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No XIV Fórum Ibero-Americano de Sistemas de Garantia e Financiamento

Castro Guerra incita PME a cooperarem
Cooperação e intercâmbio foram as palavras-chave do XIV Fórum Ibero-Americano de Sistemas de Garantia e Financiamento para as Micro e PME. 
Não só porque esse foi o principal objectivo da realização do evento como foi um pedido do secretário de Estado da Economia, António Castro Guerra. 
O presidente da AEP, José António Barros, apontou ainda a necessidade de a banca e o sistema de garantia mútua portugueses reequacionarem o 
relacionamento com as PME.

As micro e PME devem trabalhar em rede e encarar 
os instrumentos facilitadores do crédito de que dispõem 
como factores de internacionalização das empresas que 
resistirem à crise, de acordo com secretário de Estado Ad-
junto do Ministro da Economia, da Indústria e Inovação. 
Discursando perante os mais de 300 participantes no XIV 
Fórum Ibero-Americano de Sistemas de Garantia e Finan-
ciamento para as Micro e PME, evento organizado pelo 
SPGM que decorreu em Lisboa, nos dias 9 e 10 de Setem-
bro, António Castro Guerra destacou o papel da garantia 
mútua na economia.

O governante considera que a garantia mútua deve 
continuar a ser uma ferramenta ao serviço das PME no 
acesso às fontes de financiamento, mas, num cenário de 
retoma e de “construção de uma nova ordem económica 
mundial”, terá de incorporar também “novos valores” que 
permita estruturar “um mercado completamente novo”. 

Nesse quadro, o secretário de Estado da Economia realçou 
papel da banca e o apoio dos sistemas de garantia mútua 
de Portugal, Espanha e dos países da América Latina para 
o êxito das estratégias de internacionalização das PME que 
se posicionem como actores globais. O negócio bancário, 
apontou, deve ser “mais activo” na procura de soluções 
para as empresas, que, apesar da dimensão, sustentam o 
emprego.

Castro Guerra destacou ainda a responsabilidade social 
e o papel determinante das associações empresariais no es-
tímulo do tecido económico e no aparecimento de novas 
PME.

AEP pede outro relacionamento 
dos financiadores com as PME

O presidente da Associação Empresarial de Portugal 
(AEP), José António Barros, que falou logo de seguida, 
aceitou o repto do governante e, perante uma audiência 
pontuada por representantes das maiores instituições ban-
cárias a operar em Portugal, apontou a necessidade de a 
banca e o sistema de garantia mútua portugueses reequa-
cionarem o seu relacionamento com as PME portuguesas.

Às sociedades de garantia mútua, “que têm a responsabi-
lidade de, por contrapartida da cobertura do seu risco em 
50% por parte de um fundo de capitais públicos”, pediu 
que assumissem “objectivos não puramente comerciais, 
sendo mais ousadas na concessão de garantias às PME, 
sem prejuízo de uma criteriosa avaliação do risco”. Rela-
tivamente à banca, apontou a necessidade de “reflectir em 
benefício das empresas o forte apoio recebido do Estado e 
a vantagem da partilha de risco e da redução do consumo 
de capitais próprios, sendo mais proactiva na concessão de 
crédito e moderando o seu custo”.

Como primeiro presidente da SPGM, sociedade que 
introduziu a garantia mútua em Portugal, José António 
Barros agradeceu aos “sucessivos governos” a manutenção 
da equipa técnica responsável pelo sistema no nosso país. 
“Em equipas vencedoras não se mexe e os governos sou-
beram reconhecer a importância da estabilidade de uma 
equipa cuja competência é reconhecida pelo tecido empre-
sarial”, referiu o presidente da AEP.

SPGM valoriza intercâmbio para PME

O XIV Fórum Ibero-americano de Sistemas de Garantia 
e Financiamento para as Micro e PME foi uma iniciativa 
da SPGM, em representação das várias entidades do sis-
tema português de garantia mútua, e da secretaria técni-
ca da REGAR – Rede Ibero-Americana de Garantias. No 

primeiro dos dois dias do encontro, os trabalhos foram 
preenchidos com apresentações e testemunhos de gestores 
e técnicos oriundos de vários países da América do Sul e 
de Espanha. No segundo de trabalhos, o tema central foi a 
partilha de inovações nos sistemas de garantia mútua.

Entre os mais de 300 participantes, provenientes de cer-
ca de 20 países ibero-americanos, estavam empresários e 
gestores da banca, responsáveis por entidades de garantia e 
de organismos de desenvolvimento multilaterais, agências 
públicas e consultores. 

