
A Crise Económica e Financeira  
e a Sustentabilidade das PME

«A relevância de um quadro coerente e integrado de medidas de suporte 
ao financiamento global das PME»



Em colaboração com:

Apoio de:

Autoria:

UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu

de Desenvolvimento Regional



A Crise Económica  
e Financeira  

e a Sustentabilidade  
das PME

A relevância de um quadro coerente  
e integrado de medidas de suporte  

ao financiamento global das PME

Setembro | 2013



Título
A Crise Económica e Financeira 
e a Sustentabilidade das PME

Relatório Final | Setembro 2013
 
Promotor
ACEGE em parceria com IAPMEI, CIP, APIFARMA e CGD

Autoria
Sociedade de Consultores 
Augusto Mateus & Associados  

Coordenação global
Augusto Mateus

Consultores
Gonçalo Caetano
Rui Maia

Comissão de Acompanhamento do Estudo
Sofia Santos e Jorge Líbano Monteiro

Execução Gráfica
Indugráfica, Lda. – Fátima

Depósito Legal
379592/14

4 |



Nota Introdutória .............................................................................................................  9

1.  A recuperação depois do ajustamento? ..................................................................  13

2. A degradação das condições  de financiamento das PME .......................................  27

3. Dimensão e relevância das pequenas e médias empresas 
 na economia portuguesa .........................................................................................  45

4. A recuperação da economia portuguesa e as grandes opções de política pública... 59

Anexo - Informação Adicional de Base .............................................................................  77

Índice

A Competitividade e a Internacionalização da Economia Portuguesa – Diagnóstico Prospetivo | 5





Nota Introdutória



8 |



Nota Introdutória

A inexistência de uma cultura nacional (Empresarial e Pública) de “pagamento no prazo 
acordado aos fornecedores” constitui um real estrangulamento para o desenvolvimento 
das empresas e, consequentemente, para o crescimento da economia portuguesa. 

Uma cultura de pagamentos atrasados que tem tido, no Estado português, o principal 
responsável pela situação: à data de Dezembro de 2012, as dívidas por pagar com mais 
de 90 dias, atingiam o valor de 4,6 mil milhões de euros, cerca de 3% do PIB1 e o prazo de 
pagamento de uma factura a demorar, em média, 139 dias, englobando um atraso sobre o 
prazo acordado de 79 dias2. 

Uma questão dramática, especialmente num contexto de menor liquidez e de difícil 
acesso ao crédito, em que o desvio do escasso capital disponível - de uma função de 
investimento para a função de apoio à tesouraria -, limita o crescimento e asfixia as 
empresas, especialmente as PME e as que vivem maiores dificuldades. 

Uma realidade muitas vezes esquecida ou menorizada pelo poder político e pelos 
empresários que pagam com atraso, mas que tem um impacto devastador na economia, 
sendo visível:

- Na dimensão do problema; em Portugal, no ano de 2012, as facturas emitidas e que 
não foram pagas atingiam os 5,9 mil milhões de euros, cerca de 4% do PIB ou 8% 
do empréstimo da troika ao nosso país.

- No número de falências que origina; segundo a União Europeia,3 representa 25% do 
total das falências na Europa;

- No desemprego que provoca; o agravamento de 12 dias no prazo médio de pagamento 
aos fornecedores, entre 2006 e 2011, originou, segundo o estudo da ACEGE com a 
Augusto Mateus & Associados uma diminuição anual de cerca de 14.000 postos de 
trabalho e uma quebra do PIB de 0,4%.

- Na concorrência desleal que provoca; as empresas que pagam em atraso penalizam 
as empresas que honram os seus compromissos e fazem uma concorrência desleal. 

Uma “ferida” enraizada no nosso tecido empresarial, que afecta todos os agentes e que, 
para ser ultrapassada, implica uma resposta, firme e corajosa, de cada organização, mas 
também uma resposta integrada da comunidade empresarial e do Estado. 

1 - Fonte: Execução Orçamental em Contabilidade Pública, 4 Fevereiros 2013. Unidade Técnica de Apoio ao 
Orçamento.
2 - Fonte: Índice de Risco de 2012 de Portugal – Intrum Justitia.
3 - EU…

A Competitividade e a Internacionalização da Economia Portuguesa – Diagnóstico Prospetivo | 9



Também ao nível da União Europeia têm vindo a ser desenvolvidos esforços no intuito de 
incentivar o pagamento no prazo acordado e, nesse contexto, foi aprovada uma directiva 
comunitária a transpor nos vários Estados-membros no corrente ano, a qual torna 
obrigatório o pagamento a 60 dias aos fornecedores de empresas privadas e, entre 30 e 60 
dias, aos fornecedores do Estado e empresas públicas. 

A recente aprovação dessa diretiva comunitária em Portugal pelo Decreto-Lei N. 62/20134 
de 10 de Maio, e em vigor desde o dia 1 de Julho de 2013, é uma oportunidade única para 
nos confrontarmos com esta realidade dos pagamentos atrasados a fornecedores, a qual 
impede o crescimento da nossa economia e obsta a uma mudança urgente.

Segundo o estudo da ACEGE,5 realizado pela Augusto Mateus & Associados, se todos os 
agentes pagassem aos seus fornecedores de acordo com esta nova lei, a economia teria 
uma injecção de liquidez que poderia gerar mais de 120 mil empregos, 22 mil milhões de 
euros do valor bruto de produção e 4,8 mil milhões de euros do valor acrescentado bruto, 
o que representa 3,24% do PIB.

Dando continuidade a esta preocupação surgiu a oportunidade no contexto da continuidade 
do Programa AconteSER: liderar com responsabilidade, suscitar ao Prof. Augusto Mateus 
um estudo complementar ao já referido nesta nota introdutória procurando trazer-nos 
dados mais concretos sobre o tema do Estudo que agora se publica: «A Crise Económica e 
Financeira e a Sustentabilidade das PME».

Acreditamos que com este levantamento estamos definitivamente a contribuir para 
sustentar a defesa de uma mudança de atitude em Portugal com vista a uma cultura de 
pagamentos pontuais, capaz de potenciar e induzir ao desenvolvimento da economia e à 
recuperação económicas das nossas empresas em particular das PME.

 ACEGE

4 - O Decreto-Lei N. 62/2013 de 10 de maio pode ser resumido da seguinte forma:
- Os pagamentos entre empresas privadas deverá não exceder os 60 dias, a não ser que exista um acordo entre as 

partes, não podendo existir abuso de poder neste aspecto.
- Os pagamentos a fornecedores realizados pelo Estado e empresas públicas terá em regra de ser pago a 30 dias 

e no máximo em 60.
 Sempre que uma empresa Pública ou Privada não pagar a 30 ou a 60 dias, a empresa fornecedora pode: Cobrar 

juros e mora que são os estabelecidos no Código Comercial; Impôr o seu direito a receber do devedor um 
montante mínimo de 40 EUR, a título de indemnização pelos custos de cobrança da dívida, sem prejuízo de 
poder provar que suportou custos razoáveis que excedam aquele montante e exigir a indemnização superior 
correspondente.

5 - Estudo “Compromisso de pagamento no prazo acordado”, realizado pela Augusto Mateus & Associados para 
a ACEGE 2011
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A economia portuguesa 
depois da crise 

e em ajustamento 

O contexto económico
do novo ciclo 2014-2020   



A evolução da economia portuguesa no horizonte de médio prazo que se pode perspetivar 
a seguir à conclusão do programa de assistência económica e financeira a Portugal (junho 
de 2014) far-se-á-se num quadro de ameaças, riscos e incertezas sobre o seu desempenho, 
nomeadamente enquanto membro da área do euro.

O próximo ciclo de programação estrutural comporta, no plano subjetivo, uma motivação 
fundamental que corresponde a um consenso generalizado sobre a sua grande relevância 
como principal e determinante instrumento de suporte ao investimento competitivo e, desse 
modo, como principal e determinante instrumento de promoção do crescimento económico 
e de saída da crise.

O contexto económico de vigência do Acordo de Parceria de Portugal com a União Europeia 
para o ciclo de programação 2014-2020 será, assim, radicalmente diferente quer dos contextos 
vigentes, com alguma continuidade dos três primeiros quadros comunitários de apoio, quer do 
contexto de crise e ajustamento que marcará o ciclo do QREN (2007-2013).

O contexto económico da programação estrutural 2014-20 corresponde, em segundo lugar, 
à escala nacional, a uma imperiosa necessidade de relançamento de uma trajetória de 
convergência efetiva da economia nacional e das suas regiões, na União Europeia alargada.

Este relançamento só será possível, no entanto, com uma nova visão sobre as relações entre 
coesão e competitividade, por um lado, e entre competitividade e internacionalização, por outro 
lado, isto é, não com base numa vontade reforçada, mas com base em melhores estratégias 
regionais e temáticas e maior coerência nacional e europeia.
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A recuperação depois do ajustamento?

A preparação do próximo ciclo de programação estrutural faz-se num quadro de 
relevantes ameaças, riscos e incertezas sobre o desempenho da economia portuguesa, 
nomeadamente enquanto membro da área do euro.

A preparação do próximo ciclo de programação estrutural faz-se, também, num quadro 
de dificuldades sociais apreciáveis, nomeadamente em função do elevado nível de 
desemprego já alcançado e das roturas que os custos dos ajustamentos exigidos pelo 
programa de auxílio económico e financeiro a Portugal provocaram sobre os mecanismos 
de consenso e concertação social.

A reflexão prospetiva sobre o contexto económico da programação 2014-2020 exige, por 
isso, uma síntese sobre a situação de partida que se desenvolve de seguida.

O contexto económico prevalecente na preparação do ciclo 2007-2013
O QREN 2007-2013 foi preparado num contexto macroeconómico marcado, à escala 
mundial, por uma perspetiva de manutenção de um ritmo sustentado de crescimento 
económico impulsionado pelo desenvolvimento das grandes economias emergentes, à 
escala europeia, por uma perspetiva de sinergias, de crescimento e criação de emprego, 
entre um dinamismo quantitativo, alavancado pela consolidação do mercado interno e 
pelo alargamento às economias emergentes da Europa central e oriental, e um dinamismo 
qualitativo associado a uma mais pragmática implementação da “Estratégia de Lisboa 
Renovada” e, à escala nacional, por uma perspetiva de inversão da tendência de divergência 
económica, verificada no ciclo de programação estrutural de 2000-2006.

A expetativa de relançamento do processo de convergência europeia da economia 
portuguesa era alicerçada pela combinação de um novo ciclo de investimento público, 
melhorando quer a qualidade das infraestruturas de desenvolvimento, quer o contexto de 
suporte das atividades económicas, com uma reorientação do investimento privado em 
direção a atividades de bens transacionáveis mais intensivas em conhecimento e melhor 
inseridas no mercado mundial, isto é, de um salto qualitativo em matéria de competitividade 
dinamizado pelo upgrading do perfil de especialização e dos modelos empresariais, pelo 
desenvolvimento científico e tecnológico e pelo fomento do empreendedorismo.

O papel do investimento público e dos incentivos públicos ao investimento privado surgia, 
nesse contexto, com um carácter supletivo e qualitativo, isto é, orientando e estimulando 
a iniciativa privada, alargando os campos de aplicação das parcerias entre os sectores 
público e privado e aumentando a dotação de bens públicos e semipúblicos. A qualificação 
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da Administração Pública e o aumento da eficiência da ação do Estado surgia, pelo seu lado, 
não apenas como um instrumento para a diminuição dos custos de contexto empresariais 
mas, também, como um instrumento para uma maior eficácia na articulação entre os 
instrumentos e políticas de valorização do território e de promoção da competitividade.

O contexto macroeconómico da preparação do QREN 2007-2013 foi, assim, muito marcado 
pela influência de um ciclo favorável ao crescimento económico, com a economia mundial a 
manter ritmos bem dinâmicos situados em torno dos 5% no período 2004-06, alimentado 
por uma crescente interpenetração dos fluxos de investimento e comércio internacional, 
com o comércio mundial a crescer 7,4% em 2005 e 9,2% em 2006.

Este quadro global favorável ao crescimento económico e ao investimento apenas foi 
mitigado pelos sinais, já visíveis, de dificuldade associados, no plano europeu, às novas 
realidades de diversidade interna criadas pelo alargamento e aos novos desafios colocados 
pela aceleração da globalização em articulação com um desempenho modesto em matéria 
de crescimento e emprego e associados e, no plano nacional, à permanência de importantes 
debilidades competitivas, num contexto de concorrência acrescida e moeda única que se 
traduziam numa tendência persistente para um relevante desequilíbrio externo e para um 
crescimento económico diminuído.

O contexto económico prevalecente então comportava uma visão sobre o futuro cujo 
otimismo se centrava mais na permanência de condições favoráveis de financiamento à 
escala global induzidas pelo crescimento da poupança nas economias emergentes, do que 
na expectativa de alcançar um ritmo elevado de crescimento económico.

As perspetivas prevalecentes à altura orientavam-se mais para um cenário de crescimento 
moderado onde os investimentos de reestruturação e aceleração competitiva tenderiam 
a prevalecer sem depararem com especiais dificuldades na obtenção dos capitais alheios 
necessários, em sintonia, aliás, como os objetivos da promoção da economia baseada 
no conhecimento, da internacionalização na produção e distribuição de bens e serviços 
transacionáveis e da qualificação do tecido empresarial, em particular das PME.

As alterações de contexto económico ao longo da execução do QREN
O contexto de execução do QREN 2007-2013 foi-se alterando significativamente ao longo 
da sua vigência, primeiro com a passagem para um cenário de reforço da probabilidade 
de crescimento diminuído e, depois, com a verificação de um cenário de crise estrutural 
e de recessão prolongada, colocando novos desafios sob o impulso de transformações 
substanciais e profundas onde se destacam:

• As alterações verificadas na evolução da rendibilidade das empresas e das 
expetativas dos investidores, bem como na evolução das condições de 
financiamento das empresas junto do sistema financeiro (custo e acesso), com 
reflexos muito importantes na alimentação dos fluxos de investimento e nos 
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fatores de atratividade dos diferentes instrumentos de política pública e, também, 
nas características e ritmo da respetiva procura;

• As oscilações nos fluxos de investimento em ritmo e orientação setorial com especial 
incidência no setor do turismo, onde a abundância de intenções de investimento 
internacional se foi transformando em escassez, e nas indústrias envolvidas em 
cadeias de abastecimento mais globalizadas, onde a consolidação do alargamento 
da União Europeia, produziu um relevante desvio de investimento da Europa do sul 
para a Europa central e oriental;

• As progressivas dificuldades de financiamento público primeiro com o início, 
ainda tímido, de um inadiável esforço de consolidação orçamental e, depois, como 
o fecho do acesso aos mercados financeiros para a emissão de dívida soberana, 
que não só vieram dificultar a disponibilização da contrapartida nacional pública 
como, sobretudo, geraram dificuldades muito importantes na gestão financeira 
de universidades e outras instituições de suporte à atividade empresarial com 
participação pública.

O Desempenho da Economia Portuguesa (2006-2012) 
(taxas de crescimento em volume)

Fonte: INE e Banco de Portugal.

O contexto macroeconómico oscilou, ao longo do período de arranque do QREN, entre 
pressões contraditórias de “arrefecimento” - redução fortemente desigual, mas geral, do 
ritmo de crescimento económico – e de “aquecimento” - novas pressões inflacionistas em 
alimentos, matérias-primas e materiais com forte efeito de difusão pelos custos ao resto 
da economia – convergentes, na sua interação, para gerar uma conjuntura económica de 
forte incerteza e volatilidade.

