
PRESIDENTE DA AIP CONSIDERA 

Portugal 2030 deve apoiar 
o redimensionamento das empresas
“São necessários e prementes 
programas e instrumentos de 
redimensionamento que devem 
ser contemplados no Portugal 
2030” defendeu, José Eduardo 
Carvalho. O presidente da 
AIP interveio na abertura 
do webinar “Perspetivas 
do PT 2030 – Incentivos e 
instrumentos financeiros”, 
organizado em parceria com a 
Vida Económica.

José Eduardo Carvalho disse que a capi-
talização e o redimensionamento são fato-
res fundamentais para o robustecimento 
do tecido empresarial.  A atual situação 
foi agravada com a crise provocada pela 
pandemia: “Há 192 mil empresas que, no 
exercício de 2020, apresentaram resultados 
líquidos negativos. Há 115 mil empresas 
que têm capitais próprios negativos. Há 
166 mil empresas que têm EBITDA ne-
gativo. Há 83 mil empresas cujo EBITDA 
gerado não foi suficiente para cobrir os cus-
tos financeiros. E 92 mil empresas têm um 
VAB negativo” – referiu.

Perante o quadro existente, o dirigen-
te associativo extraiu conclusões: “Como 
não houve, em 2020, um crescimento 
nas dissoluções e nas insolvências com-
parativamente com 2019, isto prova que 
as medidas de combate à crise que foram 
implementadas foram eficazes e que terá 
havido precipitação e pouca prudência em 
terem acabado com as moratórias e com o 
deferimento do pagamento dos impostos 
e das contribuições. Por outro lado, a exis-
tência numa só década de duas crises, a da 
dívida soberana e a da pandemia, acabou 
por acentuar uma diferenciação na estru-
tura empresarial portuguesa que cada vez 
é mais nítida: por um lado, um segmento 
de empresas que, independentemente do 
setor, têm níveis apreciáveis de solidez, e 

isso vê-se na rendabilidade, na dimensão, 
no balanço, no stock de capital, na quali-
dade de gestão, na produtividade, na ino-
vação, e no perfil exportador, E, depois, 
há um segmento com níveis elevados de 
degradação financeira e de exploração, 
que é muito mais numeroso. Apresentam 
balanços degradados, EBITDA a menos 
e dívida a mais, pressões ingeríveis na te-

souraria e depauperização de capitais pró-
prios”.

Crescimento estagna e impostos 
continuam a aumentar

Quanto ao redimensionamento, José 
Eduardo Carvalho considera que “com a 
atual dimensão das empresas vamos ter di-

ficuldade em criar condições para sair da 
situação onde nos encontramos há 20 anos, 
em que a economia estagna e os impostos 
não param de crescer. Verificamos também 
que há uma correlação positiva entre dimen-
são da empresa e produtividade, níveis de re-
muneração e salário médio, inovação, perfil 
exportador e EBITDA. Se isto é assim, co-
loca-se a questão: porque não há instrumen-
tos de redimensionamento? Não houve no 
Portugal 2020 e, pelo que estamos a ver, não 
existirão no Portugal 2030. Temos mesmo 
necessidade de os contemplar e de dinami-
zar estas operações, porque é possível criar 
instrumentos combinando os sistemas de 
incentivos com estímulos fiscais. Incentivos 
sobre o valor das aquisições ou garantias so-
bre as operações de aquisição, estímulos fis-
cais na redução de taxas de IRC, isenção de 
imposto de selo nas transações, dedução de 
custos de operações à matéria coletável, etc. 
Até é mesmo possível limitar estas operações 
piloto a um setor, por exemplo o setor da 
indústria transformadora pela importância 
que tem no VAB do país. Ou as empresas 
que apresentem determinado volume de ne-
gócios ou determinado número de trabalha-
dores, em que a empresa tomadora demons-
tre performances económicas e financeiras 
apreciáveis nos últimos exercícios. Algo tem 
de ser feito”.

Empresas da região norte de Lisboa 
devem aceder ao PT 2030

O presidente da AIP apelou ainda para 
que se arranje “uma solução para as empre-
sas localizadas nos concelhos de Mafra, Vila 
Franca de Xira e Loures, que têm um acesso 
limitadíssimo, ou quase impossível, ao Por-
tugal 2020 e aos sistemas de incentivos que 
atualmente vigoram. A solução que foi en-
contrada, e muito bem, para a península de 
Setúbal tem de se estender à margem norte 
de Lisboa. Não há justificação nem critério, 
nem é racional que assim não seja. São 25 mil 
empresas nestes concelhos, que, pela impor-
tância que têm, não podem ficar afastadas do 
apoio à melhoria da sua qualidade de gestão”.

Uma delegação do IPDAL - 
Instituto para a Promoção da 
América Latina e Caraíbas des-
locou-se à Associação Industrial 
do Distrito de Aveiro, onde par-
ticipou num Fórum Empresarial 
Regional, e ao Hotel Montebelo 
Vista Alegre, onde teve lugar um 
Jantar Diplomático, que contou 
também com a presença de Pedro 

Machado, presidente da Turismo 
Centro de Portugal e da Agência 
Regional de Promoção Turística 
Centro de Portugal.

O IPDAL é uma entidade pri-
vada, sem fins lucrativos, que tem 
como objetivo fortalecer as rela-
ções entre Portugal e a América 
Latina e Caraíbas, nomeadamen-
te através da diplomacia econó-

mica. Presidido por Paulo Neves, 
o IPDAL atribui grande impor-
tância ao setor Institucional, pro-
movendo as Embaixadas da Amé-
rica Latina e das Caraíbas junto 
das mais variadas organizações e 
personalidades portuguesas. 

“Este encontro com diplomatas 
de países da América Latina e das 
Caraíbas insere-se na estratégia 

de promoção internacional do 
Centro de Portugal. Num cená-
rio pós-covid, queremos atrair à 
região visitantes de origens cada 
vez mais diversificadas. A Amé-
rica do Sul e América Central 
são já mercados importantes 
e que podem vir a sê-lo ain-
da mais num futuro próximo”, 
sublinhou Pedro Machado. 

“Da mesma forma, a realização do 
Congresso da APAVT em Aveiro, 
cidade que é a sede da Turismo 
Centro de Portugal, reveste-se 
também de grande significado. 
Ao escolherem Aveiro, as agências 
de viagens mostram saber que este 
é um território fundamental para 
o futuro da atividade turística no 
nosso país”, acrescentou.
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Rendimento da atividade agrícola aumenta
O rendimento da atividade agrícola, em termos reais, por unidade de trabalho, deverá registar 
um aumento de 11,1%, em consequência dos acréscimos previstos para o VAB (+9%) e para 
os outros subsídios à produção (+9,7), de acordo com o INE. O crescimento do VAB deveu-se 
à evolução positiva da produção agrícola, em particular da vegetal (+16,5%), em volume e em 
preço (10,1% e 5,8%, respetivamente).

ANMP congratula-se com resultados do Anuário Financeiro
A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) mostrou satisfação quanto aos 
bons resultados do Anuário Financeiro do ano passado, apresentado pela OCC. Considera 
que o poder local está a dar um bom contributo para a situação financeira do país. A dívida 
dos municípios desceu em cerca de 138 milhões de euros. Ficou a garantia de que o poder 
local tudo fará para contribuir no sentido da convergência financeira. 

Para José Eduardo Carvalho, a capitalização e o redimensionamento são fatores fundamentais 
para o robustecimento do tecido empresarial.

Diplomatas da América do Sul e Caraíbas avaliam 
potencial do turismo no Centro de Portugal