O presidente da SPGM, José Fernando Figueiredo, con-
sidera que a iniciativa tem como objectivo a partilha de ex-
periências e o intercâmbio de ideias, estratégias e soluções 
que contribuam para o desenvolvimento das micro e PME, 
tornando-as mais habilitadas para enfrentar os desafios dos 
mercados, bem como estudar soluções que viabilizem o 
acesso ao crédito em condições mais vantajosas.

Protocolo formaliza relações já existentes

Garantias mútuas 
ibero-americanas 
partilham boas práticas
O XIV Fórum Ibero-americano de Sis-

temas de Garantia e Financiamento para as 
Micro e PME terminou com a assinatura 
de um protocolo que formaliza as relações 
de parceria e “networking” que o sistema 
de garantia mútua português já man-
tém com as suas congéneres de Espanha 
e América Latina. O acordo foi assinado 
pelo director-geral da IBERAVAL, Alfre-
do Herrero, e pelo presidente da SPGM, 
“holding” do Sistema de Garantia Mútua 
português, José Fernando Figueiredo.

O presidente da SPGM considera que 
o protocolo vai contribuir para a “parti-
lha das melhores práticas, bem como do 

‘know-how’ ao nível da formação e moti-
vação de equipas de trabalho, permitindo 
alargar a rede de sistemas de garantia mú-
tua” tanto nos países da América do Sul, 
como na Europa. “As potencialidades em 
rede deste instrumento financeiro permi-
tirão o reforço do apoio às micro e PME 
existentes e beneficiar as que venham a 
surgir no futuro”, defende Figueiredo.

O tema central do segundo e último dia 
do encontro – que decorreu em Lisboa a 
9 e 10 de Setembro – foi a partilha de 
informações sobre inovações nos sistemas 
de garantia mútua. Fizeram apresentações 
no segundo dia do evento os presidentes 

das sociedade de garantia mútua do Uru-
guai, do Chile e da Colômbia. 

O XIV Fórum Ibero-americano de 
Sistemas de Garantia e Financiamento 
para as Micro e PME reuniu na capital 
portuguesa mais de três centenas de es-
pecialistas no instrumento financeiro, 
oriundos de 20 países, com destaque para 
Espanha, Brasil, México, Venezuela, Peru 
e Argentina. Trata-se, recorde-se, de uma 
iniciativa da SPGM, em representação 
das várias entidades do sistema português 
de garantia mútua, e da secretaria técnica 
da REGAR – Rede Ibero-Americana de 
Garantias. 
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O protocolo foi assinado pelo director-geral da IBERAVAL, Alfredo 
Herrero (à esquerda), e pelo presidente da SPGM, José Fernando 
Figueiredo (à direita).

O secretário de Estado da Economia, Castro Guerra, considera que o negócio 
bancário deve ser “mais activo” na procura de soluções para as empresas, que 
sustentam o emprego.

O presidente da SPGM, José Fernando Figueiredo, afirma que o fórum pretende 
a partilha de experiências e o intercâmbio de ideias, estratégias e soluções que 
contribuam para o desenvolvimento das micro e PME.



Pablo Pombo, Regar

América Latina
tem 1,2 milhões 
de PME dentro 
do SGM
Vida Económica – Que 
comentário faz ao Fórum da 
Garantia Mútua?

Pablo Pombo –Foi uma reu-
nião anual no âmbito ibero-ame-
ricano e que se concretiza, inin-
terruptamente, desde 1998. Este 
realizou-se em Portugal e coinci-
diu com o 15º aniversário da con-
génere portuguesa.

VE – Há diferenças entre o 
Sistema de Garantia Mútua 
na América Latina e na 
Ibéria?

PP –Há diferenças, pois os 
SGM a nível mundial não são ho-
mogéneos. A diferença está exac-
tamente no facto de existir, em 
alguns casos, uma Sociedade que 
a garante, articula a outorga, e 
há outros Sistemas que são Pro-
gramas de Garantia, programas 
públicos, sendo geridos por um 
ministério uma agência de desen-
volvimento, ou um banco de de-
senvolvimento.

VE – Qual o número de 
empresas envolvidas no 
SGM na América Latina?

PP –Na América Latina deve-
rão existir cerca de 1,2 milhões 
de PME que estão a ser ajudadas 
pelo Sistema de Garantia, poden-
do falar-se de 10 mil a 12 mil mi-
lhões de euros de garantias vivas 
no contexto destes sistemas ibero-
americanos.