As perturbações despoletadas no sector financeiro e no núcleo duro do mundo mais 
industrializado generalizam-se a todas as atividades económicas e a todas as economias, 
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numa conjuntura dominada por uma turbulência sem precedentes na experiência da 
segunda metade do século XX, consumando uma profunda crise económica e financeira 
de natureza global.

A forte queda do comércio mundial, na viragem para 2008, prolongada no início de 2009, 
que arrastou a própria economia mundial, no seu conjunto, para um quadro recessivo, 
veio reforçar drasticamente a pressão nos mercados de trabalho fazendo aumentar 
rapidamente os níveis de desemprego. As economias mais desenvolvidas conheceram, 
assim, uma recessão sem precedentes próximos que marcou o final de 2008 e o primeiro 
semestre de 2009.

A degradação do desempenho conjuntural da economia portuguesa acentuou-se no 
processo de saída da recessão e, sobretudo, a partir de 2010 e ao longo de 2011 e 2012.

Para isso contribuíram fatores internos – crescimento excessivo do consumo privado 
e público e debilidade competitiva de muitos segmentos do tecido empresarial, que 
originaram um aumento significativo do endividamento externo da economia – e fatores 
externos – insuficiências na governação económica da União Europeia e da Zona Euro que 
permitiram o desenvolvimento de importantes movimentos especulativos em articulação 
com a crise das dívidas soberanas que afetaram mais significativamente os chamados 
“países da coesão” (Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha).

Gráfico 1.
Crescimento económico: desaceleração, estagnação e recessão 
(evolução do nível de atividade económica; valores trimestrais a preços de 2006)

Fonte: INE e Banco de Portugal.
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A caracterização da evolução do contexto de execução do QREN pode ser evidenciada com 
maior nitidez procedendo a uma comparação sistemática com o contexto de execução 
do ciclo anterior de programação estrutural (QCA 2000-2006) e assinalando, no presente 
ciclo, as fases relativas ao colapso financeiro global de 2008-2009 e ao programa de auxílio 
económico e financeiro a Portugal, a partir de 2011.

O confronto dos contextos de execução destes dois ciclos de execução da programação 
estrutural em Portugal, desenvolvido ao nível do comportamento da atividade económica e 
da procura final, permite situar de forma expressiva a dimensão do profundo afastamento 
entre o contexto de preparação e o contexto de execução do QREN, tal como permite 
verificar que esse mesmo afastamento não se situa, apenas, num plano global, mas, 
também, numa muito desigual evolução das diferentes componentes da procura final 
onde avultam quer a quase total desconexão entre a procura interna e a procura externa 
(cf. Gráfico 2.), por um lado, e a configuração dos ajustamentos de natureza recessiva 
como choques assimétricos muito relevantes para determinadas atividades económicas 
(imobiliário, construção, bens de equipamento, bens de consumo duradouros, restauração, 
entre outros).

O elemento central de afastamento entre o cenário previsto e cenário concretizado é, no 
entanto, a forte degradação cumulativa do nível de investimento empresarial produtivo 
na economia portuguesa, que, constituindo a base de qualquer futuro crescimento 
económico, constitui o principal ponto de partida e o principal desafio para a programação 
2014-2020 enquanto alavanca de saída da crise e de promoção da competitividade. (cf. 
Gráfico 3.).
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Gráfico 2.
A progressiva desconexão entre a procura interna e a procura externa 
(valores trimestrais a preços de 2006)

Fonte: INE e Banco de Portugal.
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Gráfico 3.
A degradação cumulativa do nível de investimento 
(valores trimestrais a preços de 2006)

Fonte: INE e Banco de Portugal.
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O contexto económico da preparação do ciclo 2014-2020
O contexto económico da preparação do próximo ciclo de programação estrutural comporta, 
no plano subjetivo, uma motivação fundamental que corresponde a um consenso 
generalizado sobre a sua grande relevância como principal e determinante instrumento 
de suporte ao investimento competitivo e, desse modo, como principal e determinante 
instrumento de promoção do crescimento económico e de saída da crise.

O contexto económico da preparação do próximo ciclo de programação estrutural define-
se, na situação de partida, como um contexto de superação (pós) de duas experiências que 
importaria ultrapassar com base num alargado processo de aprendizagem coletiva: 

• Uma primeira, onde se manifestaram intensamente vulnerabilidades competitivas 
da economia portuguesa potenciadas pelos incentivos públicos à satisfação de 
uma procura interna alavancada por um endividamento generalizado, alimentando 
a conjugação de elevados défices da balança externa e de défices excessivos nas 
contas públicas e gerando uma divergência insustentável no seio da disciplina 
implícita no funcionamento da área do euro que se traduziu na crise conjunta das 
dívidas soberanas das suas economias mais vulneráveis;

• Uma segunda, em ação desde o final do segundo semestre de 2011, dominada pela 
execução do programa de auxílio económico e financeiro a Portugal por parte do 
FMI, do BCE e da União Europeia que garantiu um financiamento de médio prazo 
indexado ao cumprimento de medidas de ajustamento e reforma muito exigentes, 
nomeadamente em matéria de consolidação orçamental, que se traduziram num 
agravamento das tendências recessivas na produção, no consumo e no investimento 
e, sobretudo, num forte agravamento do desemprego.

Estas perturbações económicas e sociais, combinando de forma muito particular, na sua 
natureza e profundidade, complexidade e incerteza, ajudam a explicar porque prevaleceu, 
muitas vezes, uma lógica de expetativas adaptativas e reativas na interpretação da 
dimensão conjuntural e estrutural dessas mesmas perturbações e uma insuficiência dos 
mecanismos de coordenação das medidas de consolidação orçamental e de promoção do 
crescimento económico.

O contexto económico de vigência do Acordo de Parceria de Portugal com a União Europeia 
para o ciclo de programação 2014-2020 será, assim, radicalmente diferente quer dos 
contextos vigentes, com alguma continuidade dos três primeiros quadros comunitários de 
apoio, quer do contexto de crise e ajustamento que marcará o ciclo do QREN 2007-2013.

A principal consequência desta alteração radical corresponde, para além, da esperança 
subjetiva depositada no papel a desempenhar pelos fundos estruturais no processo de 
saída da presente crise económica e financeira, ao reforço objetivo do carácter estrutural 
que as intervenções viabilizadas por este novo ciclo necessariamente terão de assumir. O 
ciclo 2014-2020 será um tempo necessariamente marcado pela mudança na orientação e 
na governação dos financiamentos estruturais em Portugal.  
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O contexto económico da programação estrutural 2014-20 corresponde, em primeiro lugar, 
à escala europeia e nacional, nomeadamente em matéria de promoção da competitividade 
e da internacionalização, a uma significativa adaptação às alterações de natureza 
estrutural que vieram mudar de forma muito significativa as condições de concorrência 
no mercado interno europeu e nos mercados internacionais e, desse modo, desestabilizar 
modelos de negócio e fatores competitivos. 

As alterações de natureza estrutural acima referidas inserem-se no desenvolvimento de 
tendências mais pesadas em ação com impacto relevante nas economias e nas sociedades 
que vão criando um novo quadro global de funcionamento e onde importa destacar:

• A implantação de um novo motor do crescimento económico à escala mundial, 
polarizado pelas grandes economias emergentes e pela grande região do Pacífico, que 
vai cavando um fosso crescente de dinamismo em relação ao mundo industrializado 
e à grande região do Atlântico Norte, no quadro mais geral da fragmentação das 
cadeias de produção e distribuição de bens e serviços transacionáveis nos mercados 
globalizados, que vai gerando novos desequilíbrios entre as lógicas da produção e 
do consumo e novas assimetrias que questionam a coesão económica e social nas 
sociedades industriais e pós-industriais.

• O progressivo esgotamento da possibilidade de uma utilização continuada dos 
recursos naturais à margem de um quadro de desenvolvimento sustentável, 
pressionando os orçamentos públicos com responsabilidades de médio e longo 
prazo associadas à promoção de novos bens e serviços públicos "ambientais", 
muitos deles de natureza global, e à correção e mitigação dos custos ambientais do 
crescimento económico do passado recente.

• A consolidação do fenómeno de envelhecimento da população nas sociedades mais 
industrializadas, gerando uma demografia muito mais pesada para os orçamentos 
públicos (reformas, despesas de saúde), muito menos favorável ao crescimento 
económico e favorecendo novos e diversificados fluxos migratórios.

• A afirmação das cidades como elemento estruturante dominante dos modos 
de produção e de consumo e dos próprios estilos de vida, em articulação com a 
consolidação dos serviços como grande sector empregador e com a difusão da 
utilização das tecnologias de informação numa era de comunicação de massa 
global de notícias, conteúdos e produtos, geradora de novos movimentos de 
uniformização e diferenciação, que se vai expandindo territorialmente à escala 
planetária.

As orientações comunitárias visando a obtenção de resultados centrados na qualidade do 
crescimento económico (inteligente, inclusivo e sustentável) devem ser entendidas como 
um contributo para o ajustamento estrutural às tendências pesadas de transformação das 
economias, dos Estados e das sociedades que se desenvolvem à escala global do planeta, 
contributo portador de elementos específicos de mudança que servem as necessidades de 

A Competitividade e a Internacionalização da Economia Portuguesa – Diagnóstico Prospetivo | 21



mudança em Portugal, nomeadamente em matéria de territorialização das estratégias, 
concentração de recursos, prosseguimento de agendas temáticas focalizadas e 
programação para resultados.

O contexto económico da programação estrutural 2014-20 corresponde, em segundo 
lugar, à escala nacional, a uma imperiosa necessidade de relançamento de uma trajetória 
de convergência efetiva da economia nacional e das suas regiões, na União Europeia 
alargada.

Este relançamento só será possível, no entanto, com uma nova visão sobre as relações entre 
coesão e competitividade, por um lado, e entre competitividade e internacionalização, por 
outro lado, isto é, não com base numa vontade reforçada, mas com base em melhores 
estratégias regionais e temáticas e maior coerência nacional e europeia.

A preparação do QREN 2007-2013 foi inspirada, em boa medida, pela procura de um 
novo equilíbrio global entre competitividade e coesão suscetível de ser implementado de 
diferentes formas ao nível das regiões, tanto mais que, pela primeira vez, o país conhecia 
várias formas de inserção na programação estrutural (regiões de convergência, regiões em 
transição e região desenvolvida).

O ciclo 2014-2020 deverá ser inspirado pela procura de novos círculos virtuosos entre 
competitividade e coesão, nomeadamente com intervenções de valorização competitiva 
de infraestruturas e outros investimentos polarizados pela lógica da coesão em anteriores 
ciclos de programação, por um lado, e com intervenções de reestruturação competitiva 
de atividades e empresas indutoras de resultados palpáveis em matéria de eficiência, 
produtividade e redução do desemprego melhorando duradouramente a coesão económica.

O ciclo 2014-2020 deverá ser inspirado pela procura de focos muito mais específicos e 
muito menos genéricos na promoção da competitividade.

A diferenciação regional das estratégias poderá desempenhar um importante papel nesta 
focalização das intervenções nas prioridades com maior potencial de inovação e renovação 
do paradigma competitivo da economia portuguesa, mas será, sem dúvida, a aceleração da 
integração europeia e da participação na globalização, que representará o grande desafio a 
vencer no relançamento da convergência real da economia portuguesa.

O ciclo 2014-2020 deverá ser inspirado pela compreensão que a viragem em direção à 
produção e distribuição de bens e serviços transacionáveis não pode ser reduzida a um 
simples esforço adicional de exportação.

A nova articulação entre internacionalização, competitividade e coesão económica e social 
configura a necessidade de mudanças profundas nas opções de afetação de recursos e na 
configuração dos incentivos públicos em linha com uma perceção de que os resultados 
só serão significativos se existir uma convergência de esforços, dentro e fora do espaço 
económico doméstico, na promoção de fluxos de comércio e investimento, mas também 
de informação, conhecimento, tecnologia e de propriedade intelectual, isto é, de um 
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verdadeiro processo de internacionalização portador de suficiente valor acrescentado para 
estimular sustentadamente o crescimento económico.

A atratividade dos financiamentos estruturais, muito em especial nos que respeitam aos 
projetos de inovação, internacionalização e qualificação do tecido empresarial, onde se 
articulam de forma muito estreita a dimensão de projeto e a dimensão de empresa, por 
um lado, e a dimensão económica e a dimensão financeira, por outro, deve merecer uma 
cuidada atenção ao nível das escolhas mais finas na especificação dos instrumentos de 
política e dos modelos de governação, terreno onde se poderá definitivamente ganhar (ou 
perder) a aposta numa orientação para resultados.

O ciclo 2014-2020 deverá ser, finalmente, inspirado pelo seu contributo para uma melhoria 
duradoura do próprio desempenho macroeconómico da economia portuguesa.

Este objetivo será fundamental, num contexto de saída de uma crise económica profunda, 
para enfrentar e mitigar ameaças e riscos relevantes, na prossecução dos esforços de 
consolidação orçamental e, sobretudo, na operacionalização de estímulos e ações eficazes 
na promoção da competitividade e do crescimento económico.
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O Programa de Auxílio
Económico e Financeiro

a Portugal
e a degradação das condições

de Financiamento das PME



O principal problema económico e social dos nossos dias, em Portugal e na Europa, é o da 
incapacidade de gerar, em quantidade e qualidade, o nível de emprego que seria exigível em 
função das expetativas das populações e em função dos objetivos que moldam as principais 
referências constitucionais das nossas democracias.

O ajustamento profundo em que a economia portuguesa se encontra mergulhada só terá 
condições de sucesso se ao rigor orçamental se somarem medidas de acompanhamento no 
plano microeconómico que permitam, sobretudo às PME, trilharem um caminho de reequilíbrio 
financeiro e reorganização que permita travar os fatores destrutivos da presente crise 
económica.

As condições de mercado são determinantes para a formação das expetativas empresariais 
e para o processo de tomada de decisão sobre projetos de investimento. O forte aumento da 
incerteza sobre a evolução futura da economia portuguesa, que permanece na conjuntura 
económica, traduz-se numa restrição global sobre o nível de investimento acentuando a crise 
cumulativa do investimento empresarial.

A conclusão do PAEF em 2014 não ditará, sem mais, quer o “regresso aos mercados”, quer 
a recuperação da economia portuguesa. No entanto, a redução do risco país terá efeitos 
benéficos na evolução do custo do crédito e ajudará a reconstruir a confiança perdida na 
economia portuguesa pelos investidores internacionais.

A divergência entre Portugal e a área do euro cavou-se não só em termos de subida taxas de juro 
(refletindo o agravamento do risco da república) e em termos de redução do volume de crédito 
(expressão da menor agilidade na captação de recursos e da desalavancagem) mas, também, 
em termos de maturidades (redução mais sensível dos financiamentos a curto prazo).

O fator chave para a recuperação económica e para a superação da crise continuará a ser, no 
entanto, tendo em conta os efeitos multiplicadores na difusão da crise económica e financeira, 
a criação de condições de capitalização e financiamento das empresas, em especial das PME, 
para sustentar um nível adequado de investimentos empresariais competitivos geradores, a 
prazo, de crescimento e emprego em sintonia com uma melhoria significativa e sustentada da 
produtividade.
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A degradação das condições 
de financiamento das PME

O principal problema económico e social dos nossos dias, em Portugal e na Europa, é o da 
incapacidade de gerar, em quantidade e qualidade, o nível de emprego que seria exigível 
em função das expetativas das populações e em função dos objetivos que moldam as 
principais referências constitucionais das nossas democracias.

