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ESPECIAL LINHAS DE CAPITALIZAÇÃO

Como é por todos conhecido, a 
pandemia atingiu em cheio o turismo 
e em particular as atividades dos 
associados da APECATE, que são 
um sector muito específico e ainda 
muito descurado pelo sistema 
político e económico, apesar da sua 
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Os empresários portugueses têm 
dado mostras de elevada capacidade 
de adaptação à mudança. Negócios 
saudáveis e empresas capazes ficam 
altamente condicionadas pela falta 
de liquidez. Existem fatores que 
colocam em causa, de forma 
determinante, o acesso das 
empresas a formas de financiamento 
consentâneas com os seus planos, 
como é o caso de estruturas de 
capitais desajustadas, rácios de 
autonomia financeira escassos, 
indicadores de endividamento 
excessivo ou descontrolo dos custos 
financeiros.  
Olhando para o atual contexto de 
incerteza, e tendo em consideração a 
necessidade de as empresas darem 
continuidade à implementação das 
suas estratégias e aproveitarem as 
oportunidades existentes no 
mercado, torna-se relevante dar 
atenção à componente de Gestão 
Financeira. A informação obtida 
neste tipo de análise mostra que há 
um conjunto de ações que se têm 
revelado mais eficazes para 
ultrapassar as condicionantes no 
acesso ao financiamento.  
Basicamente, melhores dados e 
informação permitem determinar as 
opções que melhor contribuirão para 
uma atuação mais bem 
fundamentada e ágil. Ou seja, 
análises robustas permitem tomar 
decisões mais bem sustentadas e 
tornar mais viável o acesso às 
adequadas formas de financiamento. 
Assim, é determinante fazer-se a 
análise ao desempenho do setor em 
que a empresa se insere, 
comparando as estruturas de custos 
e rendimentos, e as dinâmicas de 
atuação no mercado. Por outro lado, 
deve conseguir-se uma boa 
aproximação às entidades 
financiadoras, para que a velocidade 
das decisões seja otimizada. Mas 
também se deve olhar para dentro, 
revendo os processos administrativos 
e financeiros, incluindo as 
ferramentas e capacidades 
tecnológicas instaladas, para 
aumentar a capacidade de resposta 
da própria empresa. Da análise deve 
constar também a verificação dos 
rácios económico-financeiros, assim 
como a reavaliação do orçamento e 
plano de tesouraria, orientando-os 
para que sejam ferramentas de curto 
prazo em constante atualização e 
controlo. 
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O Plano de Recuperação e 
Resiliência (PRR), inserido no âmbito 
do recentemente aprovado “Next 
Generation EU”, que conta na sua 
totalidade com 750 mil milhões de 
euros para apoiar e reparar os danos 
económicos e sociais imediatos 
causados pela pandemia de Covid-
-19, é um dos instrumentos de 
recuperação da União Europeia,  
Este instrumento, a par do quadro 
comunitário de apoio (Portugal 
2030), será uma das peças centrais 
dos instrumentos financeiros de 
apoio, e que terá como objetivo 
mitigar o impacto económico e social 
da pandemia e tornar as economias 
e sociedades europeias mais 
sustentáveis, resilientes e melhor 
preparadas para os desafios e 
oportunidades das transições verde e 
digital. 
Pese embora os próximos anos 
sejam de grande disponibilidade 
financeira para apoio aos 
investimentos, as empresas 
portuguesas têm vindo a deparar-se 
com algumas condicionantes aos 
mesmos, tais como: fraca 
capitalização das empresas 
portuguesas e capitais próprios 
negativos, o que condiciona 
automaticamente o acesso a estas 
linhas de apoio; o elevado nível de 
alavancagem financeira e de fraca 
autonomia financeira, que poderá ser 
também um fator de exclusão ou 
limitador no acesso aos apoios; e, 
não menos importante, que pode 
levar à não preparação atempada no 
acesso aos apoios, é a inexistência 
de um plano estratégico e de 
negócios que sustentem os projetos 
de investimento, com uma perspetiva 
de incremento dos indicadores 
económico-financeiros. 
Assim, é premente que as empresas 
possam desde já estruturarem-se 
para, em tempo útil, ter acesso a 
estes instrumentos, onde, e no que 
respeita à questão da capitalização, 
existem hoje instrumentos financeiros 
ditos alternativos, como é o caso de 
abertura do capital a fundos de 
investimento ou capitais de risco, que 
podem colmatar algumas das 
principais condicionantes. 
A par destes instrumentos, é hoje 
também uma solução, e que cada 
vez está a ser mais levada a cabo, 
os processos de fusão e de 
aquisições, que possam promover 
uma alavancagem nas estruturas 
financeiras das empresas e o 
potenciar de maior capacidade de 
acesso aos investimentos, e 
consecutivamente aos apoios. 
Para estes desígnios, é de enorme 
importância o acesso a especialistas 
que possam, já nesta fase, apoiar no 
desenvolvimento das diversas 
soluções capazes de potenciar o 
desenvolvimento dos negócios e o 
acesso às linhas de apoio à 
competitividade. 