O modelo está em franco de-
senvolvimento em toda a Améri-
ca Latina, onde  o acesso das PME 
aos mercados de capitais é difícil. 
O Sistema de  Garantia Mútua 
suprime as dificuldades que o sis-
tema financeiro  bancário tem na 
concessão de crédito a entidades 
com um risco  acrescido, ao fun-
cionar como contragarante das 
operações.

José António Barros, presidente da AEP

“Defendemos o investimento português 
no estrangeiro”

PUB

Eng. José António Barros, presidente da AEP.

Vida Económica – O que desejável 
,para o presidente da AEP, de um futu-
ro governo?

José António Barros – Antes de mais, 
preocupa-me, de uma forma transversal, 
que qualquer Governo que venha a surgir 
seja fraco e instável. O país, numa situação 
económica como esta, precisa de um Go-
verno estável e de um Governo forte.

Tal como nas empresas, os governos não 
se fazem só de votos ou percentagens, fa-
zem-se muito de pessoas e isso para nós é 
um problema determinante. Tem de haver 
uma liderança forte, e um Governo que as-
segure estabilidade. Imagine-se o que não 
será uma solução que daqui por um ano ou 
ano e meio acabe. Na actual situação eco-
nómica do país seria extremamente grave.

VE – Que comentário faz às propostas 
do Dr. Castro Guerra?

JAB – Fez muito mais do que propostas, 

fez uma análise muito correcta do que foi a 
crise na sua comparação com a crise de 29. 
Falou de algumas medidas que foram toma-
das, não apenas por Portugal, mas também a 
nível do G20 e da UE. A prontidão dos Esta-
dos em reagir fará com que a crise tenha uma 
duração inferior à que existiu em 1929, disse 
o governante, e nós pensamos o mesmo.

As propostas que deixa são sobretudo no 
sentido da articulação de todos os esforços e 
esse é um pressuposto que também temos, 
não só a nível nacional, no sistema financei-
ro, no Sistema de Garantia Mútua, Associa-
ções Empresariais e o Governo. E todos têm 
de manter um diálogo e uma concertação 
de esforços e com ligação a nível internacio-
nal. Este Fórum (foi) particularmente útil 
nessa medida. Cada vez mais a nossa solu-
ção passa pelo estrangeiro, pela internacio-
nalização. O pior problema estrutural da 
economia portuguesa é o défice da balan-
ça comercial e esse só se resolve com expor-

tações. Por outro lado, devemos encarar as 
exportações num sentido mais lato, ou seja, 
exportar ou mesmo investir no estrangeiro. 
Defendemos muito mais do que o investi-
mento em Portugal, o investimento portu-
guês no estrangeiro. E para isso estes Siste-
mas de Garantias Mútuas nos vários países 
e a possibilidade de intercooperarem, pres-
tando garantias no país de destino às empre-
sas do país de origem, e contra-garantidas 
pela contraparte, faz todo o sentido e isso é 
extremamente importante.

VE – O que falta em termos de temá-
ticas a discutir nas eleições?

JAB – Portugal tem duas questões gra-
ves, primeiro a justiça, que tem uma impli-
cação brutal na economia. A lentidão do 
sistema judiciário português faz com que 
muitas PME prefiram desistir da recupera-
ção dos seus créditos, do que avançar com 
litígios. Também todo o sistema falimen-

tar também tem uma morosidade muito 
grande. E enquanto uma empresa que está 
numa situação técnica de insolvência não 
fecha efectivamente, essa empresa com-
porta-se como um operador que distor-
ce o mercado e cria problemas a todos os 
operadores normais e naturais do mercado. 
Tudo isso tem de ser muito rapidamente 
resolvido.
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As sociedades de garantia mútua do sis-
tema nacional já aprovaram mais de 40 
empresas/operações para um crédito to-
tal garantido e não garantido de 3,35 mil 
milhões de euros. A revelação foi feita pelo 
secretário de Estado-Adjunto da Indústria 
e Inovação, Castro Guerra, durante a sua 
intervenção no XIV Fórum da rede ibérica 
de Garantia Mútua.

Numa intervenção bem estruturada, o 
governante salientou as condições de crise 
em que se realizou o evento destinado às 
micro e pequenas e médias empresas. Sa-
lientou que a falta de liquidez das econo-
mias e a contracção dos mercados levaram a 
quebra de actividade e ao encerramento de 
empresas e ao desemprego.