A principal dimensão da crise económica que se traduz em desemprego é a perda de 
competitividade da economia portuguesa num contexto em que a União Europeia que se 
alargou e se diversificou, passando a conter, dentro de si própria, economias com níveis 
salariais bem mais baixos que os vigentes na economia portuguesa, coexistindo com 
níveis médios de educação mais elevados, e em que a economia mundial se globalizou 
e se integrou em profundidade, através de uma progressiva fragmentação internacional 
das cadeias de valor em múltiplas atividades empresariais localizadas territorialmente em 
função de combinações muito diversificadas de fatores competitivos regionais e nacionais.

As bases competitivas da economia portuguesa foram fortemente afetadas por estas 
transformações das realidades europeias e mundiais. A crise de competitividade em 
Portugal tem uma fortíssima dimensão estrutural e exige um intenso e duradouro 
processo de ajustamento. O desemprego de longa duração, que ganhou uma expressão 
muito forte na economia portuguesa, constitui o principal indicador deste fenómeno.

A economia portuguesa conheceu uma década de forte declínio do ritmo de crescimento do 
produto potencial, e uma quase estagnação económica, antes de entrar num inescapável 
ciclo recessivo, suscitado pelas medidas de ajustamento visando corrigir os desequilíbrios 
micro e macroeconómicos associados a um défice público e a um défice externo, que 
tinham deixado de ser sustentáveis na entrada para a segunda década deste século XXI.

A recuperação da economia portuguesa só será encontrada com a solução destes 
problemas e desequilíbrios, isto é, terá obrigatoriamente de se basear em realidades mais 
sólidas e mais sustentáveis em matéria de competitividade e de rendibilidade.

A construção de um novo paradigma competitivo, suficientemente diversificado para 
corresponder à própria diversidade do tecido empresarial português, implica a conjugação 
de uma mudança de especialização das atividades económicas e uma alteração dos próprios 
modelos de negócio das nossas empresas, suscetível de reforçar a articulação entre 
inovação, diferenciação e internacionalização. Para isso, a política pública deve mobilizar 
os incentivos e as penalizações que tem à sua disposição, reduzindo a incerteza dos 
investimentos e definindo regras que favoreçam e promovam a esta forte reestruturação.

O crescimento que devemos procurar, dando prioridade a investimentos com retorno e não 
a meras despesas, por mais generosas que pareçam, não deve ser um regresso ao passado, 
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mas um caminho diferente de criar valor e riqueza com base no conhecimento, na cultura 
e na criatividade. O caminho da construção deste novo paradigma exige uma maior e mais 
qualificada iniciativa empresarial, onde a equidade, a responsabilidade social e a ética se 
unam numa procura quotidiana de fazer melhor.

A sociedade civil portuguesa precisa de se envolver mais nas soluções, tal como precisamos 
que o Estado prossiga uma política económica global e estratégica com maior capacidade 
de equilibrar coerentemente os interesses da produção, do emprego, do rendimento e do 
consumo.

A saída da crise e o combate ao flagelo do desemprego só pode resultar de um esforço 
coletivo e de uma colaboração alargada e duradoura dos portugueses entre si. Podemos 
e devemos concentrar-nos naquilo que é essencial até para podermos reconquistar a 
liberdade parcialmente perdida.

O ajustamento profundo em que a economia portuguesa se encontra mergulhada só terá 
condições de sucesso se ao rigor orçamental se somarem medidas de acompanhamento 
no plano microeconómico que permitam, sobretudo às PME, trilharem um caminho de 
reequilíbrio financeiro e reorganização que permita travar os fatores destrutivos da 
presente crise económica.

O fator chave para a recuperação económica e para a superação da crise continuará a ser, 
no entanto, tendo em conta os efeitos multiplicadores na difusão da crise económica e 
financeira, a criação de condições de capitalização e financiamento das empresas, em 
especial das PME, para sustentar um nível adequado de investimentos empresariais 
competitivos geradores, a prazo, de crescimento e emprego em sintonia com uma melhoria 
significativa e sustentada da produtividade.

A evolução da conjutura económica: atividade económica e nível de consumo
A caracterização rigorosa da natureza e dimensão do ciclo recessivo em que se encontra 
a economia portuguesa, bem como da posição efetivamente ocupada nesta trajetória, 
ajuda a entender a importância e a urgência de medidas de política pública, especialmente 
as dirigidas às PME, para consolidar um ponto de “amarração” e viragem em direção a um 
novo ciclo de recuperação económica.

A economia portuguesa conheceu em Janeiro de 2012 o ponto mais baixo neste ciclo 
recessivo iniciado em dezembro de 2010, em termos de consumo, e em Março de 2011, 
em termos de atividade económica. O ritmo do recuo da economia portuguesa alcançou, 
então, os seus valores máximos, em termos de variação anual homóloga, quer no consumo 
(- 6,1%), quer na produção (- 3,9%).

A evolução registada desde então traduziu-se numa progressiva redução do ritmo do 
recuo da atividade económica e do consumo das famílias que atingiu em Agosto de 2013, 
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respetivamente, os valores de – 0,5% e -1,6%. A desaceleração do ritmo de recuo dos 
níveis de atividade e de consumo indicia, assim, que a recessão poderá conhecer um ponto 
de viragem antes de junho de 2014.

A economia portuguesa encontra-se, assim, num momento crucial quer do ponto de 
vista da execução do PAEF, quer do ponto de vista mais global da própria superação da 
crise económica e financeira, na medida em que parece ser viável, ao longo dos próximos 
dois trimestres, a entrada numa zona de baixo, mas efetivo, crescimento da atividade 
económica e do consumo, isto é, de um momento do ciclo conjuntural onde a recuperação 
se pode ir sobrepondo à degradação.

Importa, no entanto, salientar, no plano macroeconómico, duas questões relevantes:

• O presente período de crise e ajustamento é o mais longo, na sua duração, e o mais 
intenso, na sua amplitude, conhecido pela economia portuguesa não tendo paralelo, 
nomeadamente com os dois ciclos de ajustamento anteriormente negociados com 
o FMI.

• As diferenças principais situam-se na dimensão dos ajustamentos nos salários 
reais e na taxa de câmbio.

• O nível salarial pôde baixar, então, em termos reais, sem quebrar em termos 
nominais, por efeito de uma elevada inflação que agora não se verifica, uma vez 
que a inflação permanece bastante baixa. A moeda (escudo) foi, então, sujeita a 
uma depreciação que não se verificou pelo comportamento da moeda atual (euro) e 
da política monetária que lhe está subjacente.

• Os ajustamentos indutores de recuperação são, no presente, mais lentos e, 
sobretudo, ancorados em fatores reais (nível de emprego e nível de produtividade);

• A posição atualmente ocupada no ciclo de ajustamento permite concluir que o 
desfasamento entre aspetos objetivos e subjetivos, no comportamento dos agentes 
económicos, nomeadamente em termos de consumo, já terá sido substancialmente 
reduzido.

A recuperação da economia portuguesa seria, neste quadro, claramente beneficiada com 
a adoção de medidas de confiança, estabilização, apoio e acompanhamento que induzam, 
nos diferentes segmentos do tecido empresarial, comportamentos mais positivos na 
resposta à crise e mais dinâmicos na realização de investimentos.

A eliminação ou, pelo menos, a mitigação das limitações no financiamento quer da 
atividade corrente, quer do próprio investimento, que pesam sobre muitas PME com 
suficiente viabilidade económica surge, neste contexto, como um fator determinante das 
condições de consolidação das perspetivas de recuperação económica existentes.
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Gráfico 4.
Uma recessão longa e desigual, mas em amortecimento caro 
(o comportamento dos indicadores coincidentes de consumo e nível de atividade)

O quadro de longo prazo (1978-2013): uma recessão sem precedentes na intensidade e 
duração

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A recessão 2010-2013: a caminho de uma maior sincronização numa trajetória de 
recuperação

Fonte: INE e Banco de Portugal.
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A evolução do crédito às sociedades não financeiras
O crédito concedido às pequenas e médias empresas sofreu uma forte travagem

A profunda crise financeira da economia portuguesa, aprofundada por um longo ciclo 
de excessivo endividamento global, do Estado, das famílias e das empresas, produziu a 
necessidade objetiva de concretizar uma importante redução do défice público e uma não 
menos importante desalavancagem do setor privado.

As medidas de reforma da supervisão bancária na Europa e de gestão da política monetária, 
em resposta á crise financeira e à necessidade de capitalização dos bancos, impuseram, 
pelo seu lado, condições bem mais restritivas na concessão do crédito pela banca comercial, 
que tornaram esse processo de desalavancagem bem mais profundo e bem mais rápido 
contribuindo, nas economias em maiores dificuldades, para um agravamento dos efeitos 
recessivos da austeridade.

A evolução do crédito conheceu, neste contexto, uma trajetória que se pode sistematizar, 
no plano do comportamento dos diferentes segmentos empresariais, em torno dos 
seguintes pontos:

• A evolução do crédito concedido desde o início do programa de assistência 
económica e financeira a Portugal (maio de 2011) sofreu uma forte contenção 
tendo-se reduzido, em termos nominais, em cerca de 15%;

• A desalavancagem financeira das PME conheceu uma forte intensidade no quadro 
mais geral das dificuldades de financiamento da economia e das exigências 
acrescidas de solidez microeconómica dos bancos (aumento dos rácios de capital e 
redução do rácio entre crédito concedido e recursos captados);

• A evolução do crédito concedido ao setor empresarial regista uma forte e crescente 
disparidade entre as PME, as grandes empresas e as empresas exportadoras que 
registam, ao contrário, alguma expansão nominal no crédito obtido;

• As dificuldades experimentadas na consolidação orçamental (redução do défice 
público), somadas às exigências de financiamento das empresas públicas 
deficitárias, acentuaram a pressão sobre o financiamento das PME através de 
um inquestionável fenómeno de “crowding-out” (as disparidades na evolução 
do crédito concedido não são explicáveis apenas pelos diferentes níveis de risco 
envolvidos);

• O traço principal na evolução do crédito concedido é do aprofundamento do fosso 
no acesso ao crédito por parte das PME que, sofrendo uma quebra apreciável no 
volume de crédito, enfrentam dificuldades adicionais na tesouraria, na gestão 
corrente e nos investimentos de conservação e manutenção (em muitos casos são 
estas dificuldades financeiras que precipitam as dificuldades económicas).
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Gráfico 5.
Evolução do Crédito Concedido às Sociedades não Financeiras (2010-2013) 
(evolução em índice de base fixa, 1º semestre de 2010 = 100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE e Banco de Portugal.

A evolução do crédito conheceu, ainda, uma trajetória que se pode sistematizar, no plano 
do comportamento dos diferentes setores de atividade, em torno dos seguintes pontos:

• A evolução do crédito concedido conheceu um aumento importante das assimetrias 
setoriais refletindo o carácter bastante desigual do perfil setorial do desempenho 
dos vários setores de atividade (comportamento dinâmico da procura externa vs. 
retração da procura interna; progressiva desaceleração da construção antes da crise 
do mercado de habitação e escritórios; queda sucessiva do nível de investimento 
empresarial; forte degradação da consumo de bens duradouros).

• A comparação do crescimento do crédito concedido à logística (+ 26,3%) e à hotelaria 
e restauração (+ 5,5%) contrasta significativamente com o decréscimo do crédito 
concedido à indústria (- 12,3%), ao comércio (- 19,1%) e à construção e imobiliário 
(- 24,1%), ao longo da evolução 2009-2013;

• A evolução do crédito concedido constitui uma imagem invertida quase perfeita da 
evolução da sinistralidade do crédito ao longo do mesmo período.
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Gráfico 6.
Evolução do Crédito Concedido por Setores de Atividade (2009-2013) 
(evolução em índice de base fixa, 2009 = 100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE e Banco de Portugal.

• A racionalidade microeconómica implícita nesta evidência empírica, não 
questionável em si mesma, não deixa, no entanto, de sugerir a necessidade 
de medidas adicionais no terreno macroeconómico, isto é, complementares e 
não substitutivas da referida racionalidade microeconómica, que inviabilizem 
a produção de um círculo vicioso que limitaria a própria dimensão e alcance da 
recuperação económica desejada.

A sinistralidade do crédito mais do que duplicou nas pequenas e médias empresas

A crise económica e financeira da economia portuguesa, pela sua intensidade e pela 
debilidade de alguns indicadores financeiros que caracterizam muitas pequenas e médias 
empresas portuguesas, nomeadamente a insuficiente dimensão dos capitais próprios 
num tempo de modernização tecnológica, inovação e internacionalização imposto por 
uma maior concorrencialidade em todos os mercados, não podia deixar de gerar um 
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agravamento da sinistralidade do crédito refletindo, também, as assimetrias dos efeitos 
da crise económica sobre a evolução da procura dirigida às empresas.

A evolução da sinistralidade do crédito conheceu, neste contexto, uma trajetória que se 
pode sistematizar, no plano do comportamento dos diferentes segmentos empresariais, 
em torno dos seguintes pontos:

• A situação financeira das pequenas e médias empresas tem-se degradado de forma 
progressiva e cumulativa refletindo o efeito conjugado da recessão económica, do 
agravamento da carga fiscal e do aumento da morosidade nos pagamentos, por 
um lado, e das restrições de financiamento corrente (volume do crédito em baixa e 
taxas de juro em alta), por outro lado;

Gráfico 7.
Um forte agravamento da sinistralidade do crédito nas PME 
(evolução do rácio de crédito vencido, em %, nas sociedades não financeiras, 2010-2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE e Banco de Portugal.
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Gráfico 8.
Um agravamento da sinistralidade do crédito muito desigual no plano setorial 
(evolução do rácio de crédito vencido, em %, nas sociedades não financeiras, 2010-2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE e Banco de Portugal.

• Apesar de existir um quadro geral de dificuldades, o caso das pequenas e médias 
empresas representa uma situação particular, especial preocupante, na medida 
em que a sinistralidade do crédito, medida pelo rácio de crédito vencido no crédito 
total, mais do que duplicou, passando de 6,6% para 13,5%;

• A instalação de um rácio de crédito vencido nas PME acima de dois dígitos, apesar 
da existência de sinais que vão no sentido de uma desaceleração da sua subida, 
não pode deixar ninguém indiferente, em especial os responsáveis pela política 
económica;

• O aumento da sinistralidade de crédito nas PME revela a existência de três 
fenómenos em ação que dificultam e limitam o processo de ajustamento da 
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economia portuguesa; a) em primeiro lugar mostra que o efeito conjugado das 
medidas fiscais e da retração da procura interna tende a não poder ser suportado, 
pelas empresas mais vulneráveis em termos competitivos e financeiros, sem 
medidas de acompanhamento adicionais; b) em segundo lugar cria novas 
dificuldades adicionais no processo de capitalização da banca; c) em terceiro lugar 
sugere um agravamento dos efeitos de transmissão da crise pelas próprias relações 
entre empresas;

• O próprio setor exportador, que até ao final do primeiro semestre de 2012 tinha 
passado ao lado destas dificuldades, tem registado, desde então, uma subida 
apreciável na sinistralidade do crédito.

