
“ ..as empresas têm de saber que 
caminho vão seguir, têm de delinear 
todo o processo de desenvolvimento 
e investimento sem pensarem que 
existem estas linhas de finaciamento.”  

Pedro Neto 
Partner da Moneris
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A capacitação para a competitivi-
dade com os mercados externos ou 
com empresas estrangeiras que ve-
nham operar em Portugal deverá 
estar, no entender de Pedro Neto, 
partner da Moneris, entre as prio-
ridades dos empresários.  

“No atual contexto económico 
em que cada vez mais a competiti-
vidade é maior e é transversal não 
só à vida dos portugueses, mas dos 
mercados internacionais, é de ex-
trema importância que as empre-
sas portuguesas se capacitem mais 
para que consigam ter uma maior 
capacidade de competitividade dos 
mercados externos ou mesmo 
concorrer com empresas estran-
geiras que venham operar em Por-

tugal”, defendeu o consultor na JE 
Talk sobre linhas de capitalização. 

Pedro Neto entende que, sem 
“competitividade”, pode “ser difícil 
para as empresas criarem estraté-
gias de sustentabilidade, de manu-
tenção no próprio tecido empresa-
rial”. 

Nas palavras do consultor, “é 
premente que as empresas consi-
gam ter capacidade de investimen-
to para se conseguirem adaptar a 
todos novos mercados, que cada 
vez têm mutações mais rápidas”.  

O período de candidaturas às li-
nhas de financiamento para o Pla-
no de Recuperação e Resiliência 
(PRR) e para o Portugal 2030, que 
sucede ao Portugal 2020, avizi-
nham-se.  

“A utilização destes instrumen-
tos é crucial porque as empresas 
conseguem alavancar-se nesta ver-

tente da competitividade. É preci-
so que se prepararem para o apro-
veitar das verbas que estarão para 
vir - PRR, Portugal 2030”, afir-
mou. 

Segundo Pedro Neto, a pande-
mia e outros contextos de crise fo-
mentam a rapidez e assertividade 
na capacidade de adaptação das 
empresas quanto à competitivida-
de internacional. 

Ricardo Vale, coordenador co-
mercial da Yunit, defende que “as 
linhas de financiamento e os pro-
gramas comunitários não podem 
ser vistos como um fim, mas como 
um meio. Arrisco dizer que o em-
presário deve olhar para dentro, 
para os recursos de que dispõe e 
depois olhar para as linhas e para 
os programas como um adicional 
de desenvolvimento e não como 
um fim”, acrescentando que “olhar 
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para os financiamentos como uma 
tábua de salvação é um princípio 
completamente errado”.  

O fator da sustentabilidade será, 
em breve, fundamental para o 
acesso ao financiamento bancário 
às empresas. 

Segundo Pedro Neto, as empre-
sas “têm de saber que caminho vão 
seguir, têm de delinear todo o pro-
cesso de desenvolvimento e inves-
timento sem pensarem que exis-
tem estas linhas de finaciamento”. 
“Esse deve ser um pensamento es-
tratégico que devem ter desde já.  

O que acontece na maioria das 
vezes é que as empresas normal-
mente acordam quando abrem os 
concursos. Isso  torna muito mais 
difícil a operacionalização de uma 
candidatura e a justificação dos in-
vestimentos associados a um plano 
estratégico”. ■

Ricardo Vale 
Coordenador comercial  
da Yunit Consulting

Pedro Neto 
Partner  
da Moneris

O Portugal 2030, que será implementado através de 12 programas, terá uma dotação global superior a 23 mil milhões 
de euros em fundos estruturais. Que importância têm os programas de financiamento para o tecido empresarial?

Estratégias de sustentabilidade 
nas empresas dependem  
da competitividade

JE TALKS
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Especial Linhas de Capitalização

FÓRUM

Capitalização é determinante 
para a competitividade das empresas
O endividamento das empresas é considerado um desafio a que é necessário responder, especialmente num quadro  
de crises sucessivas. Os líderes que falaram ao JE consideram ser necessária uma melhor resposta na capitalização.

JOSÉ EDUARDO CARVALHO 
Presidente 
da Associação Industrial Portuguesa

1. Quais são as principais necessidades das empresas em termos de capitalização?  
2. Os programas existentes de apoio à capitalização têm cumprido as expetativas? 