Enfatizou que a “quebra de confiança 
dos, e entre, os agentes económicos, entre 
as instituições dos mercados financeiros 
primeiro, quebra das relações destes mer-
cados com os mercados de economia real 
depois. Quebra de confiança também nas 
transacções e contratos no interior destes 
mercados. Quebra de confiança ao nível 
dos consumidores. Em consequência, a 
crise adquiriu características sistémicas, de 
dimensão global e afectou todas as socieda-
des”.

Salientou o facto de naquele contexto 
a banca ter concedido menos crédito e, 
quando o fez, fê-lo mais caro. “As empresas 
reviram em baixa ou adiaram os seus inves-

timentos, os consumidores, com medo do 
futuro, reduziram ou adiaram certo tipo 
de consumos, em particular os de bens du-
radouros. As empresas, com lucros a cair, 
descapitalizaram-se e perderam valor, num 
contexto que arrasta valência e propiciam 
movimento de fusões e aquisições. No fim 
da crise, ela há-de chegar, as estruturas de 
alguns mercados estarão diferentes”.

Adiantou: “Sempre existiram ciclos e cri-
ses económicas, continuarão a existir, mas 
a que estamos a viver tem características 
específicas. É uma crise global, instantanea-
mente global, dada a globalização dos mer-
cados, os financeiros e os reais. 

É também uma crise associada a novos 
comportamentos, e valores. Dentro dos 
comportamentos realço a progressiva rup-
tura com o princípio da recompensa diferi-

da assente na ideia de que deve semear pri-
meiro para colher depois. Com efeito, em 
muitas décadas e em muitos países, viveu-se 
sob o signo da satisfação imediata”.

impacto da alteração 
dos valores

No plano dos valores, Castro Guerra evi-

denciou “o abrandamento do princípio da 
responsabilidade individual e institucional, 
o outro lado da liberdade que não pondera 
os efeitos do seu exercício sobre o futuro de 
quem a pratica, sobretudo, sobre o futuro 
de terceiros. Estes são dois traços distintos 
desta crise em relação às anteriores, sobre-
tudo na intensidade com que se manifes-
taram”.

No fim da crise adiantou: “Acredito que 
as sociedades estarão melhor preparadas 
para aceitarem e defenderem novos valores 
e as pessoas e instituições para reverem os 
seus padrões de comportamento. 

A crise, tal como hoje se manifesta, foi 
antecipada de uma política monetária ex-
pansionista, ampliada por um movimento 
sem precedentes de titularizações sucessivas 
que financiou uma espiral de endividamen-

to, quer das famílias quer das empresas, 
mas também de muitos Estados.

É certo que a alavancagem das economias 
induziu crescimento económico, criou em-
prego e aumentou o bem-estar de muitos 
milhões de seres humanos. Só não se pon-
deraram bem os limites desta espiral nem 
os seus fundamentos económicos. Esses 
falharam e a bolha rebentou. Os activos 
tóxicos integram o balanço de muitos ban-
cos, inibiram e ainda estão a inibir a sua 
função fundamental e que é a concessão de 
créditos.

Na trajectória ascendente do ciclo, uns 
poucos ficaram muito ricos e as desigualda-
des na repartição da riqueza e do rendimen-
to, aumentaram. A sua “desconstrução” 
está indelevelmente associada à destruição 
de activos e de empregos”.

Crise de 29

O governante fez, na sua intervenção, 
um comparativo entre a actual crise e a de 
1929. Disse que esta “foi traumática. Ficou 
na memória a geração de americanos que a 
viveram e condicionou os seus comporta-
mentos nas décadas seguintes e o mesmo 
aconteceu em outros países que sentiram, 
em menor grau, os seus efeitos. Saíram dela 
com muito trabalho e sacrifício, determi-
nação e com muita intervenção do Estado. 
Durou cerca de 10 anos e seguiu-se um 
esforço da regulação económica e financei-
ra”.

Dissertou sobre Keynes. “Foi o inspira-
dor das políticas de combate à crise, Roo-
sevelt, presidente dos EUA, foi o primeiro 
a aplicá-las. Keynes, como todos sabemos, 
defendia o papel de intervenção do Estado 
na economia, através de política monetária 
e orçamental para mitigar os efeitos adver-
sos dos ciclos económico: recessão e de-
pressão. Da política de intervenção estatal, 
pioneira, de Franklin Roosevelt consta uma 
série de políticas que ficaram conhecidas 
como “New Deal”. Quem ler a literatura da 
altura também há-de concluir que os opo-
sitores ao “New Deal” protestaram contra 
a intervenção do Estado na economia e o 

crescimento dos gastos públicos.
Keynes foi apelidado de socialista, mas 

uma das originalidades é que os governos 
do pós-guerra adoptaram os seus princípios 
económicos de intervenção”. 