A evolução do crédito em incumprimento conheceu, neste contexto, uma trajetória que se 
pode sistematizar, no plano do comportamento dos diferentes setores de atividade, em 
torno dos seguintes pontos:

• A degradação das condições de mercado e de financiamento, que convergiu na 
produção de uma subida apreciável na sinistralidade do crédito, fê-lo de uma forma 
bastante desigual em termos de setores de atividade.

• Os setores da construção e imobiliário, onde a sinistralidade do crédito mais do que 
triplicou para atingir 16,5%, e do comércio, onde a sinistralidade do crédito duplicou 
para atingir 13,6%, foram os mais afetados;

• A hotelaria e a restauração, apesar de alcançar uma taxa de sinistralidade mais 
baixa (9,1%), regista também um forte aumento da sinistralidade que mais do que 
duplica, muito em função da própria heterogeneidade do setor;

• A indústria resistiu um pouco melhor apresentado um taxa de sinistralidade de 
10,1% numa trajetória onde a degradação é menos intensa;

• A logística mantém um nível baixo de sinistralidade (2,7%) em contraste com as 
restantes atividades económicas.

O número de empresas com crédito vencido subiu muito apreciavelmente

O impacto da crise económica e financeira da economia portuguesa na sinistralidade do 
crédito pode ser evidenciado na lógica do crédito concedido ou dos credores (rácio do 
crédito vencido) bem como na lógica das empresas financiadas ou dos devedores (peso 
relativo das empresas em incumprimento de crédito).

A expressão da sinistralidade do crédito, em termos de penetração do tecido empresarial 
surge, como seria de esperar, em função das características próprias das PME, seja em 
matéria de menor capitalização, seja em matéria de menor diversificação das fontes de 
financiamento, nomeadamente nos mercados de capitais, com rácios portadores de maior 
intensidade no fenómeno.
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A evolução da sinistralidade do crédito nas empresas conheceu, neste contexto, uma 
trajetória que se pode sistematizar, no plano do comportamento dos diferentes segmentos 
empresariais, em torno dos seguintes pontos:

• A degradação da situação financeira das pequenas e médias empresas tem-
se desenvolvido como um movimento global que vai alastrando por todos os 
segmentos empresariais;

• Ao nível das pequenas e médias empresas o número de empresas com crédito 
vencido aumentou mais de 30%, passando de pouco mais de 1/5 para quase 1/3 do 
total das sociedades não financeiras;

• A aceleração da degradação das empresas exportadoras a partir do segundo 
semestre de 2012, quando o quadro de recessão económica na generalidade das 
economias europeias provocou uma clara quebra do dinamismo da procura externa, 
dirigida à economia portuguesa, pelos seus principais mercados europeus (Espanha, 
França, Alemanha e Reino Unido), é especialmente preocupante, até porque se 
articula com o problema estrutural mais grave da economia portuguesa que é o 
da sua perda de competitividade no contexto de uma Europa alargada e de uma 
economia mundial em globalização acelerada;

• A extensão assumida por esta realidade revela, também, as limitações dos recursos 
próprios já mobilizados ou mobilizáveis pelos responsáveis empresariais (sócios e 
acionistas) das pequenas e médias empresas;

• Os sinais da gestação de um círculo vicioso onde as formas e ritmos dos ajustamentos 
financeiros tendem a não ser acomodados por um número alargado de empresas 
em situação de maior vulnerabilidade financeira e/ou sujeitas a maiores quebras 
de vendas são, na atualidade, suficientemente fortes para recomendar uma 
intervenção determinada ao nível das políticas públicas até porque, sem mais, o 
estrito efeito do aumento da sinistralidade acaba por pressionar em alta o custo do 
crédito.
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Gráfico 9.
Um alargamento substancial das empresas com dificuldades financeiras
(evolução mensal do peso relativo das sociedades não financeiras com crédito vencido, 2010-2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE e Banco de Portugal.

As maturidades do crédito ao setor empresarial sofreram uma profunda alteração

A desalavancagem financeira das PME produziu-se, ao longo da presente crise económica 
e financeira e da execução dos ajustamentos previstos no PAEF, através de uma alteração 
substancial das formas e maturidades caracterizadoras das carteiras de crédito às 
sociedades financeiras dos bancos.

A evolução das maturidades do crédito às sociedades não financeiras conheceu, neste 
contexto, uma trajetória que se pode sistematizar, no plano do comportamento dos 
diferentes segmentos empresariais, em torno dos seguintes pontos:

• A degradação da situação financeira das pequenas e médias empresas tem-
se desenvolvido como um movimento global que vai alastrando por todos os 
segmentos empresariais;
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Gráfico 10.
Evolução dos prazos do crédito concedido às sociedades não financeiras
(evolução mensal 2008-2013 em índice, 1º semestre 2009=100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE e Banco de Portugal.

• Ao nível das pequenas e médias empresas o número de empresas com crédito 
vencido aumentou mais de 30%, passando de pouco mais de 1/5 para quase 1/3 do 
total das sociedades não financeiras;

• A aceleração da degradação das empresas exportadoras a partir do segundo 
semestre de 2012, quando o quadro de recessão económica na generalidade das 
economias europeias provocou uma clara quebra do dinamismo da procura externa 
dirigida à economia portuguesa pelos seus principais mercados europeus (Espanha, 
França, Alemanha e Reino Unido), é especialmente preocupante, até porque se 
articula com o problema estrutural mais grave da economia portuguesa que é o 
da sua perda de competitividade no contexto de uma Europa alargada e de uma 
economia mundial em globalização acelerada;
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• A extensão assumida por esta realidade revela, também, as limitações dos recursos 
próprios já mobilizados ou mobilizáveis pelos responsáveis empresariais (sócios e 
acionistas) das pequenas e médias empresas.

• Os sinais da gestação de um círculo vicioso onde as formas e ritmos dos ajustamentos 
financeiros tendem a não ser acomodados por um número alargado de empresas 
em situação de maior vulnerabilidade financeira e/ou sujeitas a maiores quebras 
de vendas são, na atualidade, suficientemente fortes para recomendar uma 
intervenção determinada ao nível das políticas públicas até porque, sem mais, o 
estrito efeito do aumento da sinistralidade acaba por pressionar em alta o custo do 
crédito.

A transformação das maturidades do crédito às sociedades não financeiras não foi 
convergente entre Portugal e área do euro

A crise da dívida soberana em Portugal, em articulação com a própria crise do euro, gerou 
condições para uma razoável divergência no comportamento do crédito às empresas, 
nomeadamente a partir da formalização do “resgate” a Portugal, isto é do início da 
execução formal do PAEF no final do primeiro semestre de 2011.

A divergência entre Portugal e a área do euro cavou-se não só em termos de subida taxas 
de juro (refletindo o agravamento do risco da república) e em termos de redução do volume 
de crédito (expressão da menor agilidade na captação de recursos e da desalavancagem) 
mas, também, em termos de maturidades (redução mais sensível dos financiamentos a 
curto prazo).

A evolução das maturidades do crédito às sociedades não financeiras conheceu, neste 
contexto, uma trajetória que se pode sistematizar, no plano do comportamento dos 
diferentes segmentos empresariais, em torno dos seguintes pontos:

• O ajustamento financeiro degradação da situação financeira das pequenas e médias 
empresas tem-se desenvolvido como um movimento global que vai alastrando por 
todos os segmentos empresariais;

• Ao nível das pequenas e médias empresas o número de empresas com crédito 
vencido aumentou mais de 30%, passando de pouco mais de 1/5 para quase 1/3 do 
total das sociedades não financeiras;

 • A aceleração da degradação das empresas exportadoras a partir do segundo 
semestre de 2012, quando o quadro de recessão económica na generalidade das 
economias europeias provocou uma clara quebra do dinamismo da procura externa 
dirigida à economia portuguesa pelos seus principais mercados europeus (Espanha, 
França, Alemanha e Reino Unido), é especialmente preocupante, até porque se 
articula com o problema estrutural mais grave da economia portuguesa que é o 
da sua perda de competitividade no contexto de uma Europa alargada e de uma 
economia mundial em globalização acelerada;
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• A extensão assumida por esta realidade revela, também, as limitações dos recursos 
próprios já mobilizados ou mobilizáveis pelos responsáveis empresariais (sócios e 
acionistas) das pequenas e médias empresas;

• Os sinais da gestação de um círculo vicioso onde as formas e ritmos dos ajustamentos 
financeiros tendem a não ser acomodados por um número alargado de empresas 
em situação de maior vulnerabilidade financeira e/ou sujeitas a maiores quebras 
de vendas são, na atualidade, suficientemente fortes para recomendar uma 
intervenção determinada ao nível das políticas públicas até porque, sem mais, o 
estrito efeito do aumento da sinistralidade acaba por pressionar em alta o custo do 
crédito.

Gráfico 11.
Evolução dos prazos do crédito concedido às sociedades não financeiras 
em Portugal e na União Europeia
(evolução mensal 2008-2013 em índice, 1º semestre 2009=100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE e Banco de Portugal.
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A estrutura empresarial
portuguesa e o papel

das PME 

Dimensão e relevância
das pequenas e médias empresas

na economia portuguesa



A verdadeira dimensão e relevância dos segmentos empresariais de muito pequena, pequena 
e média dimensão, bem como as verdadeiras diferenças entre as estruturas dimensionais dos 
tecidos empresariais das economias europeias, apenas surgem, claras e operativas, para a 
configuração das medidas de política económica, quando se analisa a distribuição do emprego 
e da criação de riqueza, a geração de valor acrescentado.

As PME representam, em Portugal, cerca de 4/5 do emprego total (79%) e cerca de 2/3 do VAB 
gerado (66,3%), o que significa que as empresas “não-PME”, sendo apenas 0,1% do total, são 
responsáveis por 21% do emprego e, sobretudo, por 33,7% do valor acrescentado.

Os valores de dimensão média da estrutura empresarial indicam valores de 3 trabalhadores 
para o emprego, 74 mil euros para o VAB e 22 mil euros para a produtividade, no conjunto da 
economia portuguesa.

A dimensão e relevância das PME na economia portuguesa não aconselham, neste contexto, 
sobretudo quando se procuram definir políticas públicas mais eficazes e mais propiciadoras 
de uma indispensável trajetória de competitividade e internacionalização acrescidas, à 
manutenção de um quadro mental excessivamente simplificado onde se misturam realidades 
muito diversas – o pouco que se ganha em expressão quantitativa, tanto do gosto da maioria 
dos fazedores de “opinião pública”, perde-se ampliadamente numa expressão qualitativa 
pouco pertinente e assertiva.

A caracterização do tecido empresarial português, realizada através do cruzamento entre 
segmentos dimensionais e atividades económicas, permite avançar na direção de um novo 
paradigma de política pública onde os incentivos às PME se desenvolvem numa lógica 
positiva (“porque sim”), polarizada pela eficiência nos mercados (num quadro concorrencial) 
e valorizadora do seu valor em termos de coesão social (iniciativa empresarial, emprego e 
rendimento).

A ideia central que as características concretas da estrutura empresarial portuguesa sugerem 
é, assim, a de que importa fazer uma viragem de 180º na configuração das políticas públicas 
de incentivo às PME, dando-lhes um caráter predominantemente ofensivo, orientado pela 
competitividade e pela eficiência e esperando, com confiança, resultados positivos em matéria 
de coesão económica, social e territorial

44 |



Dimensão e relevância 
das pequenas e médias empresas 

na economia portuguesa

A estrutura empresarial portuguesa, como a da generalidade das economias europeias, é 
completamente dominada pelas empresas com menos de 250 trabalhadores (99,9% do 
total) e, centro destas pelas muito pequenas empresas com menos de 10 trabalhadores 
(95,9%) do total. As médias empresas, com mais de 50 trabalhadores representavam, em 
2011, apenas 0,5% do total, enquanto as pequenas empresas, com mais de 10 e menos de 
50 trabalhadores alcançavam 3,5% do total.

A verdadeira dimensão e relevância dos segmentos empresariais de muito pequena, 
pequena e média dimensão, bem como as verdadeiras diferenças entre as estruturas 
dimensionais dos tecidos empresariais das economias europeias, apenas surgem, claras 
e operativas, para a configuração das medidas de política económica, quando se analisa a 
distribuição do emprego e da criação de riqueza, a geração de valor acrescentado.

Gráfico 12.
A estrutura empresarial portuguesa
(dimensão média [emprego e VAB, mil €] e produtividade média [VAB/Emprego, mil €] em 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE e Banco de Portugal.
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As PME representam, em Portugal, cerca de 4/5 do emprego total (79%) e cerca de 2/3 do 
VAB gerado (66,3%), o que significa que as empresas “não-PME”, sendo apenas 0,1% do 
total, são responsáveis por 21% do emprego e, sobretudo, por 33,7% do valor acrescentado.

Ao nível da estrutura interna das PME verificamos que relevância, em matéria de 
emprego, das microempresas (menos de 10 trabalhadores), com 44,6% do total, e das 
muito pequenas empresas (de 10 a menos de 20 trabalhadores), com 9,2% do total, é 

Gráfico 13.
A estrutura empresarial portuguesa
(dimensão média [emprego e VAB, mil €] e produtividade média [VAB/Emprego, mil €] em 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas.
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acompanhada por uma evidente vulnerabilidade em matéria de produtividade: com 53,8% 
do emprego total estes segmentos empresariais são responsáveis por pouco mais de 1/3 
da riqueza criada (33,9% do total).

O papel dinâmico das pequenas e das médias empresas, em especial destas últimas, 
surge como traço relevante da estrutura empresarial portuguesa. Com efeito, estas 
empresas, com 20 e mais trabalhadores e menos de 250, representam apenas 1,7% do 
total de empresas mas absorvem mais de ¼ do emprego total (26,2%) e cerca de 1/3 do 
VAB (32,2%).

Os valores de dimensão média da estrutura empresarial indicam valores de 3 trabalhadores 
para o emprego, 74 mil euros para o VAB e 22 mil euros para a produtividade, no conjunto 
da economia portuguesa.

Considerando os valores de dimensão média da estrutura empresarial para as grandes 
atividades económicas (indústria, construção, alojamento e restauração e comércio a 
retalho) verificamos que, com exceção da indústria, onde a dimensão média é cerca de 3 
vezes maior em emprego e 3 vezes e meia em VAB, as restantes atividades se organizam 
com dimensões de referência ainda mais limitadas, nomeadamente no que respeita 
à criação de riqueza e à produtividade, nomeadamente nas atividades associadas ao 
comércio a retalho e ao alojamento e restauração, mesmo considerando uma maior 
penetração da economia informal nestes setores.

As disparidades reveladas são reforçadas pelos desequilíbrios de coesão económica 
internos às diferentes atividades consideradas (Cadeias de distribuição moderna vs. 
Comércios de rua tradicionais; Hotelaria vs. Restauração; Indústrias centradas em fatores 
competitivos avançados (inovação) vs. Indústrias centradas em fatores competitivos 
intermédios (transformação) vs. Indústrias centradas em fatores competitivos básicos 
(recursos); Empresas exportadoras vs. Empresas viradas para o mercado doméstico), o 
que justifica um cuidado especial na identificação das realidades merecedoras de atenção 
especial em matéria de incentivos à promoção da sua modernização e resiliência.