1. Das 458 mil empresas não 
financeiras existentes em Portugal, 
192 mil apresentaram resultados 
líquidos negativos, 115 mil tinham 
capitais próprios negativos, 166 mil 
tinham EBITDA negativo, e, em 83 
mil, o EBITDA gerado não era 
suficiente para cobrir os gastos 
financeiros. 
O endividamento das empresas 
ultrapassa os 270 mil milhões de 
euros e estima-se que em 2020 
tenham “desaparecido” 17,6 mil 
milhões de euros de resultados 
líquidos. 
Estes números demonstram a 
imperiosidade de políticas de 
capitalização e de fortalecimento 
da robustez dos balanços das 
empresas. 
A conjugação dos efeitos das três 
crises que passamos desde 2010 
(dívidas soberanas, pandemia e a 
atual) acentuaram a segmentação 
na estrutura empresarial 
portuguesa. Um segmento com 
níveis apreciáveis de rendibilidade, 
solvabilidade, dimensão, balanço, 
remunerações, produtividade, I&D, 
stock capital e perfil exportador; e 
outro, com balanços degradados, 
contas de exploração deficitárias e 
depauperização de capitais 
próprios. 
Em qual destes dois segmentos se 
deve concentrar a política 
associada à capitalização é uma 
discussão que deve ser 
aprofundada. Está por quantificar 
de forma rigorosa, técnica e séria 
os efeitos na economia portuguesa 
do choque de seleção que muitos 
defendem, que se deve repercutir 
no segundo segmento atrás 
referido. 
 
2. A forma mais óbvia de 
capitalizar as empresas é deixá-las 
ganhar dinheiro. Se tivermos uma 
política económica, fiscal e laboral 
menos condicionante da atividade 
empresarial, as empresas que 
sobreviverão no mercado são as 
que terão melhores resultados e 
uma gestão mais qualificada. 
Reconheço, contudo, que a 
situação a que se chegou, exige 
uma política pública com especial 
preocupação na capitalização. O 
PRR concentrou na capitalização 
parte significativa dos recursos 
afetos às empresas. São 1,55 mil 
milhões de euros. Se nos 
lembrarmos que os últimos 11 anos 

PEDRO NETO 
Partner de Corporate Finance 
da Moneris

1. O atual contexto económico vem 
colocando desafios acrescidos ao 
tecido económico, onde a 
capacidade competitiva e a própria 
sustentabilidade das empresas e 
negócios depende muitas vezes da 
possibilidade de acesso a recursos 
que possibilitem este 
desenvolvimento estratégico. 
É essencial ter presente que a 
grande maioria do tecido 
empresarial português, constituído 
maioritariamente por pequenas e 
médias empresas, tem enormes 
carências em termos de 
capacidade de investimento, ou 
seja, estão pouco capitalizadas, 
sendo necessário tornarem-se 
mais robustas financeiramente, 
caso pretendam trabalhar numa 
lógica de competitividade e/ou 
sustentabilidade. 
Neste contexto, as empresas 
apresentam necessidade de 
capitalização relacionadas com:  
• Dificuldades financeiras de curto-
prazo, como é o exemplo de falta 
de liquidez para fazer face a 
compromissos correntes;  

BERNARDO MACIEL  
CEO 
da Yunit

1. Há dois grandes desafios, já 
históricos, que as nossas empresas 
têm vindo a enfrentar, mas que hoje 
são críticos para a sua 
competitividade e sobrevivência no 
mercado: a capacidade de inovar e 
a descapitalização estrutural 
generalizada. 
A boa notícia é que hoje as PME 
nacionais têm um contexto 
altamente favorável à sua 
transformação e ao investimento, 
devido ao conjunto de medidas e 
estímulos que a União Europeia e o 
Governo têm vindo a disponibilizar. 
Na realidade, estamos perante a 
coincidência de três instrumentos 
financeiros - parte não executada 
do PT2020, PRR e PT2030 – que 
proporcionam às empresas uma 
oportunidade única de financiarem 
os seus projetos e, 
consequentemente, acelerar as 
suas estratégias de crescimento, 
seja por via de incentivos 
financeiros, seja por via de 
instrumentos de capital.        
É verdade que as necessidades e 
fontes de capital dependem de 
empresa para empresa, da sua 