Frisou: “A crise que estamos a viver é pro-
funda e ainda não sabemos com segurança 
quando sairemos dela. Os últimos indica-
dores das instituições internacionais de re-
ferência deixam antever que esta crise não 
será tão duradoura como a de 29. A rapidez 
da resposta da Europa, EUA, Japão e outros 
países, a forma concertada como actuaram, 
bem como a maior integração das eco-
nomias nacionais na economia mundial, 
aceleraram a mitigação dos seus efeitos em 
resposta às medidas que foram tomadas. A 
inspiração das políticas foram, mais uma 
vez, keynesianas ou neo-keynesianas”.

Castro Guerra contextualizou a questão 
da reposição da confiança do, e no, siste-
ma financeiro. “Para que alguns bancos 
não falissem e os sistemas financeiros não 
entrassem em colapso, houve nacionaliza-
ções e ou participações públicas no capital 
dos bancos, em alguns países. Em outros, 
foram disponibilizadas à generalidade dos 
bancos garantias do Estado para enfrenta-
rem os problemas do funding dos merca-

Castro Guerra, secretário de Estado da Indústria e Inovação, revela

Sociedades de garantia mútua 
aprovaram créditos totais 
de 3,35 mil milhões

No recente Fóum da Garantia Mútua estiveram representados 15 países.

“Acredito que as sociedades estarão melhor preparadas para aceitarem e defenderem novos valores e as pessoas e instituições para reverem os seus padrões de comporta-
mento”, afirmou Castro Guerra.

José António Barros, presidente da AEP



dos nacionais e internacionais, sobretudo a 
estes últimos.

Aos depositantes garantiram-se os de-
pósitos para evitar uma corrida aos le-
vantamentos. Na área da regulação foram 
tomadas as primeiras medidas no sentido 
de uma maior transparência das operações 
para que os bancos melhorassem a informa-
ção a prestar às autoridades de supervisão e 
regulação”.

Em Portugal, deste primeiro nível de 
medidas traduziu-se na disponibilização de 
garantias de Estado até 20 mil milhões de 
euros, que incluiu a dotação de 4 mil mi-
lhões para um fundo de capitalização, mas 
também a elevação das garantias dos depó-
sitos e o aperto das regras prudenciais de 
reporte ao Banco de Portugal e CMVM. 

Estas medidas foram concertadas ao ní-
vel da UE, do BCE e dos bancos centrais. 
Os efeitos desta concertação já se fizeram 
sentir. Desde a primeira quinzena de Ou-
tubro passado, a Euribor entrou numa 
“trend” de decréscimo. Este indexante ti-
nha, no prazo dos três meses, um taxa su-
perior a 5% e hoje está abaixo de 1%. “É 
certo que a percepção do risco por parte 
dos bancos aumentou e, por isso, as taxas 
de juro não têm acompanhado esta “trend” 
de decréscimo, matéria que tem dado mui-
to protesto por parte dos destinatários do 
crédito”, disse.

Frisou: “Na nossa política de acesso ao 
crédito por parte das nossas micropequenas 
e médias empresas, entidades como o Mi-
nistério da Economia e Inovação e o nosso 
Sistema Nacional de Garantia Mútua e o 
sistema bancário desempenharam papel 
fundamental”.

PME invest

Com início em Julho de 2008, no intuito 
de facilitar o acesso das micro e pequenas e 
medias empresas ao crédito, um dos lados 
da crise e o primeiro a manifestar-se, levou 
o Governo a conceber e a colocar no mer-
cado, numa parceria com os bancos e com 
o Sistema Nacional de Garantia Mútua, 
uma arquitectura institucional que integra 
a SPGM e quatro sociedades de garantia 
(quatro linhas sequenciais de crédito), as 
PME Invest.

Estas linhas de crédito são garantidas e 
também são bonificadas. Garantidas pela 
Sociedades de Garantia Mútua, variando a 
garantia entre 50 e 75%, e contra-garantidas 
pelo Fundo de Contra-garantia Mútuo que 
é totalmente público e gerido pela SPGM.