Considerando os valores de dimensão média da estrutura empresarial para os segmentos 
dimensionais verificamos que o segmento das muito pequenas empresas, com 10 e mais 
trabalhadores, mas menos de 20, apresenta características muito semelhantes em todas 
as atividades com 13/14 trabalhadores de emprego médio e 150/250 mil euros de VAB 
médio, isto é, com um volume médio de negócios entre os 500/800 mil euros.

O segmento das muito pequenas empresas, pelas suas características e razoável semelhança 
interna, uma boa aproximação à identificação de uma referência sólida para o desenho de 
políticas públicas com massa crítica suficiente para consolidar o tecido empresarial numa 
época de crise e dificuldades. As suas características, aqui analisadas, mostram como 
se torna necessário alargar o quadro dimensional das medidas de simplificação e apoio 
às atividades empresariais muito para além dos referenciais tradicionais utilizados em 
Portugal, que tendem a deixar de fora uma parte muito substancial deste segmento.
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O segmento das microempresas e das muito pequenas empresas destaca-se, pelo seu 
lado, no terciário para o sistema produtivo (business services), onde atinge uma expressão 
muitíssimo relevante com 98,2% das empresas, 70% do emprego e 46,6% do VAB, bem 
acima da alcançada nas atividades de alojamento e restauração e de comércio a retalho, 
onde também supera a dimensão assumida no conjunto da economia portuguesa.

A dimensão e relevância das PME na economia portuguesa não aconselham, neste 
contexto, sobretudo quando se procuram definir políticas públicas mais eficazes e mais 
propiciadoras de uma indispensável trajetória de competitividade e internacionalização 
acrescidas, à manutenção de um quadro mental excessivamente simplificado onde se 
misturam realidades muito diversas – o pouco que se ganha em expressão quantitativa, 
tanto do gosto da maioria dos fazedores de “opinião pública”, perde-se ampliadamente 
numa expressão qualitativa pouco pertinente e assertiva.

Ao contrário, a capacidade de discernir as diferenças internas no seio das PME, sobretudo 
numa era de crise e transformação económica, onde se vão diversificando os modelos de 
negócio e se vão fragmentado as cadeias de valor em múltiplas atividades numa escala 
internacional, permite perceber o papel decisivo das PME.

O papel decisivo das PME no funcionamento das modernas economias desenvolve-
se, em simultâneo, como fator de indução do crescimento económico e da sua própria 
sustentabilidade, isto é, exprime-se seja em matéria de competitividade – onde a 
nova articulação entre produção, distribuição e serviços e a crescente importância do 
conhecimento, da cultura e da criatividade na criação de valor através de um papel reforçado 
do capital humano e organizacional se vai impondo com um forte protagonismo de muitas 
PME – seja em matéria de coesão económica e social – onde a afirmação e renovação das 
cidades e das viagens e turismo vai gerando novas e relevantes oportunidades para um 
tecido de micro, muito pequenas e pequenas que necessita de renovar e modernizar os 
respetivos modelos de negócio, sem perder, no entanto, a sua identidade e características 
estruturais geradoras de emprego e riqueza.

A caracterização do tecido empresarial português, realizada através do cruzamento 
entre segmentos dimensionais e atividades económicas, permite avançar na direção 
de um novo paradigma de política pública onde os incentivos às PME se desenvolvem 
numa lógica positiva (“porque sim”), polarizada pela eficiência nos mercados (num 
quadro concorrencial) e valorizadora do seu valor em termos de coesão social (iniciativa 
empresarial, emprego e rendimento).

Considerando a estrutura empresarial da indústria portuguesa, bem como a sua 
concentração em vários “distritos industriais” num número limitado de regiões (NUTS III) 
do país (Península de Setúbal, Pinhal Litoral, Baixo Vouga, Entre Douro e Vouga, Tâmega, 
Ave, Cávado e Minho-Lima), devemos reforçar a conclusão já evidenciada a propósito da 
análise por grandes atividades económicas.
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Com efeito, aos contributos já apontados dos incentivos às PME para promover a 
competitividade e a coesão social podemos agora juntar o papel determinante que eles 
podem desempenhar em matéria de promoção da coesão territorial.

Em primeiro lugar convém notar a relevância da procura e das vendas intermédias, isto é, 
a importância do mercado “B2B”, na atividade industrial, onde se desenvolvem formas 
avançadas de cooperação entre empresas (relação entre clientes e fornecedores ao longo 
das cadeias de conceção, produção e distribuição de bens e serviços industriais).

As PME assumem um papel determinante na agilidade e flexibilidade quer das cadeias 
de abastecimento, quer das cadeias de valor que elas servem, constituindo um elemento 
fundamental na promoção da competitividade estrutural da economia portuguesa.

Em segundo lugar convém notar que as pequenas empresas industriais assumem um 
papel muito relevante, em indústrias tão relevantes como as alimentares, o vestuário, 
o calçado, o mobiliário, os materiais de construção e os produtos metálicos. As próprias 
médias empresas assumem, um peso mais importante que o das empresas de maior 
dimensão, em indústrias tão relevantes como as alimentares, o têxtil, vestuário e calçado, 
os plásticos e os produtos metálicos.

O esforço, hoje tão consensual de orientação da economia portuguesa para as atividades 
de bens e serviços transacionáveis, de aumento substancial do desempenho exportador 
da economia portuguesa, não pode ser conseguido sem gerar novas condições de 
internacionalização para as PME portuguesas. Uma visão que ligasse este esforço, apenas 
ou principalmente, ao desenvolvimento das grandes empresas estaria votada ao fracasso.
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Gráfico 14.
A estrutura empresarial portuguesa
(distribuição das empresas do emprego e do valor acrescentado, 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas.
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A montagem de políticas públicas de suporte à competitividade das PME portuguesas, 
de reforço da sua capacidade para enfrentar e sobreviver à presente crise económica, de 
melhoria da sua tesouraria e das condições de financiamento, tornaram-se indispensáveis, 
na conjuntura atual, para superar a crise económica e financeira e garantir a transição 
para um novo paradigma competitivo, mais valorizador dos recursos endógenos, do 
conhecimento e do capital humano e mais sustentável económica e ambientalmente.

Num momento em que o novo ciclo de programação estrutural à escala europeia valoriza a 
noção de especialização inteligente seria útil, nomeadamente, revisitar os contributos das 
abordagens da dependência dos caminhos (path-dependency) e dos “distritos industriais” 
potenciadores de formas de concorrência monopolística (Marshall) para clarificar o que 
existe de efetivamente positivo e replicável em algumas das experiências dos projetos de 
clusters e de polos de competitividade (colaboração ativa e diversificada entre os mundos 
da ciência, da tecnologia, da criatividade e dos negócios de natureza transversal às cadeias 
de conceção, produção e distribuição de bens e serviços transacionáveis com suporte 
territorial adequado).

A montagem de políticas públicas de suporte à competitividade das PME portuguesas 
ganharia muito com o reforço dos mecanismos de suporte à intensificação e alargamento 
das práticas de cooperação empresarial orientadas para os mercados dinâmicos e para a 
criação de capacidades concorrenciais dotadas de massa crítica suficiente nesses mesmos 
mercados.

A ideia central que as características concretas da estrutura empresarial portuguesa 
sugerem é, assim, a de que importa fazer uma viragem de 180º na configuração das 
políticas públicas de incentivo às PME, dando-lhes um caráter predominantemente 
ofensivo, orientado pela competitividade e pela eficiência e esperando, com confiança, 
resultados positivos em matéria de coesão económica, social e territorial.

As PME têm um papel muito relevante na construção de um novo paradigma competitivo 
para a economia portuguesa, nomeadamente em termos aceleração da mobilização 
intensiva de fatores competitivos associados à inovação e à diferenciação com reflexos 
muito importantes em matéria de eficiência e de produtividade.

O reforço da coesão económica no país e nas suas diferentes reuniões depende fundamente 
deste processo.

As PME têm, também, um papel a desempenhar na reorientação do país para a criação, 
produção e distribuição de bens e serviços transacionáveis, nomeadamente em termos 
de fornecedoras qualificadas das grandes empresas que se vão internacionalizando mais 
rapidamente e em termos de esforços próprios de internacionalização maximizando as 
oportunidades de colaboração na partilha de riscos, custos e iniciativas de comercialização.

A aceleração da internacionalização da economia portuguesa não pode dispensar o 
contributo das PME.
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As PME têm, finalmente, um papel específico a desempenhar nas novas formas de 
empreendedorismo e de iniciativa empresarial que correspondem a uma reestruturação 
e reanimação do mercado doméstico, seja em termos mais globais, seja em termos 
mais locais, prestando, nomeadamente, mais atenção às lógicas de resposta à procura, 
às transformações profundas das motivações e práticas dos consumidores e ao reforço 
progressivo do papel dos turistas no consumo em território nacional.

A descoberta de um novo modelo de crescimento económico e a geração de uma trajetória 
de recuperação suscetível de produzir efeitos positivos no nível de emprego exige o 
envolvimento de muitas PME, até para garantir a obtenção de resultados em matéria de 
coesão social.
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Gráfico 15.
A estrutura empresarial da indústria portuguesa
(distribuição das empresas do emprego e do valor acrescentado, 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas.
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A comparação da estrutura empresarial portuguesa, em termos de segmentos 
dimensionais (pequenas, médias e grandes empresas), com um grupo de controlo de 
economias europeias, grandes e pequenas, consolidadas e emergentes, mais e menos 
desenvolvidas, bem como com os outros dois polos da tríade estruturadora das economias 
avançadas da zona da OCDE (Estados Unidos e Japão), permite situar com maior rigor 
os traços específicos da estrutura empresarial portuguesa e, desse modo, agilizar os 
contornos das medidas a adotar para enfrentar os efeitos negativos produzidos pelos 
ajustamentos das políticas de austeridade e, sobretudo, para maximizar as hipóteses de 
sucesso na recuperação económica ao longo dos próximos anos.

O exercício de comparação internacional que se apresenta de seguida, permite retirar 
duas conclusões centrais sobre o significado real das características do tecido empresarial 

Gráfico 16.
A estrutura empresarial da indústria portuguesa (cont.)
(distribuição das empresas do emprego e do valor acrescentado, 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas.
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Gráfico 17.
A estrutura empresarial portuguesa no contexto internacional
(distribuição do emprego e do valor acrescentado por segmentos dimensionais, 2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OCDE, Financing SMEs and Entrepreneurs, OECD Scoreboard, 2013.
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existente em Portugal, bem para além das referências genéricas aplicáveis a qualquer 
economia e repetidas até à exaustação, na nossa experiência, sem qualquer contributo 
útil para promover o desenvolvimento competitivo das PME.

Com efeito verificamos:

• Em primeiro lugar que a estrutura empresarial portuguesa se aproxima bastante da 
estrutura vigente em economias como a espanhola ou a italiana, afastando-se, por 
outro lado, da estrutura das pequenas economias europeias mais desenvolvidas, 
onde um maior grau de especialização e concentração empresarial induziu um peso 
mais significativo das grandes empresas, também elas mais internacionalizadas.

• Esta comparação sugere a vantagem de um esforço adicional na promoção da 
produtividade nas PME e de uma muito maior abertura à exploração do papel das 
grandes empresas internacionalizadas na geração de oportunidades de mercado 
para as PME, ainda que à custa do reforço do seu peso relativo no tecido económico 
português.

• Em segundo lugar verificamos que as economias da Europa do Sul apresentam 
um mais baixo nível de coesão económica, em especial Itália, Portugal e Grécia). O 
nível de coesão social tende a acompanhar o nível de desenvolvimento económico 
de um país no quadro da produção de um círculo virtuoso que importa valorizar e 
potenciar.
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• Neste plano específico, a comparação entre Portugal, Espanha e Itália é 
suficientemente expressiva para justificar um esforço particular, em Portugal, de 
qualificação e eficiência nas PME portuguesas, alavancado, necessariamente, pelo 
desenvolvimento do capital humano e pela melhoria sustentada da capacidade de 
empresários e gestores, que permita inverter a lógica atualmente prevalecente de 
um handicap negativo em matéria de criação de riqueza.

A valorização do papel das PME no desenvolvimento económico e social português é 
suficientemente importante para não ser diminuída por conceções erradas de política 
pública ou de estratégia empresarial. As motivações só podem ser as do reforço da 
produtividade e da competitividade e da coesão económica e social daí resultante.

As PME não sofrem de nenhuma diminuição de capacidade competitiva e concorrencial, são 
apenas diferentes e mais vulneráveis a falhas de mercado. Precisam, por isso, de políticas 
públicas competentes e desenhadas com respeito pelas suas próprias características.

Gráfico 18.
O nível de coesão económica(*) em diferentes economias europeias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) – Indicador de Coesão Económica: Soma em valor absoluto das diferenças segmento dimensional a segmento 
dimensional dos respetivos pesos relativos no emprego e no valor acrescentado em 2010. Quanto maior for o 
indicador menor será o nível de coesão económica, isto é, maiores serão as assimetrias na produtividade entre 
microempresas, muito pequenas, pequenas, médias e grandes empresas).

Fonte: OCDE, Financing SMEs and Entrepreneurs, OECD Scroeboard, 2013.
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As políticas públicas 
de apoio e incentivo 

à recuperação 
e competitividade das PME



A economia portuguesa encontra-se "a meio" de uma transição relativamente longa para um 
novo paradigma competitivo imposto pela concorrência acrescida nascida da aceleração da 
globalização e do alargamento da União Europeia e catalisada pelo regime macroeconómico 
da União Económica e Monetária, que importa concluir com sucesso e o mais rapidamente 
possível.

A crise económica e financeira portuguesa, no quadro mais geral das crises e/ou programas 
de ajustamento de muitas economias europeias, nomeadamente, mas não só, da Europa 
do Sul, tem-se prolongado com evidentes efeitos destrutivos sobre o tecido empresarial 
evidenciados pelo forte crescimento do desemprego, pela proliferação de processos de falência 
e insolvência, pela redução drástica do nível de investimento e pela permanência de múltiplos 
sinais dificuldades financeiras na gestão corrente das empresas.

A alteração das condições de mercado foi muito significativa e oscilante ao longo deste 
período envolvendo oscilações verificadas na taxa de juro real implícita no crédito concedido às 
sociedades não financeiras, onde às oscilações da taxa de juro nominal se juntam as oscilações 
não convergentes do ritmo da inflação, a que se somaram modificações relevantes nas 
condições de acesso aos financiamentos bancários e nas disponibilidades de capital próprio.

A melhoria das condições de financiamento das PME constitui, por todas estas razões, um 
objetivo crucial no horizonte da conclusão do PAEF e, sobretudo, no horizonte do ciclo que se 
pretende de recuperação no período vagamente designado por “pós-troika”.

A economia portuguesa, dispondo de estas possibilidades de desenvolvimento competitivo 
no médio prazo, não pode dispensar, no entanto, a montagem de um programa de curto prazo 
suficientemente coerente e completo que permita às PME reverter a situação global atual 
de degradação imposta pelos efeitos destrutivos da crise económica e financeira para uma 
situação construtiva de recuperação financeira, competitiva e concorrencial.
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A recuperação da economia portuguesa 
e as grandes opções de política pública

Os grandes desafios do ciclo 2014-2020 para a economia portuguesa

A economia portuguesa encontra-se "a meio" de uma transição relativamente longa para 
um novo paradigma competitivo imposto pela concorrência acrescida nascida da aceleração 
da globalização, pelo alargamento da União Europeia e pelo regime macroeconómico da 
União Económica e Monetária, que importa concluir com sucesso e o mais rapidamente 
possível.

