
PROGRAMA CAPITALIZAR 

 

O Programa Capitalizar foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 

nº42/2016, publicada a 18 de agosto no Diário da República, nº158, I Série. 

Aquele é o novo programa estratégico do Governo de apoio à capitalização das 

empresas e tem os seguintes objetivos: 

 Promover estruturas financeiras mais equilibradas, reduzindo os passivos das 

empresas economicamente viáveis, mesmo que tenham níveis excessivos de 

endividamento; 

 Melhorar as condições de acesso ao financiamento das pequenas e médias 

empresas. 

No referido diploma foram definidas 5 áreas estratégicas de apoio à capitalização das 

empresas portuguesas, bem como o calendário para a implementação das 64 medidas 

previstas. 

As áreas estratégicas de intervenção e os objetivos do Programa Capitalizar são os 

seguintes: 

1 – Simplificação administrativa e enquadramento sistémico: 

 Redução dos custos de contexto das empresas, o que passa por centralização 

de informação, simplificação de procedimentos inerentes às obrigações 

declarativas e redução de burocracia; 

 Melhorar e criar enquadramento regulamentar para conseguir otimizar 

soluções de recapitalização ao dispor das empresas e potenciar novos recursos 

com base na atual capacidade instalada. 

2 – Fiscalidade 

 Melhorar o enquadramento fiscal dos processos de reestruturação empresarial, 

por exemplo, com natureza extrajudicial; 

 Incentivar a captação de poupança para investimento no capital de empresas 

nacionais, particularmente de menor dimensão; 

 Aliviar a pressão fiscal sobre a tesouraria das empresas, incluindo quando tal 

possa ser feito sem perda de receita; 

 Melhorar o quadro fiscal existente no sentido de reforçar os incentivos ao 

financiamento das empresas portuguesas com recurso a capitais próprios e de 



robustecer a estrutura de balanço de empresas descapitalizadas, assegurando 

uma maior neutralidade fiscal relativamente ao tratamento de financiamento 

por dívida e por capitais próprios; 

 Otimizar a posição competitiva de Portugal relativamente à captação de 

poupança para alocação a investimento empresarial e à atração de 

investimento estrangeiro, garantindo estabilidade fiscal; 

 Tornar o enquadramento fiscal mais favorável a processos de concentração de 

empresas. 

3 – Reestruturação empresarial 

 Reforço a infraestrutura judiciária de apoio aos processos de reestruturação 

empresarial e recuperação de créditos (Tribunais de Comércio, 

Administradores Judiciais, processo executivo e instrumentos de execução de 

garantias); 

 Agilizar a atuação dos credores públicos (Autoridade Tributária e Aduaneira e 

Segurança Social), tornando-os participantes ativos dos processos de 

reestruturação empresarial; 

 Fomentar os mecanismos voluntários de reestruturação empresarial; 

 Tornar os procedimentos de reestruturação de empresas mais eficazes 

mediante revisão dos estrangulamentos; 

 Facilitar os mecanismos existentes de reestruturação do balanço das empresas 

económicas viáveis e de recuperação de créditos; 

 Reforçar os instrumentos financeiros disponíveis para capitalização de 

empresas viáveis em processos de reestruturação em curso ou na saída de 

processos bem-sucedidos, nomeadamente, ao nível do enquadramento fiscal, 

com o objetivo de reestruturação célere dos balanços das empresas. 

4 – Alavancagem de financiamento e investimento 

 Diversificação das fontes de financiamento alternativas ao crédito bancário; 

 Estimular a captação da poupança interna para o investimento; 

 Alargar a base de investidores, nomeadamente a investidores institucionais 

nacionais e a investidores estrangeiros; 

 Criar e reforçar instrumentos e veículos de capitalização e financiamento para 

as pequenas e médias empresas (PME) e Mid Cap; 



 Fomentar o acesso das empresas portuguesas aos instrumentos de 

financiamento e capitalização apoiados pelos fundos estruturais, 

designadamente pelo Portugal 2020 e por outros programas de financiamento 

geridos no âmbito da União Europeia; 

 Melhorar a eficácia e a eficiência dos instrumentos de capitalização existentes. 

5 – Dinamização do mercado de capitais 

 Lançamento de uma agenda/estratégia/roadmap para o mercado de capitais 

para fomentar a capacitação, a credibilidade e a visibilidade das PME e Mid 

Cap; 

 Diversificação das fontes de financiamento das empresas nacionais, em 

particular através de instrumentos que promovam o acesso direto aos 

investidores; 

 Melhoria do contexto regulatório, nomeadamente prevendo a redução dos 

custos associados à presença no mercado de capitais e simplificação dos 

critérios de acesso e de manutenção; 

 Dinamizar o acesso ao mercado de capitais para PME e Mid Cap, em especial 

através de instrumentos de capital, fundos especializados de dívida corporativa 

ou instrumentos híbridos. 

Ficou determinado pela presente Resolução que os anteprojetos de diplomas 

legislativos do Programa Capitalizar (sem impacto orçamental em 2017) devem ser 

entregues no máximo até 31 de dezembro de 2016. 

Também ficou determinado que até 30 de setembro de 2016 devem ser formuladas as 

propostas para ações que visam implementar medidas do Programa Capitalizar com 

impacto orçamental no ano de 2017. 

O presente diploma entrou em vigor no dia da sua aprovação, ou seja, a 14 de julho de 

2016. 