Até à data, as sociedades de garantia mú-
tua do sistema já aprovaram mais de 40 mil 
empresas/operações para um crédito total 
garantido e não garantido de 3,35 mil mi-
lhões de euros, adiantou o governante.

Nestas linhas, a bonificação e o custo da 
garantia são financiados pelo Estado através 
dos seis instrumentos financeiros e através 
dos seus programas de apoio às empresas.

As micro e as pequenas empresas têm sido 
os grandes beneficiários destas medidas de 
política. A estas linhas de crédito bancário 
“acrescem duas linhas de seguro de crédito 
à exportação, outro dos lados da crise, e que 
respondem à necessidade crescente de ven-
der”. As linhas de seguro de crédito à expor-
tação servem para a mitigação dos efeitos 
da redução substancial dos plafonds deste 
instrumento por parte das companhias de 
seguro a operar em Portugal.

Para que o Sistema Nacional de Garantia 
Mútua pudesse dar o salto que deu desde 
meados do ano passado, houve que proceder 
à capitalização do sistema, disse. “O risco do 
sistema esteve sempre presente nas nossas 
preocupações, nas nossas discussões, na for-
ma como desenhamos políticas e garantimos 
os recursos necessários para que elas pudes-
sem operar sem riscos sistémico do sistema. 
Ao mesmo tempo, através de recursos pú-
blicos, o capital do fundo de contragarantia 
passou de 140 milhões de euros, em meados 
de 2008, para mais de 400 milhões de euros 
nesta data. Ao mesmo tempo o capital das 
sociedades de garantia mútua também cres-

ceu de modo significativo. O conjunto das 
sociedades, que tinham um capital de 42 mi-
lhões de euros no final do primeiro semestre 
de 2008, passou para 156 milhões de euros, 
através de capital aportado pelas PME mutu-
alistas, pelos principais bancos parceiros des-
sas sociedades e pelas SPGM na qualidade de 
holding do Sistema Nacional de Garantia, a 
qual, por regra, detém 10% ou mais do capi-
tal de cada sociedade”.

Frisou que, nesta altura, os capitais pró-
prios do Sistema Nacional de Garantia Mú-
tua, considerando os capitais do Fundo de 
Contra-Garantia e o Capital das SGM, são 
de cerca de 600 milhões de euros. “Consi-
derando a actual carteira de garantias vivas 
e que elas vão decorrer destas intervenções, 
estamos convictos de que o sistema apresen-
ta um nível de capitalização significativo e, 
da qual resulta o enorme grau de confiança 
do sistema financeiro na sua solvência. Re-
sulta ainda uma capacidade de crescimento 
assinalável sem colocar em risco a referida 
solvência”.

Para além destas medidas foram tomadas 
outras com um alcance plurianual, disse 
Castro Guerra. “O OE de 2009 foi desenha-
do de forma anticíclica, e com o aprofun-
damento da crise foi aprovado o Programa 
Iniciativa para o Investimento e Emprego, 
também com carácter anti-cíclico, orienta-
do para a promoção do investimento públi-
co e privado, a protecção do emprego e no 

desemprego. O Governo sempre colocou 
muita ênfase na importância que as PME 
poderiam desempenhar nesse objectivo.

Trata-se de um esforço financeiro consi-
derável e que não é alheio aos resultados já 
obtidos.

Estas medidas concertadas ao nível euro-
peu, foram sendo ajustadas e os seus efeitos já 

se fazem sentir, tendo sido potenciadas tam-
bém pelas reforçam estruturais levadas a cabo 
ao longo da legislatura que agora acaba”.

O governante deu o exemplo de alguns 
indicadores para suportar as opções que 
tomou. A estimativa rápida do PIB aponta 
um crescimento do PIB de 0,3% no 2º tri-

mestre quando comparado com o trimestre 
anterior. Estes dados revelam que o país saiu 
da recessão técnica em que estava mergulha-
do desde o 3º trimestre de 2008, a par da 
Alemanha e da França, os principais mo-
tores da economia europeia. Isto compara 
com ciclos anteriores em que Portugal era 
sempre dos últimos a sair da crise.

De acordo com o INE e após ter atingido 
em Abril, o valor mais baixo da série, o In-
dicador de Clima Económico voltou a au-
mentar em Agosto, regressando a um nível 
próximo do que apresentou em Novembro 
de 2008. E, neste mês de referência, os In-
dicadores de Confiança apresentam um an-
damento positivo em todos os sectores, com 
excepção da construção e obras públicas, 
que apresentou um ligeiro agravamento.