A formulação de uma adequada da estratégia de inserção da economia portuguesa na 
estratégia “Europa 2020”2020, correspondendo, desse modo a uma especificação 
útil e concreta do contributo português para essa mesma estratégia, coloca, com uma 
indiscutível clareza, a imperiosa necessidade da transição para um novo paradigma 
competitivo marcada, decisivamente, por três áreas críticas de ação onde se ganha, ou 
se perde, o sucesso na superação da crise estrutural de competitividade da economia 
portuguesa:

• O aumento cumulativo da produtividade-valor (primado do “melhor” sobre o 
“mais”) reconhecendo que as principais dificuldades competitivas da economia 
portuguesa não correspondem tanto a problemas de produtividade física nas 
operações de transformação e produção (eficiência) mas, sobretudo, a problemas 
de posicionamento nas atividades com maior relevância nas cadeias de valor de 
satisfação de procuras de empresas e de consumidores em mercados concorrenciais 
(eficácia);

• O desenvolvimento de novos fatores competitivos no terreno da competitividade 
não-custo (combinação específica de processos de inovação e de diferenciação 
indutores de maior valor acrescentado) reconhecendo que importa alargar e 
sistematizar organicamente um vasto conjunto de iniciativas colaborativas de 
adoção, adaptação e desenvolvimento tecnológico, mais liderantes ou mais 
seguidistas, nas diferentes e complexas atividades que permitem mobilizar 
conhecimento, cultura e criatividade para produzir bens e serviços transacionáveis 
e que, por ora, são ainda incipientes e fragmentadas na economia portuguesa;

• A intensificação de uma ativa participação na globalização reequilibrando 
o balanço de ameaças e oportunidades (afetação prioritária de recursos às 
atividades de bens e serviços transacionáveis com uma redução do conteúdo 
importado das exportações e um aumento da capacidade nacional de satisfação 
da procura interna) reconhecendo que a reorientação da economia portuguesa para 
fora, mas a partir de dentro, que constitui uma prioridade decisiva para favorecer 

A Competitividade e a Internacionalização da Economia Portuguesa – Diagnóstico Prospetivo | 59



as condições de crescimento a prazo da economia portuguesa, exige uma mudança 
global na afetação dos recursos.

O próximo ciclo económico de médio prazo não pode deixar de seguir, em Portugal, um 
foco centrado no objetivo de dar vida e conteúdo preciso às questões relacionadas com 
a natureza do crescimento – inteligente, inclusivo e sustentável – e a qualidade da 
especialização económica – ligação inteligente entre atividades de conceção, produção 
e distribuição, com uma nova articulação entre oferta e procura de soluções de inovação, 
diferenciação e desenvolvimento tecnológico e uma nova sustentação territorial – 
que constituem a marca distintiva das grandes orientações comunitárias para o ciclo 
de programação estrutural 2014-2020, nomeadamente em matéria de crescimento e 
emprego.

A economia portuguesa permanece confrontada com desafios muito exigentes em 
matéria de competitividade e de ajustamento estrutural às novas condições do contexto 
mundial e do contexto europeu que emergiram nas duas últimas décadas.

O quadro prospetivo aberto pelo diagnóstico para a execução do ciclo de programação 
2014-2020 corresponde, assim, a um quadro de lenta recuperação onde as condições de 
financiamento da economia portuguesa podem melhorar, em função do regresso aos 
mercados e da nova disponibilidades de fundos comunitários e instrumentos financeiros 
de apoio ao investimento, depois de um ajustamento de austeridade que deixará 
seguramente custos económicos e sociais muito acima do previsto, em especial em 
matéria de desemprego e resiliência do tecido empresarial.

A dimensão assumida pelo desemprego, avizinhando 20% da população ativa, resulta 
de uma combinação especialmente adversa de formas de desemprego “keynesiano” 
(insuficiência da procura agregada) e de desemprego “clássico” (insuficiência da 
rendibilidade dos projetos e da confiança dos investidores), onde às vulnerabilidades 
estruturais competitivas da economia portuguesa se somam as limitações económicas 
de uma estratégia de ajustamento de base determinantemente financeira e o contributo 
negativo das dificuldades de crescimento económico na área do euro, em especial 
nalgumas economias muito relevantes enquanto mercados de destino das exportações 
portuguesas, como a francesa e a espanhola.

O quadro prospetivo da promoção da competitividade e da internacionalização da economia 
portuguesa comporta, assim, dois elementos distintivos em relação à preparação dos 
anteriores quadros de utilização de fundos estruturais e de investimento comunitários.

• Em primeiro lugar o tempo do ciclo 2014-2020 surge como um tempo de 
reestruturação e mudança e não como um tempo de adaptação e modernização, 
isto é, um tempo em que as políticas públicas precisam de ser formuladas de 
forma mais aberta e experimental priorizando, com clareza, as motivações de 
transformação estrutural sobre as motivações de adesão ao tecido económico 
vigente.
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• Em segundo lugar o ponto de partida do ciclo 2014-2020 surge marcado por uma 
situação económica e social de retrocesso em relação aos níveis de emprego, 
crescimento, investimento alcançados, pela economia portuguesa, durante o 
período em que efetivamente convergiu no espaço da União Europeia, isto é, uma 
situação onde importa construir uma estratégia de recuperação.

O reconhecimento dos contornos concretos e específicos da crise de competitividade 
da economia portuguesa, no quadro mais geral das dificuldades experimentadas pelas 
economias europeias numa economia mundial onde os ritmos de crescimento económico 
se tornaram muito desiguais e as economias emergentes conduzem o dinamismo 
económico, substituindo a área do atlântico pela área do pacífico, enquanto espaço 
mais dinâmico nos fluxos de comércio e investimento internacional, constitui o guia da 
dimensão prospetiva de qualquer diagnóstico em matéria de implicações para as políticas 
públicas que prosseguem objetivos de competitividade e internacionalização.

Uma resposta positiva às necessidades conjunturais das PME portuguesas, seja em 
matéria de dificuldades de tesouraria, seja em matéria de insuficiências de procura, seja em 
matéria de custos, nomeadamente, só pode ser construída e operacionalizada, no plano da 
política pública, com base neste guião prospetivo de superação de uma prolongada crise 
de competitividade e de uma insuficiente internacionalização da economia portuguesa.

A necessidade de uma moderna política industrial de suporte à competitividade 
e à internacionalização onde a capacitação das PME tenha um papel relevante

A economia portuguesa já fez um longo caminho em termos de concorrência e regulação que 
a colocam numa trajetória irreversível de plena integração no grupo das economias mais 
avançadas e com melhores condições gerais para garantir uma dinâmica de investimento 
e iniciativa empresarial aberta à inovação, ao progresso competitivo e à satisfação das 
necessidades dos consumidores.

As reformas institucionais ainda previstas no Programa de Assistência Económica e 
Financeira a Portugal tenderão a aprofundar essa trajetória, nomeadamente no que 
respeita ao funcionamento do mercado de trabalho, à concorrencialidade dos mercados de 
bens e serviços, à redução dos custos de contexto da atividade empresarial e às facilidades 
de exportação.

A economia portuguesa permanece, no entanto, com níveis de competitividade 
insuficientes e com níveis de coesão económica muito baixos. No coração desta situação 
encontram-se desequilíbrios e insuficiências que importa corrigir e eliminar para garantir, 
num contexto de aceleração da globalização e fragmentação internacional das atividades 
empresariais, condições efetivas de relançamento de um crescimento económico 
sustentável suscetível de fazer face, no médio prazo, ao elevado nível de desemprego 
atualmente existente.
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A promoção da iniciativa empresarial e do empreendedorismo será determinante para 
a aceleração da inovação e da diferenciação como fatores competitivos na economia 
portuguesa, mas será a reconstrução da confiança no seu desempenho futuro, na sua 
capacidade de gerar riqueza, que arrastará um novo ciclo de investimento nacional e 
internacional, sem o qual não haverá nem crescimento, nem emprego.

As PME têm um papel decisivo neste processo. Seja porque são palco privilegiado 
daqueles desequilíbrios e insuficiências competitivas, nomeadamente em termos de nível 
de produtividade, de escassez de capitais próprios e de limitações no capital humano, 
seja porque possuem um muito menor número de opções e capacidades na mitigação dos 
efeitos destrutivos de um crise económica e financeira tão profunda como a que temos 
vivido em Portugal e em muitas economias europeias.

A conclusão que importa retirar, com apoio na própria teoria e prática dos auxílios de 
Estado à atividade económica na União Europeia, é a de que as medidas de política 
pública dirigidas à mitigação dos efeitos da crise económica e financeira devem, no 
caso das PME, ser fortemente articuladas com as medidas de política pública dirigidas 
à promoção da competitividade, da qualificação do capital humano, da mobilização do 
conhecimento e da aceleração da inovação.

As modernas políticas industriais estruturam-se, ao contrário, seja através da correção 
das falhas de mercado (gestão de externalidades, redução das assimetrias de informação, 
redução do risco e da incerteza e garantia de mercados concorrenciais abertos), seja 
através da promoção da inovação e da diversificação da economia, isto é, das iniciativas 
capazes de catalisar o surgimento de novas vantagens competitivas com expressão em 
mercados globalizados e, portanto, também, no mercado interno europeu e no mercado 
doméstico português.

As modernas políticas industriais são transversais, não tomam partido pela oferta ou 
pela procura mas, antes pelas formas de eficiência coletiva que permite gerar cadeias de 
valor de resposta rápida a procuras diferenciadas, com base em novas tecnologias, novos 
processos e novos produtos, com maior incorporação de conhecimento e mais baixo teor 
de carbono.

Os princípios que parecem ser mais relevantes para o conseguir são enunciados de seguida 
nas suas grandes linhas:

• A política industrial de promoção da competitividade e da internacionalização da 
economia portuguesa, no ciclo 2014-2020, deve ser focalizada, sem tibiezas, na 
construção de um novo paradigma competitivo suportado por uma afetação 
de recursos coerente dirigida às novas atividades suscetíveis de gerar valor 
acrescentado de forma sustentada.

• O foco dos incentivos tem de ser o da criação de valor e o da inovação, no referencial 
da economia portuguesa, dos produtos, dos processos e dos modelos de negócio 

62 |



(inovar é, por isso, também, seguir e adaptar bem os padrões tecnológicos ou 
empreender em áreas e produtos emergentes ou com provas dadas em economias 
mais desenvolvidas, nomeadamente).

• Uma política industrial temática valoriza as atividades inseridas em cadeias de 
valor que são portadoras de futuro e de sustentabilidade, isto é, as atividades 
que originam novas formas de especialização com maior capacidade de gerar 
valor acrescentado, porque mais intensivas em conhecimento, mais eficientes em 
termos energéticos e mias inseridas em tecnologias de mais baixo teor de carbono, 
e que podem penetrar todos os setores, todos os processos e todos os segmentos 
dimensionais (microempresas, PME e grandes empresas).

• O foco no valor acrescentado e na produtividade é determinante nesta abordagem, 
sobrepondo-se aos fluxos brutos de produção e de exportação e, também, aos 
objetivos de emprego que só serão alcançados em função da consolidação dos 
resultados obtidos em matéria de produtividade.

• O papel da política industrial temática é o de favorecer o surgimento de propostas, 
projetos e experiências empresariais com suficiente dimensão colaborativa 
para acelerar o reforço da capacidade competitiva e concorrencial da economia 
portuguesa para fazer face aos desafios da globalização, do alargamento da UE e 
da consolidação da UEM.

• A política industrial de promoção da competitividade e da internacionalização da 
economia portuguesa, no ciclo 2014-2020, deve ser concebida com uma especial 
atenção à garantia da respetiva eficácia em matéria de recuperação e crescimento 
económico, disseminados de forma alargada pelo tecido empresarial, através 
de uma adequada utilização dos recursos financeiros e de uma valorização quer 
dos efeitos de arrastamento (spill-over), para montante (pull) e a jusante (push) 
entre projetos de investimento e entre relações empresariais, quer dos efeitos de 
demonstração das iniciativas e soluções apoiadas.

• A proposta da focalização em atividades corresponde, deste modo, a uma exigência 
de eficácia e sustentabilidade na utilização dos fundos estruturais e de investimento 
mobilizados para a promoção da competitividade e da internacionalização.

• A eficácia desta política industrial depende, finalmente, da sua capacidade de 
estimular a difusão da inovação e o alargamento das iniciativas empresariais de 
adoção e adaptação tecnológica. As novas exigências concorrenciais nos mercados 
globalizados não são compatíveis com uma prevalência de comportamentos 
individualizados, pressionando, ao contrário, a adoção de formas muito 
diversificadas de colaboração entre empresas, universidades, fornecedores de 
serviços especializados e infraestruturas de suporte.
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• A eficácia no ciclo de programação 2014-2020 surge centrada na aceleração da 
transformação da especialização da economia portuguesa em direção a atividades 
mais inovadoras, mais internacionais e portadoras de maior valor acrescentado. Ao 
nível da governação dos fundos estruturais estas são as competências decisivas. A 
otimização dos financiamentos, nomeadamente através de um fundo ou de uma 
instituição financeira especializada que promova uma maior rotação na utilização 
dos subsídios reembolsáveis, surge neste quadro como um instrumento de valor 
operacional mas não de coerência estratégica e, portanto, sem capacidade para 
ocupar a posição de “principal”.

• A mobilização das capacidades e da experiência adquirida em anteriores ciclos de 
programação estrutural permite encarar com confiança a possibilidade de construir 
um modelo de governação onde os apoios públicos prossigam, numa lógica 
transversal, os seguintes objetivos: 

• Competitividade, alavancada pelo reforço da capacidade de adoção de estratégias 
cumulativas de inovação e diferenciação, com objetivos centrados na inovação dos 
produtos / serviços e dos processos e na prossecução de formas de concorrência 
monopolística pela diferenciação que permitam aceder a preços mais favoráveis 
e pela valorização económica do conhecimento, com objetivos em matéria de 
produção de conhecimento nas empresas (I&D empresarial), de transferência de 
tecnologia e promoção do mercado de serviços tecnológicos e, ainda, de promoção 
do empreendedorismo tecnológico;

• Internacionalização, com objetivos centrados no aumento do valor acrescentado 
nas exportações e numa presença mais efetiva e diversificada das empresas nos 
mercados globais, nomeadamente nos que conjugam dinâmicas de crescimento 
mais fortes com a existência de “vantagens portuguesas” (cultura, língua, presença 
de comunidades relevantes, cooperação duradoura, património, nomeadamente) 
e alavancada pela facilitação da mobilidade internacional de bens, serviços, 
informação e pessoas, com objetivos de modernização, eficiência e redução de 
custos de toda a logística de suporte à atividade empresarial;

• Aumento das competências internas do tecido empresarial, em especial das PME, 
com objetivos centrados no incentivo ao incremento do capital humano (melhoria 
das qualificações e competências, inserção de quadros qualificados nas empresas) 
e á adoção de normas internacionais, no quadro mais vasto do reforço da respetiva 
internacionalização e promoção do empreendedorismo, com objetivos centrados 
no incentivo à melhoria dos modelos de negócio, incluindo o redimensionamento, 
quando pertinente, e a promoção do empreendedorismo em públicos específicos 
alargando a respetiva base às atividades associadas à cultura e à criatividade, à 
economia social, à eficiência energética e à redução do teor de carbono, explorando 
o desenvolvimento de redes inteligentes pela incorporação de dispositivos 
avançados de informação e comunicação;
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• Agilização de um modelo eficaz de financiamento do investimento empresarial, 
em volume e custo, apoiado numa nova articulação entre capitais próprios, crédito 
bancário, capital de risco e mercados de capitais, alavancada pela utilização 
dos fundos europeus estruturais e de investimento, numa lógica de coerência, 
seletividade e sustentabilidade, e potenciada por uma nova cultura de abertura à 
reestruturação e cooperação no seio do tecido empresarial suscetível de permitir 
verdadeiras operações de fusões e aquisições e gerar novas estruturas empresariais 
mais ajustadas à valorização do conhecimento e à internacionalização das PME.

