
A capitalização das empresas 
é um dos principais desafios 
que o país enfrenta – afirmou 
José Eduardo Carvalho. O 
presidente da AIP interveio no 
seminário sobre “Crescimento 
e Sustentabilidade”, organizado 
pela Câmara de Mafra, com o 
apoio da “Vida Económica”.
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A evolução recente tem sido desfavorável 
para um elevado número de empresas. Em 
2019, havia 109 mil empresas com capitais 
próprios negativos. Neste momento são 
115 mil e há 192 mil que têm resultados 
líquidos negativos. “É uma situação desas-
trosa e que revela que foi prematuro acabar 
com as moratórias e com o diferimento de 
impostos e contribuições. Espera-se agora 
que a recapitalização seja uma realidade. 
Importa colocar capital nas empresas e não 
instrumentos de dívida. Também resta sa-
ber se as empresas irão procurar cerca de 
1,5 mil milhões de euros para a sua capita-
lização, disponibilizado pelo Governo e se 
os instrumentos são os adequados às neces-
sidades das empresas” – disse José Eduardo 
Carvalho.

Para o presidente da AIP o PRR deve 
ser encarado como um “Plano Marshall” 
para a reconstrução. As associações podem 
dinamizar a execução dos instrumentos de 
política pública, bem como a procura por 
parte das empresas a esses mesmos instru-
mentos.

“Pertencemos a uma geração de prota-
gonistas do pior desempenho da economia 
portuguesa em mais de um século, o que 
nos deveria dar um banho de humildade, 
face à nossa responsabilidade em todo este 
desastre coletivo, especialmente nas duas 
últimas décadas. As associações têm de 
aproveitar as oportunidades que se colo-
cam”, adiantou José Eduardo Carvalho, 
passando a enunciar o que está a AIP a 
desenvolver, no sentido de apoiar as em-
presas suas associadas, lembrando que as 
associações fazem a 
intermediação entre 
a política pública e 
as empresas. Ora, as 
associações e as con-
federações também 
foram responsáveis 
pelo desastre gera-
cional das últimas décadas, sendo essencial 
evitar a repetição de erros do passado.

A AIP integrou consórcios nos projetos 
mobilizadores das agendas e dos pactos de 
inovação. Foram mobilizadas PME para 
integrarem esses consórcios, quase todos 
liderados por grandes empresas. “Também 
tem sido feita consultoria e elaboradas 
candidaturas para as autarquias apresen-
tarem projetos de melhoria das áreas de 
acolhimento empresarial. Estamos, com as 
empresas, a candidatarmo-nos para serem 
criadas unidades de hidrogénio nas fábri-
cas. Estamos a dinamizar a área das ener-
gias renováveis, juntamente com as autar-

quias e as empresas” – referiu.
José Eduardo Carvalho disse aos con-

vidados do evento que neste momento 
é irrelevante estar a discutir se a afetação 
orçamental do PRR pelos setores públi-
co e privado foi feita da melhor maneira. 
Também é irrelevante estar a discutir se o 
PRR dá resposta aos quatro fatores críticos 
do tecido empresarial nacional, que são 
o redimensionamento, a capitalização, a 
inovação e a capacidade exportadora. De 

igual modo, defende 
que é irrelevante dis-
cutir se o PRR de-
veria ser financiado 
só com subvenções 
ou se também deve-
ria ter dívida. Com 
efeito, alguns países, 

além das subvenções, acrescentaram dívi-
da. Também se questiona se o investimen-
to público, que é planeado no Orçamento 
do Estado e agora transitou para o PRR, 
deveria permitir uma redução de impos-
tos, desde que não comprometesse o sal-
do orçamental. “As prioridades já não são 
estas, agora há que aproveitar o programa 
e o executar e não voltar a debater estes as-
suntos.”

“O PRR é um programa de estímulos 
para combater uma recessão. Serve sobre-
tudo para aliviar a pressão sobre as contas 
públicas, estimulando a economia. Pela 
primeira vez, a União Europeia combateu 

uma recessão através de uma política orça-
mental e não monetária. Do nosso lado, 
não podemos exigir o que o programa não 
nos pode dar. O grande mal é que se ven-
deu a ideia que o programa dava o que não 
poderia dar” – disse o presidente da AIP.