Também o inquérito qualitativo aos con-
sumidores reforçou o movimento ascenden-
te iniciado em Abril, apresentando o valor 
mais elevado desde final de 2008.

As contas públicas também já apresentam 
alguns sinais positivos. Relativamente à exe-
cução orçamental do subsector do Estado, 
de Janeiro a Julho, regista-se uma desacele-

ração da queda da receita fiscal, que caiu me-
nos 21,6% em Junho, e que compara com 
menos 19,4% em Julho passado. O abran-
damento da taxa de crescimento do défice 
também é relevante. Este cresceu 17,23% 
em Julho face ao mês anterior, quando em 
Junho este valor tinha sido de 68,7%.

5sexta-feira, 18 Setembro de 2009Garantia Mútua

José Fernando Figueiredo lidera a SPGM, que fez 15 anos de vida

Castro Guerra retoma o tema da globa-
lização e da Garantia Mútua na sua inter-
venção. “No contexto da irreversível glo-
balização em que vivemos podemos ter a 
consciência de que nenhum país, de for-
ma isolada, será capaz de forma sustenta-
da mitigar totalmente os efeitos da crise 
e muito menos de sair dela. O combate a 
uma crise que é global não é compatível 
com o isolamento e com o proteccionis-
mo. A solução deve ser global e envolver 
ao nível de políticas concertadas, o maior 
número de países e correspondentes ban-
cos centrais, em particular os 20 maiores 
que representam 90% do PIB mundial, 
80% do comércio internacional e cerca 
de dois terços da população do planeta.

O G20 já deu sinais nesse sentido e al-
gumas das conclusões da última cimeira 
estão a ser postas me prática. O nosso 
nível de alinhamento no combate à cri-
se e à saída dela tem de ser e tem sido 
europeu. Mas temos também uma janela 
de parceria com África, América Latina e, 
em especial, com o Brasil”.

Adiantou: “A Rede Ibero-Americana de 
Sistema de Garantia Mútua pode repre-
sentar um papel nesta matéria. Em cada 
país a mitigação dos efeitos da crise não 
pertence apenas ao Estado, embora a cri-
se seja uma questão de Estado, mas não 
é da exclusiva responsabilidade do Esta-
do”.

Concluiu que “os Estados e os governos 
pela sua natureza em missões institucio-
nais têm, naturalmente, papel fundamen-
tal de timoneiros, gerindo expectativas, 
definindo políticas e alocando recursos. 
Mas, como dizia, a crise diz respeito a 

todos. Ao Governo e a todos os partidos 
políticos. Só por ignorância ou má fé se 
pode dizer que crise nacional que esta-
mos a viver é da responsabilidade do Go-
verno”.

A questão ética e social esteve pre-
sente na sua intervenção ao afirmar que 
nas empresas “a mitigação dos efeitos 
da crise não deve conduzir a um nível de 
desemprego superior ao estritamente ne-
cessário à sua sobrevivência, ainda que à 

custa da redução de margens. As empre-
sas com mais tradição de responsabilida-
de social têm aqui um espaço acrescido 
de intervenção, espalhando e difundindo 
bons exemplos”.

Concluiu que “a crise está a fazer as 
suas vítimas, mas comporta oportunida-
des. Está a ajudar a criar o “momentum” 
para muitos inadiável de lançar as bases 
de uma nova ordem mundial e em que 
a imparável globalização económica e 

financeira seja acompanhado de passos 
firmes que combinem melhor a liberdade 
com a responsabilidade. Uma nova ordem 
mundial que também pondere de forma 
mais responsável e justa. As consequên-
cia da acção humana sobre as alterações 
climáticas, que se adivinham muito ad-
versas para as gerações futuras e com 
particular incidência nos países em vias 
de desenvolvimento”.

A vocação maior de cada Sistema Na-
cional de Garantias é “facilitar o acesso 
ao crédito às empresas que operam no 
respectivo país. Mas talvez tenha chega-
do a hora de tirar partido do potencial da 
rede ibérica de garantias.

A reflexão conjunta, a troca de experi-
ências, a difusão das melhores práticas só 
por si justificam a rede e isso tem progre-
dido muito. Mas sendo cada vez maior o 
número de PME com vocação internacio-
nal, seja pela via do comércio, seja pela 
via do investimento, chegou a pôr esta 
rede ao serviço da sua internacionaliza-
ção comercial ou produtiva”, adiantou. 