O impacto da crise económica e financeira na estrutura empresarial 
portuguesa gerou uma conjuntura que exige medidas de facilitação da 
recuperação

A economia portuguesa entrou, como vimos, depois do brusco colapso financeiro global 
e do comércio internacional, verificado no último trimestre de 2008, e do qual todas 
as economias recuperaram conjunturalmente, em maior ou menor grau, ao longo de 
2009, numa crise económica e financeira de relevantes proporções marcada, de forma 
determinante, pela crise da dívida soberana portuguesa e pelo Programa de Assistência 
Económica e Financeira a Portugal (PAEF) acordado, em Maio de 2011, com o FMI, o Banco 
Central Europeu e a Comissão Europeia.

Este programa, que permitiu encontrar um quadro de financiamento da economia 
portuguesa no horizonte do 1º semestre de 2014, continha um conjunto de medidas de 
ajustamento e de reformas estruturais visando reduzir o défice público, o défice externo 
e o nível de endividamento a prazo de todos os agentes económicos. Este conjunto de 
medidas que configuraram a chamada “austeridade” comportava, pelo seu lado, um 
objetivo e importante efeito recessivo.

A crise económica e financeira portuguesa, no quadro mais geral das crises e/ou programas 
de ajustamento de muitas economias europeias, nomeadamente, mas não só, da Europa 
do Sul, tem-se prolongado com evidentes efeitos destrutivos sobre o tecido empresarial 
evidenciados pelo forte crescimento do desemprego, pela proliferação de processos de 
falência e insolvência, pela redução drástica do nível de investimento e pela permanência 
de múltiplos sinais dificuldades financeiras na gestão corrente das empresas.

O impacto global foi bastante desigual e, sobretudo, especialmente intenso nos 
segmentos das muito pequenas, pequenas e médias empresas que registaram, no seu 
conjunto, perdas de 26,9% no respetivo peso relativo no número de empresas total e de 
23,2% no respetivo peso relativo no emprego total.
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Comparando os anos de 2004 e 2011 verificamos o desenvolvimento de uma tendência, que 
se vai aprofundando, de concentração da distribuição do valor acrescentado e, sobretudo, 
do emprego, nas empresas não-PME, com ganhos de 3,1 pontos percentuais, na sua quota 
de emprego, especialmente à custa das muito pequenas e pequenas empresas com perdas 
de 2,8 pontos percentuais, e com ganhos de 1,1 pontos percentuais, na sua quota de VAB, 
especialmente à custa das microempresas, com perdas de 1,7 pontos percentuais.

O segmento das médias empresas revelou maior resiliência que os dois segmentos das 
pequenas empresas mantendo uma quota, em queda, mas relativamente estável, no 
número de empresas e no nível de emprego e melhorando, ao mesmo tempo, a sua quota 
no VAB, indiciando a sua capacidade de protagonismo relevante nas transformações da 
economia portuguesa, muito em especial nas atividades industriais, onde representa 
2,9% das empresas, 30% do emprego e 32,4% da riqueza gerada.

A transformação da estrutura empresarial portuguesa ao longo do presente ciclo de 
crede e ajustamento confirma duas tendências já esboçadas por trabalhos analíticos 
desenvolvidos em economias avançadas de mercado que, embora contrariem certas 
“ideias-feitas” de carácter mais ou menos generalista e acolhidas com alguma simpatia ao 
nível da opinião pública não especializada, não deixam de ser muito úteis para a promoção 
do crescimento e do emprego num contexto de coesão económica e social.

Com efeito podemos destacar, no presente ciclo de recessão económica, a coexistência 
dos seguintes processos bem evidenciados:

• As empresas não-PME (“grandes”) surgem como mais resilientes na sustentação do 
emprego ainda que à custa de uma relativa estagnação da respetiva produtividade 

Gráfico 19.
A evolução da estrutura empresarial portuguesa por segmentos dimensionais
(distribuição das empresas do emprego e do valor acrescentado, 2004 e 2011)

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas.
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(melhor desempenho em matéria de nível de emprego do que em matéria de 
geração de valor acrescentado), por razões internas (modelos de gestão) e por 
razões externas (cumprimento de regras e regulamentos).

• A recuperação do ciclo recessivo exigirá, no entanto, uma forte atenção ao 
dinamismo da produtividade;

• As microempresas surgem, pelo seu lado, enquanto o único segmento que aumenta 
o respetivo peso relativo no número total de empresas, como o principal mecanismo 
de resposta à crise em termos de iniciativa empresarial mas sem especial eficácia, 
nem eficiência, uma vez que perdem quota em termos de emprego e, sobretudo, 
em termos de valor acrescentado. As microempresas surgem, neste quadro, no seu 
conjunto, como o segmento dotado de menor sustentabilidade dado o predomínio 
de projetos de carácter defensivo e de muito reduzida expressão na criação de 
riqueza, no conjunto destas iniciativas empresariais.

• A recuperação do ciclo recessivo exigirá, assim, a montagem de condições seletivas 
de facilitação e incentivo dos projetos viáveis em vez de um discurso genérico, 
simpático mas irrealista, sobre as virtualidades das microempresas.

Gráfico 20.
A impacto desigual do ajustamento no tecido empresarial
(ganhos e perdas, em %, do peso relativo de cada segmento empresarial, 
na distribuição das empresas, do emprego e VAB entre 2004 e 2011)

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas.
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• As muito pequenas, pequenas e médias empresas surgem, pelo seu lado, como 
segmento diversificado onde os efeitos quantitativos de destruição, presentes 
no ciclo recessivo, têm sido expressivos mas onde, também, se exprime uma 
tendência clara de melhoria do nível médio de produtividade originado pela 
conjugação da perda de peso relativo no emprego e do ganho de peso relativo no 
valor acrescentado.

• A recuperação do ciclo recessivo exigirá, aqui, uma atenção muito especial 
à consolidação deste potencial de progresso concorrencial materializado, 
nomeadamente, na criação de condições de financiamento para investimentos de 
qualidade no terreno do aumento da competitividade e da internacionalização (ou 
do seu reforço).

A crise de investimento empresarial e as dificuldades de financiamento

As condições de mercado são determinantes para a formação das expetativas empresariais 
e para o processo de tomada de decisão sobre projetos de investimento. O forte aumento 
da incerteza sobre a evolução futura da economia portuguesa que se foi acentuando 
ao longo da crise e do ajustamento em curso na economia portuguesa traduziu-se 
numa restrição global sobre o nível de investimento acentuando a crise cumulativa do 
investimento empresarial.

A alteração das condições de mercado foi muito significativa e oscilante ao longo deste 
período envolvendo oscilações verificadas na taxa de juro real implícita no crédito concedido 
às sociedades não financeiras, onde às oscilações da taxa de juro nominal se juntam 
as oscilações não convergentes do ritmo da inflação, a que se somaram modificações 
relevantes nas condições de acesso aos financiamentos bancários e nas disponibilidades 
de capital próprio.

A partir do momento em que se instalou um quadro muito mais restritivo do acesso das 
empresas ao financiamento, quer pelo seu custo mais elevado, quer, sobretudo, pela 
variação negativa do volume de crédito às sociedades não financeiras a partir do II trimestre 
de 2011, em termos nominais, mas já a partir do II trimestre de 2010, em termos reais, o 
valor dos próprios incentivos estruturais (único instrumento relevante de dinamização do 
nível do investimento) percebido pelos investidores se alterou.

As condições de financiamento das PME, em termos de crédito bancário, refletem, neste 
contexto, uma complexa combinação de processos económicos e de medidas de política 
pública que, no seu conjunto, produziram um forte agravamento das restrições no acesso 
(volume e custo) numa conjuntura em que a evolução dos mercados e da procura teria 
exigido exatamente o contrário.

Não se trata de sugerir que teria sido possível evitar o agravamento destas restrições de 
crédito, nem, muito menos, que a economia portuguesa poderia não ter adotado fortes 
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medidas corretivas dos desequilíbrios cavados ao longo de mais de uma década em termos 
de competitividade, défice externo e défice público.

Trata-se de fundamentar que, por isso mesmo, teria sido necessário (e ainda é) fazer 
acompanhar essas medidas restritivas por outras medidas de acompanhamento que 
mitigassem estes efeitos, uma vez que a sustentabilidade dos esforços de capitalização da 
banca e de consolidação orçamental não é possível sem um esforço substancial em termos 
de viabilização de um novo modelo de financiamento das PME, onde a sua capitalização 
assume um papel relevante a par de uma melhor combinação do crédito bancário com 
outros instrumentos direta ou indiretamente ligados ao funcionamento dos mercados de 
capitais.

Gráfico 21.
A volatilidade das condições de crédito pelas sociedades não financeiras:
o longo caminho da economia portuguesa do “credit-push” (crédito abundante e 
“barato”) ao “credit-crunch” (crédito escasso e “caro”) ao longo da crise e do posterior 
ajustamento
(evolução do crédito concedido às sociedades não financeiras e da respetiva taxa de juro implícita, variações e 
taxas em termos nominais e em termos reais [corrigidas da inflação], 2006:I a 2013:I)

 

 

 

 

 

 

 

Vh – variação homóloga

Fonte: INE e Banco de Portugal.
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A crise económica e financeira vivida pela economia portuguesa, bem como as limitações 
dos caminhos percorridos em termos de consolidação orçamental (privilégio das medidas 
de aumento da receita sobre as medidas de contenção da despesa), não tem permitido 
um progresso tão rápido como seria necessário na correção de alguns dos desequilíbrios 
instalados.

O desequilíbrio financeiro registado nalgumas empresas públicas associado a uma muito 
insuficiente clarificação dos modelos de investimento em infraestruturas e redes e dos 
modelos de gestão das entidades que sobre elas operam, de que o setor dos transportes 
constitui um bom exemplo, produziu, neste quadro, um fator adicional de pressão sobre 
os recursos escassos dos bancos residentes que se converteu num fator adicional de 
restritividade no crédito.

Gráfico 22.
A divergência no acesso ao crédito: empresas públicas vs. empresas privadas
(evolução do crédito concedido pelos bancos residentes e do crédito total concedido, variação homóloga em %)

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE e Banco de Portugal.
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O processo de desalavancagem financeira das PME tem sido, por todas estas razões, 
muito intenso e exigente, justificando uma forte diversidade na resiliência das empresas 
perante vários fatores adversos, que se projetou, naturalmente, numa forte diversidade 
no desempenho das empresas das trajetórias empresariais comportando, nomeadamente, 
um aumento da taxa de mortalidade empresarial e, também, a formação de um pelotão 
relevante de empresas viáveis que experimentam dificuldades financeiras evidentes.

As consequências desta situação em matéria de surgimento de dificuldades e 
incumprimentos foram evidenciadas num estudo anterior1. Este estudo identificou e 
quantificou impactos microeconómicos e macroeconómicos, concluindo nomeadamente:

1 Augusto Mateus & Associados, Compromisso de Pagamento no Prazo Acordado, 2011. Estudo realizado para o 
Programa Liderar com Responsabilidade. 

Gráfico 23.
A degradação dos prazos médios de recebimento nas PME
(evolução dos prazos médios de recebimento  por segmentops empresariais, em dias)

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE e Banco de Portugal.
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• Que o impacte ao nível das PME das dificuldades de tesouraria foi mais expressivo 
em matéria de ajustamentos no investimento (adiamentos ou cortes), envolvendo 
cerca de 60% das empresas, do que em matéria de ajustamentos no volume de 
emprego (cerca de 45% das PME não contrataram novos recursos e cerca de 20% 
das PME teve de proceder a despedimentos);

• Que o impacte na economia real nacional dos atrasos de pagamento entre empresas 
privadas, que entre 2006 e 2011 aumentou 12 dias, de 68 para 80 dias, se poderia 
estimar, nesses 5 anos, numa redução de cerca de 72 mil empregos, numa redução 
de cerca de 13,3 mil milhões de euros no Valor Bruto de Produção e numa redução 
cerca de 2,9 mil milhões de euros no VAB, correspondendo a cerca de 2% do PIB 
total.

A informação disponível permite, na ausência dos aprofundamentos necessários, 
afirmar que os atrasos nos pagamentos entre empresas não terão conhecido um especial 
agravamento depois de 2011, tendo-se mantido um desfasamento muito importante 
entre os prazos de recebimento das grandes empresas e das PME.

A informação disponível mostra, por outro lado, que as zonas de incumprimento 
conheceram um agravamento sensível em matéria de obrigações fiscais e, como vimos no 
presente relatório, em matéria de sinistralidade do crédito.

A evolução do universo das PME-Líder entre 2008 e 2012 constitui, pelo seu lado, um bom 
indicador sobre os efeitos destes desenvolvimentos adversos ao desempenho empresarial, 
mesmo sobre as PME mais sólidas e competitivas, nomeadamente em termos de emprego, 
faturação e, sobretudo, rendibilidade.

A evolução do Universo PME-Líder (2008-2012)
(dimensão, autonomia financeira e rendibilidade)

 

 

 

 

Fonte: IAPMEI.

A melhoria das condições de financiamento das PME constitui, por todas estas razões, um 
objetivo crucial no horizonte da conclusão do PAEF e, sobretudo, no horizonte do ciclo que 
se pretende de recuperação no período vagamente designado por “pós-troika”.
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A atualidade e premência de um programa coerente de recuperação do tecido 
empresarial das PME no curto prazo

A economia portuguesa, dispondo de estas possibilidades de desenvolvimento competitivo 
no médio prazo, não pode dispensar, no entanto, a montagem de um programa de curto 
prazo suficientemente coerente e completo que permita às PME reverter a situação global 
atual de degradação imposta pelos efeitos destrutivos da crise económica e financeira 
para uma situação construtiva de recuperação financeira, competitiva e concorrencial.

Este programa de curto prazo, traduzido num conjunto coerente e abrangente de 
medidas, não pode nem deve visar travar ou impedir o ajustamento competitivo em 
curso na economia portuguesa onde um conjunto de realidades empresariais se encontra 
inexoravelmente posto em causa. Não se tratará, portanto, de tentar prolongar a vida de 
empresas ou atividades inviáveis, mas de usar inteligentemente recursos para oferecer a 
empresas economicamente viáveis e dotadas de suficiente capacidade competitiva, um 
acompanhamento temporário para conseguirem estabilizar o seu quadro de funcionamento 
e poderem trilhar um caminho exequível de recuperação no médio prazo.

