volume anual de negócio igual ou inferior a 50 milhões de Euros, ou um 

balanço total anual não excede 43 milhões de Euros 

 

PEQUENAS EMPRESAS: 

 

- Empresa autónoma (*) 

- Ter menos de 50 trabalhadores 

- Um volume anual de negócios ou balanço total anual igual ou inferior a 10 

milhões de Euros 

 

MICROEMPRESAS: 

 

- Empresa autónoma (*) 

- Ter menos de 10 trabalhadores 

- O volume de negócios anual ou balanço total anual não excede 2 milhões de 

Euros 

 

(*) Empresa Autónoma 

 

São todas as empresas que não sejam consideradas empresas parceiras ou 

empresas associadas. 

 

Empresas parceiras são aquelas entre as quais, existe uma relação em que a 

empresa a montante, detém sozinha, ou em conjunto com outras, 25% ou mais do 

capital ou dos direitos de voto de outra empresa a jusante. 

 

Pode no entanto, a empresa ser considerada autónoma, apesar de ser ultrapassado 

o limiar dos 25% do capital ou dos direitos de voto, quando estejamos perante as 

seguintes empresas/investidores (*) (desde que não sejam empresas associadas e 

os investidores não estejam individualmente ou em conjunto associados): 

 
(*) Presume-se que os investidores não interferem directa ou indirectamente na gestão da empresa em 
causa 

 

- Sociedades públicas de participação, sociedades de capital de risco, pessoas 

singulares ou grupos de pessoas singulares que tenham uma actividade regular de 

investimento em capital de risco (business angels) e que invistam fundos próprios 

em empresas não cotadas na bolsa, desde que o investimento dos ditos business 

angels numa mesma empresa não exceda 1.250.000€. 

- Universidades ou centros de investigação sem fins lucrativos. 

- Investidores institucionais, incluindo fundos de desenvolvimento regional. 

- Autoridades locais e autónomas com um orçamento anual inferior a 10 milhões de 

euros e com menos de 5.000 habitantes. 

 

São Empresas associadas as que mantêm entre si uma das seguintes relações: 

 



- Uma empresa detém a maioria dos direitos de voto dos accionistas ou sócios de 

outra empresa. 

- Uma empresa tem direito o direito de nomear ou exonerar a maioria dos 

membros do órgão de administração, de direcção ou de controlo de outra empresa. 

- Uma empresa tem o direito de exercer influência dominante sobre outra empresa 

por força de um contrato com ela celebrado ou por força de uma cláusula dos 

estatutos desta última empresa. 

- Uma empresa accionista ou associada de outra empresa controla sozinha, por 

força de um acordo celebrado com outros accionistas ou sócios dessa empresa, a 

maioria dos direitos de voto dos accionistas ou sócios desta última. 

 

NOTAS: 

1 – Nos casos em que, na data do encerramento das contas, uma empresa superar 

ou ficar aquém do limiar, numa base anual do limiar de efectivos ou dos limites 

financeiros máximos especificados, esse facto, não faz a sua qualidade de média, 

pequena ou micro-empresa, salvo se o fenómeno se repetir durante dois exercícios 

consecutivos.  

2 – Os efectivos correspondem ao número de unidade de trabalho-ano (UTA), ou 

seja, o número de pessoas que tenham trabalhado na empresa ou por conta dela a 

tempo inteiro durante todo o ano considerado. O trabalho das pessoas que não 

tenham trabalhado todo o ano, ou que tenham trabalhado a tempo parcial, 

independentemente da sua duração ou o trabalho sazonal é contabilizado em 

fracções de UTA. 

São considerados efectivos os assalariados, as pessoas que trabalham para a 

empresa com um nexo de subordinação com ela e equiparados a assalariados à luz 

do direito nacional, os proprietários-gestores, os sócios que exercem uma 

actividade regular na empresa e beneficiam das vantagens financeiras da mesma. 

Os aprendizes, estudantes em formação profissional titulares de um contrato de 

aprendizagem ou de formação profissional não são contabilizados como efectivos. A 

duração de licenças de maternidade ou parentais não são contabilizadas. 

3 – Os dados considerados para o cálculo dos efectivos e dos montantes financeiros 

são os do último exercício contabilístico encerrados, calculados com base anual. O 

montante de volume de negócios é calculado com exclusão do IVA e de outros 

impostos indirectos. 

Em caso de empresas recém-criadas, cujas contas ainda não tenham sido 

encerradas, os dados a considerar devem basear-se numa estimativa de boa-fé, 

efectuada no decurso do exercício. 