todas as operações de capital de 
risco não ultrapassaram os 1,1 mil 
milhões, dá-nos uma ideia da sua 
dimensão. 
Com o nível de endividamento que 
as empresas apresentam (276 mil 
milhões) é óbvio que precisam de 
capital e não de dívida. E 
recapitalizar significa 
operacionalizar instrumentos de 
capital, e criar procedimentos que 
reforcem o capital das empresas, 
permanecendo nelas ou saindo 
com mais valias ou a desconto. 
Acho que a dificuldade está na sua 
conceção e desenho, e 
desconheço o grau de 
comprometimento do Ministério 
das Finanças com estes 
instrumentos. Desconfio que não 
seja muito entusiasmante. Por 
outro lado, gostaria de dizer que a 
cultura empresarial é algo 
refratária a este tipo de operação. 
No PT2020 teve de se 
reprogramar medidas por escassez 
de procura. O POR Norte montou 
uma linha de capital reversível 
(investimento em capital, podendo 
ser revertido em empréstimo) com 
uma dotação de 19 milhões. Não 
se fez uma única operação, 
aparentemente por falta de 
procura. 
Os insucessos destas experiências 
residem, por um lado, na escassez 
de procura por parte das 
empresas, e por outro, pelo 
desajustamento dos instrumentos 
da capitalização à realidade 
empresarial. 
 
 

• Dificuldades estruturais, em que a 
estrutura de capitais é de tal forma 
frágil que pode colocar a empresa 
em risco de sobrevivência; e 
• A médio-longo prazo, na adoção 
de estratégias de desenvolvimento 
e de expansão dos negócios, ou 
seja, por forma a fazer face a 
necessidades de investimentos 
diversos, como é o exemplo de 
processos produtivos, 
internacionalização, diversificação 
das atividades, entre outros. 
 
2. Do que é percetível, não. 
Por um lado, um dos fatores que 
tem dificultado a larga utilização 
dos programas de apoio à 
capitalização, está relacionado 
com cultura empresarial em 
Portugal, onde a maioria das 
empresas, de cariz muito familiar, 
está assente numa cultura pouco 
associada à partilha do capital com 
outros investidores, mesmo que 
estes sejam meramente 
investidores financeiros, ou seja, 
prevalece ainda muito o sentimento 
de “posse” ou de “poder”. 
A par desta questão, os 
instrumentos existentes têm-se 
demonstrado demasiado 
burocráticos, complexos e 
morosos, operacionalizando-se 
tardiamente junto das empresas 
alvo, levando muitas a desistem 
“prematuramente” destes 
instrumentos. 
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RICARDO COSTA 
Presidente 
da Associação Empresarial do Minho

As empresas vivem dias de alguma 
incerteza, motivada pela 
conjuntura de que saímos em 
termos pandémicos, conjugada 
com a proximidade de uma guerra 
cujos efeitos tem um alcance 
substancialmente maior do que se 
pode perceber à primeira vista.  
Neste contexto a questão da 
capitalização e dos instrumentos 
financeiros disponíveis ganha um 
relevo especial.  
Hoje verificamos que existe uma 
relação desproporcional entre as 
garantias que são exigidas ás 
empresas e empresários no acesso 
ao financiamento e aquilo que é o 
montante ou objeto do mesmo. Na 
verdade as entidades financeiras, 
que são os eixos condutores de 
fundos de financiamento, têm a 
tendência de criar inúmeras 
barreiras e obstáculos de forma a 
exigirem o máximo de garantias 
pessoais e patrimoniais, para 
financiarem o negócio. A 
desproporcionalidade entre os 
montantes financiados e as 
garantias exigidas é, normalmente, 
significativa. Temos de entender 
que, se por um lado, somos 
assolados por escândalos tipo BPN 
ou BES e a sua clientela 
subsidiária, por outro essa não é a 
realidade da esmagadora maioria 
do tecido empresarial português, 
pelo que esses exemplos não 
podem ditar o protecionismo que 
passou a existir e que mais não é 
do que um aproveitamento 
circunstancial. As ferramentas 
articuladas pelo Estado e suas 
instituições são muitas vezes 
desfocadas e complexas. 
O caminho será pelo incentivo a 
um real investimento na economia, 
gerado pela própria economia, ou 
seja, a mesma verba que é 
canalizada para financiamentos 
muitas vezes desajustados seria 
dirigida ás entidades financeiras 
privadas, que estimulassem o 
investimento privado na economia, 
com a criação de quadros de 
incentivos fiscais relevantes, que 
permitissem ás entidades 
financeiras olharem para o 
financiamento à economia como 
uma oportunidade, flexibilizando o 
acesso, equilibrando a balança de 
garantias e sendo compensada por 
isso pelo Estado na dimensão 
daquilo que seria a sua 
contribuição fiscal. Seria uma 
forma de estimular a capitalização 
das empresas, sem investimento 
publico direto, mas com um 
compromisso selado entre 
entidades financeiras, Estado e 
empresas. 
A flexibilização incentivada pelo 
alívio fiscal seria uma ferramenta 
inovadora mas geradora de 
compromisso e de real estímulo da 
economia que gera riqueza, a 
privada. Por outro lado seria 
também uma forma de utilizar a 
capitalização das empresas como 
um fator de desenvolvimento mais 
liberalizado por um lado, mas mais 
controlado pelo próprio sistema em 
si cujos beneficiários dependeriam 
do seu sucesso.  

