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O ministro da Economia, Manuel Cal-

deira Cabral, vai assinar hoje com as 

quatro instituições que integram o 

Sistema Nacional de Garantia Mú-

tua, e as instituições de crédito a ele 

aderentes, o protocolo bancário que 

defi ne as condições para a aplicação 

de uma nova linha de crédito com 

garantia mútua que vai permitir um 

montante de fi nanciamento às em-

presas superior a mil milhões de eu-

ros.  Ao mesmo tempo, fi cará dispo-

nível online, no portal da Instituição 

Financeira para o Desenvolvimento 

(IFD), mais conhecida por banco de 

fomento, a linha destinada ao fi nan-

ciamento de operações de capital re-

versível, que tem uma dotação inicial 

de 20 milhões de euros e a previsão 

de alavancar um montante total de 

investimento de 90 milhões.

Com estas duas linhas, o Governo 

assinala o arranque do programa Ca-

pitalizar, o plano estratégico de apoio 

à capitalização das empresas. Mas 

a importância que é dada ao tema, 

também em termos políticos, vai co-

nhecer mais desenvolvimentos du-

rante o dia de hoje, com a aprovação 

em Conselho de Ministros de outras 

medidas que compõem o programa 

e que vão revelar o resultado da pon-

deração política que o Governo fez 

sobre o trabalho apresentado pela 

Estrutura de Missão para a Capitali-

zação de Empresas (EMCE).

A EMCE foi criada em Dezembro 

de 2015 com o objectivo de propor 

medidas de apoio à capitalização das 

empresas e, seis meses depois, entre-

gou um conjunto de 131 recomenda-

ções. O presidente desta estrutura de 

missão, José António Barros, disse ao 

PÚBLICO que algumas dessas medi-

das poderiam ter aplicação imediata, 

mas que outras teriam de entrar em 

circuito legislativo.

As linhas de fi nanciamento que es-

tão disponíveis a partir de hoje vão 

ser geridas pela IFD e serão fi nancia-

das por Fundos Europeus Estrutu-

rais e de Investimento (FEEI), a par-

tir da lógica de co-investimento de 

recursos públicos com investimen-

tos privados: são instrumentos que 

potenciam um maior envolvimento 

dos agentes privados e uma maior 

alavancagem dos fundos europeus.  

A linha de crédito com garantia 

mútua, destinada às pequenas e mé-

dias empresas (PME), traz algumas 

alterações face aos mecanismos que 

estão no terreno. Por um lado, permi-

te montantes de fi nanciamento por 

empresa superiores aos actualmente 

praticados: mais de 4,2 milhões de 

euros, o que compara com os limites 

actuais entre um e 1,5 milhões. Por 

outro, prevê uma redução entre 20 a 

30% dos limites máximos dos spreads 

a praticar pelas instituições fi nancei-

ras que se associem a esta linha de 

crédito.  De acordo com informação 

do Governo, estas linhas são espe-

cialmente concebidas para apoiar o 

desenvolvimento de novos produtos 

e serviços, ou com inovações ao nível 

de processos e produtos

Já a linha de fi nanciamento a ope-

rações de capital reversível, que 

poderá ser consultada e receber 

candidaturas a partir de hoje, prevê 

que a atribuição de verbas seja feita 

numa base “fi rst come, fi rst serve”, 

ou seja, os primeiros operadores que 

cumprirem os requisitos de elegibili-

dade têm os respectivos montantes 

aprovados.

Esta linha é dirigida ao co-fi nan-

ciamento de intermediários fi nancei-

ros para a realização de operações de 

capital reversível junto das PME. Os 

operadores, entre os quais institui-

ções bancárias, capitais de risco ou 

business angels, podem candidatar-se 

a realizar investimentos no capital de 

PME,  podendo esta posição ser re-

vertida, por iniciativa das empresas. 

A reversão é feita através da transfor-

mação das participações de capital 

em empréstimos de médio e longo 

prazo, assim que sejam assegurados 

rácios de autonomia fi nanceira. 
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Apoio a operações de 
capital reversível e reforço 
de linha de crédito com 
garantia mútua atingem os 
1100 milhões de euros

Verbas podem ser aplicadas no 
desenvolvimento de produtos

Programa Capitalizar 
arranca com linha de 20 
milhões para investimento 
em capital das PME


