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CRESCIMENTO ECONÓMICO: DIVERSIFICAR O MODELO DE FINANCIAMENTO DAS PME 

INTERVENÇÃO DE ANTÓNIO SARAIVA, PRESIDENTE DA CIP, NA SESSÃO DE ABERTURA 

Lisboa, 28 de novembro de 2014 

 

Senhor Ministro da Economia, 

Senhores oradores nesta Conferência, 

Senhores Participantes 

Minha Senhoras e meus Senhores, 

 

Quero começar por agradecer a presença de todos nesta Conferência da CIP sobre a 

diversificação do modelo de financiamento das empresas.  

A vossa presença e, em especial, a participação de empresas nesta Conferência é, para 

a CIP, um motivo de grande satisfação, que expressa a importância do tema e a 

oportunidade da sua discussão.  

Poderíamos ser mais os que aqui estamos presentes, mas estou confiante que os 

debates que vamos desenvolver sejam muito alargados e bastante participados. Estou 

certo que todos vão olhar para as conclusões desses debates com atenção e com 

interesse em ultrapassar os problemas de financiamento que afetam o crescimento 

económico e a manutenção do emprego. 

Queria também agradecer a presença de membros do Governo – o Senhor Ministro da 

Economia, nesta sessão de abertura, e o Senhor Secretário de Estado das Finanças, em 

representação da Senhora Ministra de Estado e das Finanças, na sessão de 

encerramento. 

Queria ainda agradecer aos parceiros da CIP nesta Conferência, inserida no quadro da 

Semana Europeia das PME´s - a Deloitte, a Euronext e o Diário Económico. 
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Queria, por fim, agradecer ao Engº José António Barros e ao Dr. João Costa Pinto o 

trabalho que desenvolveram na escolha do tema e na preparação da Conferência. 

E não queria também deixar de referir o trabalho desenvolvido pelos serviços da CIP, 

que foi muito importante e contribuiu para a organização dos trabalhos desta 

Conferência sobre a diversificação do modelo de financiamento das PME´s. 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Desde 2010, verificam-se em Portugal estrangulamentos nos fluxos normais de 

financiamento das empresas, com particular incidência sobre a generalidade das 

Pequenas e Médias Empresas. 

Este problema constitui um sério constrangimento ao relançamento do investimento, 

à criação de emprego e à desejável mudança estrutural da economia portuguesa, que 

pressupõe a competitividade das nossas empresas no mercado global. 

Desde 2010, e particularmente a partir do início do Programa de Ajustamento 

Económico e Financeiro, a CIP tem dado particular prioridade à resolução deste 

problema. 

Ao longo dos últimos anos, temos vindo a alertar para as suas implicações e para a 

necessidade de inverter uma situação que aprofundou a recessão e levou à destruição 

de empresas, de emprego e de capacidade produtiva. 

Alertámos para o facto de as necessidades de financiamento do setor público 

empresarial não terem sido devidamente equacionadas no Programa de Ajustamento 

e das consequências que isso teria sobre o financiamento da economia como um todo. 

Criticámos, junto da troika e junto do Governo, o ritmo excessivo a que se processou a 

desalavancagem do setor financeiro. 

Defendemos que os recursos e instrumentos do Grupo formado em torno da Caixa 

Geral de Depósitos deveriam ser focados no apoio às PME, o que contribuiria 

fortemente para reorientar o mercado bancário. 
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Chamámos a atenção para a prioridade a dar à recapitalização das empresas, por 

forma a garantir a sua capacidade de investimento e permitir também uma melhor 

avaliação de risco por parte da Banca, possibilitando o acesso ao crédito em melhores 

condições de pricing e prazos de reembolso. 

Muitas vezes repeti que a recapitalização das empresas é tanto ou mais urgente e 

fundamental quanto a recapitalização da banca.  

Defendemos, por isso, a criação de condições necessárias para o reforço dos capitais 

próprios ou permanentes das empresas, através da efetiva operacionalização de 

instrumentos de capital de risco, de “quase capital” e de conversão de suprimentos ou 

outros créditos em capital próprio. 

Apresentámos propostas nesse sentido. 

Defendemos ainda a articulação entre a questão do financiamento das empresas e a 

fiscalidade, através de medidas fiscais de modo a induzir o reinvestimento de 

resultados e o fortalecimento dos fundos próprios das empresas. 

Insistimos (e continuaremos a insistir) na responsabilidade do Estado liquidar os seus 

pagamentos às empresas a tempo e horas e a de acionar mecanismos que permitam a 

regularização das dívidas a fornecedores por parte dos hospitais, autarquias locais e 

regiões autónomas. 

Queremos ir mais longe na nossa reflexão em torno do problema do financiamento e 

alargar e fundamentar a nossa intervenção neste domínio. 

Constatamos hoje que o modelo tradicional de financiamento se encontra fortemente 

comprometido, dada a reorganização em curso do mercado bancário e a recentragem 

do modelo de negócio bancário. 

Contudo, mantém-se uma forte dependência das empresas relativamente ao crédito 

bancário. 

Por outro lado, constatamos também a existência de liquidez disponível nos 

investidores institucionais. 

É preciso mobilizar esta liquidez para o financiamento do investimento privado. 
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Esta preocupação está também presente a nível europeu. O plano de investimento 

agora apresentado pela Comissão Europeia vai precisamente nesse sentido. 

Torna-se necessário que, para além do financiamento bancário – que, apesar da 

complexidade atual, permanecerá como uma importante fonte de financiamento – 

sejam desenvolvidos e implantados novos mecanismos especializados no 

financiamento das PME: 

 Novos tipos de intermediários especializados; 

 Novos produtos e instrumentos de financiamento de PME. 

Estas novas fontes de financiamento deverão, de forma progressiva, ganhar peso, 

articulando-se com as formas mais tradicionais de crédito bancário. 

Algumas das novas fontes de financiamento, tais como os Fundos Especializados, 

podem dar um contributo importante para um movimento de modernização do nosso 

tecido produtivo. 

Para acelerar, reforçar e dar solidez a este movimento é preciso articular as formas 

mais tradicionais de financiamento com o recurso ao Mercado de Capitais e à ação de 

novos intermediários financeiros. 

É preciso também dotarmo-nos de um adequado quadro fiscal, jurídico-administrativo, 

de regulação e operacional, para além da utilização corrente de técnicas de rating e de 

scoring que permitam atrair ao Mercado Especializado no financiamento de PME 

novos investidores nacionais e estrangeiros. 

Para avaliar e discutir estas questões – que assumem uma importância crítica, tanto 

pela situação doméstica, como pela evolução dos mercados bancários europeus, a 

caminho da implantação da União Bancária – a CIP tomou a decisão de realizar esta 

Conferência, reunindo: Reguladores, Bancos, Especialistas do Mercado de Capitais, da 

Garantia Mútua, dos Fundos Especializados e Fiscalistas, assim como Empresários 

representando diferentes tipos de PME. O objetivo dos nossos trabalhos é chegar a um 

conjunto de conclusões e propostas sobre estas questões, a dirigir ao Governo.  

Muito obrigado e bom trabalho. 