situação financeira e das suas 
estratégias de médio e longo-prazo, 
não havendo, aqui, uma regra 
universal. No entanto, no recente 
Barómetro Heróis PME apresentado 
por nós, é de salientar o interesse 
atual dos gestores nos incentivos 
financeiros (87,1%), como os 
programas PT2020, PT2030 ou o 
PRR, entre outros, interesse esse 
muito superior ao financiamento 
bancário (64,1%) ou nos fundos de 
investimento (apenas 51,2%). 
No que aos incentivos financeiros 
diz respeito, o desafio está em 
conseguir que as empresas 
trabalhem antecipadamente as suas 
candidaturas, isto é, que estruturem 
de forma rigorosa os seus projetos 
em todas as dimensões, efetuem 
um planeamento detalhado do 
mesmo, conseguindo demonstrar a 
capacidade da empresa em 
executar o projeto, a sua coerência 
e razoabilidade, bem como a 
pertinência do mesmo face à 
dimensão, situação atual e 
estratégia da empresa. E, por 
último, que garantam que o plano 
de investimentos, os objetivos e as 
metas a alcançar estejam 
devidamente enquadradas e 
alinhadas com as temáticas da 
transição digital, descarbonização 
e/ou eficiência energética. 
 
2. No que diz respeito ao Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR), 
diria que ficou um pouco abaixo das 
expectativas das empresas por duas 
razões: a maioria dos empresários 
colocou em causa a capacidade do 
governo de atribuir os fundos 
comunitários de forma equilibrada e 
transparente; a convicção de que 
haveria no âmbito do PRR mais 
linhas capazes de apoiar 
diretamente as empresas, naquilo 
que são as suas necessidades e 
desafios. De qualquer forma, são de 
salientar: as Agendas Mobilizadoras, 
nas quais foram recentemente 
aprovados 51 projetos que envolvem 
cerca de 1.200 entidades e 
representam 7,6 mil milhões de 
euros de investimento; ou a 
Descarbonização da Indústria (700 
milhões de euros), que visa projetos 
individuais, onde as empresas 
podem encontrar incentivos para a 
transição energética, necessária e 
urgente. 
Além disso, foi ainda lançado o 
Programa de Recapitalização 
Estratégica das empresas, que é 
assegurado pelo PRR, via Banco 
Português do Fomento. Tem como 
objetivo apoiar a reposição dos 
capitais das empresas para os 
níveis pré-pandemia, desde que 
apresentem um Plano de Negócios 
que sustente a sua viabilidade 
operacional e financeira.  Existem 
grandes expectativas neste novo 
organismo, uma vez que o foco 
desta entidade para os próximos 
anos é apoiar o reforço das 
empresas, em especial aquelas que 
se encontram em processo de 
crescimento e consolidação, e 
combater a subcapitalização 
estrutural das empresas 
portuguesas, cuja autonomia 
financeira foi perigosamente 
agravada pela profunda recessão 
económica. 
Existe, ainda, uma grande 
expetativa no que toca ao PT2030, 
uma vez que há a perspetiva de que 
o acesso a instrumentos financeiros 
e de capital por parte de empresas 
possa ser ainda mais vantajoso face 
ao que foi o PT2020, mas, 
sobretudo, porque tem sido 
“prometida” uma simplificação dos 
procedimentos de candidatura e do 
processo de execução dos projetos 
o que, juntamente com os apoios, 
permitirá às empresas aumentar os 
seus níveis de competitividade. 