PEDRO NETO 
Partner de Corporate Finance 
da Moneris

1. As dificuldades de acesso às 
linhas de capitalização começam 
logo nos critérios de elegibilidade, 
sobretudo os que dizem respeito ao 
equilíbrio económico–financeiro, fator 
que exclui à partida muitas micro, 
pequenas e até mesmo médias 
empresas de um possível 
financiamento.  
De um modo geral, as empresas 
foram bastante penalizadas pela 
crise pandémica e, por isso, não 
apresentam em muitos casos uma 
situação económico-financeira, 
tributária e contributiva que lhes 
garante elegibilidade no acesso às 
linhas de capitalização. 
Por outro lado, as candidaturas são 
muito rigorosas e complexas, o que 
exige das empresas know-how e 
recursos de elevada especialização 
técnica.  
Para agravar o cenário, nem sempre 
a informação sobre as linhas de 
capitalização é clara e inequívoca e 
os processos de candidatura são por 
norma burocráticos e morosos.  
Por último, a análise das 
candidaturas peca às vezes por 
excesso de formalismo, 
inviabilizando o financiamento de 
empresas com potencial e bons 
projetos de investimento. 
 
2. É indispensável proceder-se à 
otimização dos processos de 
candidatura, avaliação e atribuição 
de financiamento através de linhas 
de capitalização.  
Neste esforço, importa melhorar a 
informação sobre as soluções 
creditícias, minimizar os 
procedimentos de candidatura, 
aligeirar os critérios de elegibilidade, 
encurtar os prazos de atribuição do 
financiamento, aumentar os períodos 
de carência, reduzir as comissões de 
gestão/acompanhamento, diversificar 
as linhas de crédito, alargar as 
operações elegíveis e excluir 
eventuais garantias complementares 
(pessoais ou patrimoniais). 
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cada vez maior importância para o 
funcionamento eficaz do turismo e do 
destino Portugal. 
 As atividades dos nossos 
associados foram especialmente 
atingidas em resultado de um 
conjunto de fatores de diversa 
ordem. Primeiro, trata-se 
maioritariamente de micro, pequenas 
e, em muito menor número, médias 
empresas, portanto com menor 
resiliência que outras, 
nomeadamente no que respeita ao 
acesso às linhas de financiamento 
com garantia do Estado em boa hora 
criadas para os diferentes sectores 
do turismo. 
Como atividade mais recente e 
menos visível que outras do turismo, 
nunca foi prioridade na emissão de 
disposições ou objeto de apoios, 
estivemos e estamos sempre em luta 
muitas vezes acompanhados pela 
tutela para beneficiar do que as 
outras atividades veem atribuído 
automaticamente – a recente medida 
o IVAaucher é apenas um exemplo 
de discriminação negativa. Depois, 
no que se refere aos congressos e 
eventos, estas atividades foram 
sujeitas a restrições e proibições e, 
pese embora as medidas que 
adotaram, não viram a sua atividade 
normalizada até á data, continuando 
a sofrer restrições fundadas mais em 
preconceitos que em fatos e ciência. 
Finalmente, no que se refere as 
atividades de animação turística e 
marítimo turísticas foram e estão 
ainda sujeitas a restrições sem 
senso, tendo de se reger por outros 
sectores de atividade, que nem 
sempre se podem identificar com o 
nosso. Em geral, as autoridades 
aproveitaram para dar azo à sua 
tendência repressiva e criativa e 
subjetiva em interpretações das 
diversas disposições que foram 

sendo emitidas pelo Governo. 
Em termos de apoio, teve grande 
impacto a linha de microcrédito do 
TdP, pela rapidez e simplificação do 
processo e deferimento dos apoios, 
que assim chegaram rapidamente ès 
empresas e que preveem uma 
componente a fundo perdido. O lay 
off e demais medidas de apoio ao 
emprego foram também essenciais. 
Mais tarde, o programa Apoiar veio 
contemplar com apoios a fundo 
perdido as pequenas, médias e mid 
caps. 
Mas tudo isto “fez face” a parte dos 
prejuízos incorridos pelas empresas 
em 2020. Estamos em junho de 
2021, estivemos mais uma vez 
confinados e com as nossas 
atividades encerradas, tivermos um 
“surto” de retoma que nos deu 
alguma esperança que, finalmente, a 
retoma tinha chegado, mas tudo se 
esfumou nos últimos dias, com nova 
onda da pandemia com a exclusão 
do país dos destinos turísticos 
autorizados pelos principais 
mercados emissores. 
Ou seja, sem apoios para as perdas 
do primeiro semestre, sem lay off a 
partir de 1 de julho, sem clientes, no 
mínimo, até final de julho e com o 
Verão definitivamente comprometido, 
pois a situação ainda se vai agravar 
antes de melhorar. 
No que se refere ao Programa 
Reativar Turismo, reconhecemos o 
mérito do esforço, porém, além de 
faltarem esclarecimentos quanto à 
concretização do que está previsto, 
nesta data o mesmo está 
desajustado, pois não há retoma no 
imediato nem previsão para a 
mesma. 
Neste momento as perspetivas 
apontam para um ano pior que 2020. 
A situação é de calamidade sanitária, 
económica e financeira.
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