De alguma forma, trata-se de garantir ao tecido empresarial de PME uma ponte de 
saída dos ajustamentos destrutivos impostos pela dimensão da crise para a entrada 
nos ajustamento competitivos propiciados pelo no ciclo de investimento propiciado pela 
atenuação da crise e pela novas disponibilidades de fundos estruturais e de investimento, 
tal como será necessário, ao Estado Português, uma ponte entre o PAEF e o pleno regresso 
aos mercados em termos de financiamento.

Com efeito, apesar dos esforços desenvolvidos pelo mundo empresarial, onde o trabalho 
desenvolvido pela ACEGE em matéria de combate à degradação dos prazos de pagamento, 
valorizando a rápida transposição das diretivas comunitárias adequadas e uma ética 
empresarial de cumprimento de prazos e compromissos merece destaque, e pelo próprio 
governo, onde a medida de IVA com recibo para empresas com faturação inferior a 500 mil 
euros merece, também destaque, continua a não existir um quadro de apoio à recuperação 
empresarial suficientemente forte e completo.

Neste sentido afigura-se necessário estudar detalhadamente e montar um programa de 
ação de curto prazo que inclua, nomeadamente, as seguintes medidas:

I. Viabilização de uma tesouraria sustentável nas PME

• Reforço dos mecanismos de indução pública do cumprimento dos prazos de 
pagamento, seja através da introdução de restrições de acesso a benefícios 
fiscais ou medidas de regularização de dívidas ao Estado e à segurança social, 
a mecanismos de garantia ou certificação de características positivas (PME 
excelência ou PME líder, por exemplo) e, sobretudo, a candidaturas da instrumentos 
de política baseados em fundos europeus estruturais e de investimento (onde a 
inexistência de prazos de pagamento a fornecedores superiores a 60 dias deveria 
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passar uma condição genérica de acesso), seja através de um maior cuidado no 
suporte às iniciativas das estruturas empresariais através de códigos de conduta, 
divulgados e promovidos ativamente pelas agências públicas mais diretamente 
ligadas à promoção da competitividade e da internacionalização.

 Estes mecanismos devem incluir, também, a garantia de que os incentivos públicos, 
nacionais ou comunitários, serão disponibilizados às entidades promotoras num 
tempo útil que permita o pagamento efetivo das faturas a 60 dias;

• Reforço dos mecanismos globais de generalização dos Compromissos de 
Pagamento Pontual, seja através de uma maior cooperação entre entidades 
públicas e privadas na sua promoção, seja através de medidas que permitam 
melhorar a sua monitorização e acompanhamento (alterando o estatuto jurídico 
da fatura, de forma a esta passar a ter poder executório, viabilizando um papel 
mais ativo dos TOC no alerta das empresas para os prazos médios de pagamentos 
a fornecedores e encargos com fornecedores e prevendo formas de colaboração 
específicas da Autoridade da Concorrência, na medida em que a prática reiterada 
de incumprimentos aos fornecedores pode configurar uma distorção relevante em 
termos de concorrência);

• Alargamento do alcance dos mecanismos de “IVA com recibo”, determinado com 
base num balanço da experiência iniciada em 1 de outubro do corrente ano, e visando 
garantir uma maior representatividade empresarial – alargamento do limite de 
entrada para 1 milhão de euros de faturação para incluir pequenas empresas 
onde este mecanismo será muito relevante e garantirá retornos importantes para 
o Estado em matéria de cumprimento de obrigações tributárias regulares e/ou 
de poupança em despesas sociais associadas ao desemprego e à insuficiência de 
rendimento – e uma melhor agilização – através de mecanismos que não permitam, 
neste regime, riscos de pagamento do IVA sem ter recebido o pagamento dos bens 
ou dos serviços vendidos através de uma partilha adequada do risco em casos de 
atraso ou incumprimento.

 O limite dos 500 mil euros faz com esta facilidade não seja aplicável à maioria do 
segmento das muito pequenas empresas (10 ou mais e menos de 20 trabalhadores). 
O limite do milhão de euros permitirá tocar, bastante minoritariamente, no 
segmento das pequenas empresas (20 ou mais e menos de 50 trabalhadores).

 O impacto expectável deste alargamento representará, em termos do universo 
empresarial de referência, um aumento de 5,7% e de 5,4%, respetivamente em 
termos do VAB e do emprego total da economia, constitui um alargamento seguro 
que poderá, na sua concretização, se ainda otimizado em função da diversidade dos 
diferentes negócios (o mesmo volume de faturação corresponde em muitos casos a 
níveis de emprego e rendibilidade muito diferentes);
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• Disponibilização de recursos para a reestruturação financeira de curto prazo das 
PME viáveis com dificuldades de tesouraria, numa ótica de maximização, seja 
através de uma boa utilização dos recursos ainda disponíveis do QREN 2007-2013, 
através, por exemplo de uma nova linha PME tesouraria (do mesmo tipo das linhas 
PME investe), seja através de uma adequada programação do ciclo 2014-2020 
traduzida, nomeadamente, na diversificação dos instrumentos financeiros, que 
permitam mitigar efeitos de procura e reforçar a colaboração entre as PME e os 
seus parceiros financeiros e, desse modo, reforçar as condições de resiliência das 
PME.

 Estas medidas devem corporizar o oposto a um “hospital financeiro”, configurando-
se como verdadeiras medidas de acompanhamento de uma recuperação financeira 
baseada na competitividade e capacidade concorrencial das empresas.

II. Viabilização de um novo esforço de capitalização das PME

• Estudo e lançamento, em sintonia com a reforma do IRC, de um esquema de 
simplificação tributárias das pessoas coletivas, com um pequeno e previsível 
volume de atividade.

 Este esquema deveria ser alinhado com as medidas relativas ao IVA, isto é, ser 
aplicado a pequenas empresas com faturação até 500 mil euros ou 1 milhão de 
euros, traduzindo-se num IRC liquidado e pago numa base trimestral automática, 
apoiada em métodos indiciários, também eles simplificados, cruzando nível de 
faturação, nível de emprego e setor de atividade, suscetíveis de reclamação e 
de correção tempestiva. Esta medida poderia ser desenhada com o objetivo de 
substituir o Pagamento Especial por Conta, uma vez que alargaria globalmente 
a base tributária e permitiria reduzir a intensidade do esforço fiscal das empresas 
cumpridoras sem quebra de receita fiscal.

• Introdução de um regime transitório (2014-2015) de incentivo à conversão de 
lucros em capital próprio – suficientemente forte para ser eficaz, isto é, podendo a 
isenção ser total – para garantir que todos estes recursos beneficiam as empresas 
e a respetiva capacidade de resistir à crise e acelerar a recuperação económica do 
país;

• Enquadramento, na programação estrutural para 2014-2020, de instrumentos 
de política pública para favorecer a capacidade de investimento das PME, 
seja através de instrumentos de capital de risco, mais virados para o capital-
semente, seja através de operações de financiamento mais viradas para o capital-
desenvolvimento, apoiadas nos novos instrumentos financeiros previstos, seja 
através de uma nova capacidade de alavancagem de fundos próprios empresariais 
com incentivos estruturais plasmada nos modelos de financiamento previstos para 
o próximo ciclo de programação 2014-2020;
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III. Viabilização de novas iniciativas de qualificação e desenvolvimento do capital 
humano e de capacitação de empresários e gestores de PME

• Aproveitar as novas orientações de programação estrutural, nomeadamente as 
que relevam de uma abordagem plurifundos, para lançar um programa ousado de 
capacitação de empresários e gestores de PME que permita acelerar um viragem 
em direção aos novos modelos de negócio e às novas formas de especialização 
que, no horizonte 2014-2020, são esperados para dar vida a um novo paradigma 
competitivo na economia portuguesa;

• Alargamento da capacidade das PME poderem recorrer a procedimentos de 
recrutamento de estagiários e a ações de formação profissional suscetíveis de 
melhorar a sua capacitação em capital humano melhorando, ao mesmo tempo, a 
sua produtividade e rendibilidade;

• Lançamento de um programa temporário de aproveitamento de jovens talentos 
saídos das ofertas formativas do ensino técnico-profissional, tecnológico, 
politécnico e universitário, com base em ciclos anuais, travando o desemprego e 
a emigração e oferecendo às PME condições muito favoráveis (no limite bolsas de 
incorporação no mercado de trabalho sem custos para as empresas que preencham 
condições exigentes de enquadramento e receção) para poderem despoletar 
processos rápidos de melhoria (“quick win”) do respetivo capital humano;
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Anexo
Informação Adicional de Base

1. O Problema dos Pagamentos Atrasados

O facto de existir uma cultura de pagamentos em atraso em Portugal, e em toda a Europa, 
tem forte impactes ao nível da economia, com consequências ao nível do Produto Interno 
Bruto (PIB), criação de emprego e produtividade.

Vários estudos têm sido realizados com o intuito de compreender de que forma é que este 
problema afecta realmente as PME. Por exemplo, em 2009 a Comissão Europeia realizou 
um estudo, tendo concluído que:

• 44% dos pagamentos efectuados em Portugal eram realizados com atraso

• 47% dos pagamentos às PME eram efectuados com atraso

• 40% dos pagamentos às Grandes Empresas eram feitos após o vencimento do 
prazo.

Também a Intrum Justitia que realiza anualmente um estudo europeu e detalhado por 
país, concluiu que em 2013:

• A empresas demoram em média 85 dias a pagar uma factura, com um atraso médio 
de 35 dias face ao acordado

• O Estado demora em média 133 dias a pagar uma factur, com um atraso médio de 
73 dias face ao acordado

• 82% das empresas em 2013 (81%, em 2012) receiam pela liquidez das suas empresas

• 66% das empresas afirmaram que os pagamentos em atraso impedem o 
crescimento das suas empresas. De acordo com a Intrum Justitia, estes números 
são alarmantes quando comparados com outros países Europeus.

• 94% das empresas afirmam que a principal causa para os seus clientes pagarem 
com atraso, tem que ver com o facto de eles estarem a enfrentar dificuldades 
financeiras

• 85% afirmam não acreditar que o Governo Português está a fazer tudo para ajudar 
as empresas a protegerem-se contra os atrasos de pagamento

Ou seja, em muitos países, Portugal em particular, esta situação transformou-se num 
ciclo vicioso – receber com atraso, pagar com atraso.
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Este ciclo vicioso começou a ter implicações muito concretas ao nível da economia real. 
Um estudo encomendado pelo Programa Liderar com Responsabilidade e realizado por 
Augusto Mateus & Associados em 2011, identificou um conjunto de consequências graves 
que este atraso de pagamentos origina. Este estudo, que implicou também questionários 
a 153 PME, permitiu saber que:

• 45% das PME, devido às dificuldades de tesouraria, não recrutou novos 
colaboradores

• 20% das PME, devido às dificuldades de tesouraria, teve de despedir pessoas

• 54% das PME tem adiado investimentos

• 60% das PME, devido a dificuldades de tesouraria, teve de cortar em certos 
investimentos apesar de existirem boas oportunidades

Este estudo foi mais longe, e estimou o impacte na economia real nacional que os atrasos 
de pagamento entre empresas privadas têm ao nível da criação de riqueza e de emprego. 
Em concreto, e tendo constatado que entre 2006 e 2011 o atraso nos pagamentos 
aumentou 12 dias, de 68 para 80 dias, o estudo afirma que nesses 5 anos, e devido a este 
atraso nos pagamento, ocorreu uma quebra de:

• 72 mil empregos

• 2,9 mil milhões de euros no VAB (correspondendo a 2% do PIB)

• 13,3 mil milhões de euros no Valor Bruto de Produção da economia  

Estes valores tornam-se ainda mais assustadores quando constatamos que muitas das 
facturas emitidas e que dizem respeito a serviços e produtos realizados, simplesmente 
nunca são pagas. Em 2012, e de acordo com a Intrum Justitia, os incobráveis a nível 
europeu atingiram níveis sem precedentes atingindo os 350 mil milhões de euros, valor 
igual à dívida total da Grécia, o que representa mais do dobro do orçamento total da União 
Europeia para 2013, de € 151 mil milhões.

Em Portugal os incobráveis atingiram em 2012 os 6 mil milhões de euros, que corresponde 
aproximadamente a 4% do PIB e a 8% do empréstimo da Troika. Tal significa que se todos 
os agentes privados conseguissem pagar a 60 dias, a economia iria ter uma injecção de 
liquidez que poderia fazer subir o PIB em 3% e gerar cerca de 120,000 postos de trabalho só 
no primeiro ano de cumprimento, de acordo com o estudo de Augusto Mateus &Associados.
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Perante este cenário, e quando questionadas sobre as medidas que poderiam ser 
implementadas e que teriam um grande impacte positive na tesouraria, as PME, em 2011, 
responderam o seguinte: 

• 70% das PME afirmou que se o IVA passasse a estar associado ao recibo, teria um 
grande impacte

• 60% das PME afirmou que a implementação de uma cultura de pronto pagamento 
nas transações entre empresas teria um grande impacte

Sendo estas políticas reconhecidas de grande importância não só pelas PME portuguesas, 
mas pela própria Comissão Europeia, surgiu a Directiva N. 2011/7/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece medidas contra os 
atrasos de pagamento nas transações comerciais, e que teve como obrigatoriedade para 
todos os Estados Membros a sua transposição para ordem jurídica nacional até Março de 
2013. 

Em Portugal esta transposição foi aprovada em Conselho de Ministros de 26 de Abril de 
2013, entrando o Decreto-Lei N. 62/2013 de 10 de maio em vigor a 1 de Julho de 2013. 
Sumariamente, este Decreto-Lei pode ser resumido da seguinte forma:

• Entra em vigor a 1 de Julho 2013

• Os pagamentos entre empresas privadas deverá não exceder os 60 dias, a não ser 
que exista um acordo entre as partes, não podendo existir abuso de poder neste 
aspecto

• Os pagamentos a fornecedores realizados pelo Estado e empresas públicas terá em 
regra de ser pago a 30 dias e no máximo em 60

• Sempre que uma empresa Pública ou Privada não pagar a 30 ou a 60 dias, a empresa 
fornecedora pode:

• Cobrar juros e mora que são os estabelecidos no Código Comercial

• Impôr o seu direito a receber do devedor um montante mínimo de 40 EUR, a 
título de indemnização pelos custos de cobrança da dívida, sem prejuízo de 
poder provar que suportou custos razoáveis que excedam aquele montante, 
nomeadamente com o recurso aos serviços de advogado, solicitador ou 
agente de execução, e exigir indemnização superior correspondente
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Atendendo à importância do cumprimento desta lei 
para a recuperação económica europeia, a Comissão 
Europeia tem em vigor, e até 2014, uma campanha 
de informação sobre os atrasos de pagamento nos 
27 países da UE. A campanha pretende sensibilizar 
as partes interessadas, em especial as PME, e as 
administrações públicas, para os novos direitos 
conferidos ao abrigo da Directiva 2011/7/UE.

Esta campanha, bem como toda a divulgação sobre o tema é de sobeja importância, uma 
vez que muitos empresários desconhecem desta legislação. A Intrum Justitia afirma que, 
em 2012, apenas 50% das PME inquiridas tinha conhecimento da Directiva. Por outro 
lado, o Barómetro da ACEGE realizado em Junho de 2013 afirma que apenas 47,5% dos 
empresários inquiridos sabiam da existência desta lei em Portugal. E apesar de 88% 
achar que esta medida teria um efeito positivo na economia, apenas 23% acha que 
efectivamente esta lei vai ser cumprida pelas empresas e pelo Estado.
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