O problema do redimensionamento

As sociedades comerciais em Portugal 
são 439 mil e 800 mil  empresários em 
nome individual. Essas sociedades são a 
base da economia, entregam a IES (In-
formação Empresarial Simplificada) e re-
presentam 96% do volume de negócios 
e 98% do VAB das remunerações. “Os 
sistemas de incentivos mais transversais e 
intensivos apoiaram entre 30 a 40 mil em-
presas. O Portugal 2020 deu acesso direto 
a 21 mil empresas. o que significa que um 
grande leque de empresas não tem acesso 
aos programas”, lamentou o responsável 
da AIP.

O responsável da AIP considera que o 
grande problema de Portugal continua a 
ser o redimensionamento. “Enquanto ti-
vermos mais de 50% do emprego em mi-
croempresas nunca deixaremos de pagar 
salários baixos e dificilmente aumentare-
mos o perfil exportador. E dificilmente ca-
minharemos na internacionalização e au-
mentaremos a competitividade através da 
inovação. Não há programa que estimule a 
cooperação empresarial.”

As expetativas eram baixas quanto às 
agências mobilizadoras criadas pelo PRR. 
O Governo esperava que aparecessem 10 
consórcios. Apareceram 146 candidatu-
ras, 3251 promotores, mais de duas mil 
empresas e 812 entidades de investigação 
e desenvolvimento. Foram aprovados 64 
consórcios, o que dá uma estimativa de 
investimento de 9,8 mil milhões de euros.

Os resultados surpreenderam todos, mas 
foi possível retirar lições. “O PRR está 
formatado para a cooperação, as empresas 
tiveram de fazer consórcios com as enti-
dades de investigação e os municípios. As 
políticas públicas obrigam à cooperação. A 
utilização de programas subvencionados 
a fundo perdido para I&D por parte das 
universidades deve estar condicionada a 
candidaturas em cooperação com as em-
presas.”

PRR parente o desafio da execução

O PRR coloca grandes desafios, na 
perspetiva de José Eduardo Carvalho. O 
primeiro tem a ver com a capacidade de 
execução. “Sabe-se o volume que está à dis-
posição para ser executado em três anos e 
havia o receio de falta de capacidade da ad-
ministração pública, tendo em conta a não 
existência de proteção para a tomada de 
riscos de execução em tão pouco tempo. O 
setor privado era muito refratário à cultura 
de cooperação empresarial. A realidade é 
que se está a dar uma atenção desmedida 
aos processos de acompanhamento e de 
execução porque há uma pressão mediáti-
ca nesse sentido”. Considera que há pouco 
foco sobre o que se deve fazer para facilitar 
a execução do programa. Por outro lado, 
há a necessidade de simplificar os proces-
sos de contratação pública.

Um outro desafio prende-se com os 
efeitos multiplicadores que se esperam do 
investimento público. “Corre-se o risco de 
não serem produzidos os efeitos esperados 
na economia. Coloca-se, neste âmbito, a 
dúvida se a meio do percurso será possível 
reajustar os programas” – disse José Eduar-
da Carvalho.

JOSÉ EDUARDO CARVALHO, PRESIDENTE DA AIP, DEFENDE

“É necessário colocar capital nas empresas 
e não instrumentos de dívida”
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Para José Eduardo Carvalho um dos maiores problemas do tecido empresarial é a falta de rentabi-
lidade de um elevado número de empresas.

Empresas debateram 
oportunidades

Durante a conferência “Crescimento 
e sustentabilidade em Mafra” houve 
lugar a uma mesa-redonda, que juntou 
empresários de referência da região. A 
moderação este a cargo de Tim Vieira, CEO 
da BGA.
Foram intervenientes no debate Tiago 
Cipriano, da Cubotonic-Indústria 
Metalomecânica, Gonçalo Pedrosa da Laso 
Transportes, Silvino Farracho, da Plasoeste 
– Sociedade Transformadora de Plásticos, 
João Santiago, da Santiago e Santiago, 
e, ainda, Gonçalo Ferreira, da Zeugma – 
Tecnologia de Sistemas Industriais.

Fim das moratórias bancárias 
foi prematuro

Quase metade das empresas 
tem resultados negativos