Castro Guerra sublinhou, em jeito de 
conclusão, que os Sistemas Nacionais de 
Garantia de alguns países têm protocolos 
que prevêem, em obediência ao princípio 
da reciprocidade, “que uma empresa de 
um país A exporta ou invista num país B, 
possa ser garantida no Sistema Nacional 
de Garantia do país B, sendo este con-
tragarantido pelo Sistema Nacional do 
país A. Se assim é, há que reflectir sobre 
as formas de dar mais expressão àquele 
princípio da reciprocidade, a bem das 
empresas, da rede e das economias dos 
países ibero-americanos”.

Globalização

As delegações sul-americanas marcaram uma presença forte no Fórum organizado pela SPGM.



Jorge Braga de Macedo

“Este fórum serviu 
para não esquecer 
os países em 
desenvolvimento”

Vida Económica – Qual a im-
portância para a economia da 
garantia mútua no contexto ge-
ral?

 Jorge Braga de Macedo – 

Todas as formas de estabelecer a 
confiança na altura que atravessa-
mos, de desconfiança generalizada 
acerca do sistema financeiro, são 
úteis. E algumas que tinham um 

lugar periférico nos mercados es-
tão agora, de certo modo, a subir 
na sua relevância porque o siste-
ma ainda não recuperou.

Esta ideia da garantia mútua – 
que tem sido aplicada em áreas de 
microcrédito, crédito a estudantes 
e em que a organização portuguesa 
tem sido muito dinâmica – sem-
pre existiu, e há um grupo de pes-
soas muito interessado nelas. Pes-

soalmente, fui tendo mais interesse 
nelas à medida que os mecanismos 
tradicionais foram ficando menos 
eficientes ou, pelo menos, perante 
a maior desconfiança. Acaba por 
tudo voltar àquilo que é a essência 
dos mercados financeiros, eles es-
tão sempre a adaptar-se. E vejo este 
Fórum Ibero-Americano, que já 
estava previsto há bastante tempo, 
– como uma maneira de mostrar 

coisas que parecem muito pouco 
importantes na normalidade, mas 
que se vão tornando mais impor-
tantes.

A ideia de garantia mútua é 
muito antiga. Já no século XVI 
montámos em Portugal esquemas 
de garantia mútua com os navios. 
Por outro, a ligação seguros, ban-
cos é em tudo conhecida nas gran-
des “casas de mármore”.

Este fórum é mais modesto, 
embora estejamos num hotel de 
mármore (o evento aconteceu no 
hotel Sheraton, Lisboa), mas re-
vela a procura da resiliência dos 
mercados financeiros.

ViE – No contexto económico 
actual é crucial que acelerem 
estes modelos?

 JBM – Para além do mais, 
verifica-se que este Fórum junta 
países de desenvolvimento finan-
ceiro muito diferenciado. Tem 
países com um mercado finan-
ceiro fortíssimo e de grande fle-
xibilidade, como o Brasil, países 
com repressão financeira e países 
da União Europeia, caso de Es-
panha e Portugal. Logo, há aqui 
a possibilidade de cotejo de ex-
periências para que não se pense 
que isto é só para os ricos, ou só 
para os pobres. Esta é uma gran-
de vantagem deste Fórum.

ViE – Há uma grande diferen-
ça entre os dois países ibéricos 
ao nível dos sistemas da garan-
tia mútua?

JBM – Há diferenças, como há 
diferenças entre Portugal e Espa-
nha em quase todas as áreas, mas, 
quando há colaboração, pode-se 
ganhar com essas diferenças. E, 
de facto, nos próprios países da 
América Latina, naqueles que eu 
conheço há diferenças relativa-
mente ao microcrédito e à garan-
tia mútua. 

No entanto, quando falam uns 
com os outros, é bom e este Fó-
rum, que tem sido muito dinami-
zado pela parte portuguesa, pode, 
de facto, contribuir para que se 
conheça a diversidade de expe-
riências por detrás do contexto 
ibero-americano e – uma matéria 
que me toca de muito perto – da 
África.

E isto porque neste momento 
a cooperação, mais do que Nor-
te-Sul, deve fazer entre o Norte-
Sul-Sul. Ou seja, a Ibero-América 
pode ajudar também países, não 
só da África Ocidental, mas tam-
bém os países da África em geral. 
E essa é a aposta, penso eu, que 
este Fórum pode facilitar num 
momento de crise, pois não se po-
dem esquecer os países em desen-
volvimento, pois é lá que estão as 
maiores oportunidades.
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Braga de Macedo destaca o potencial da garantia mútua na relação com África



Prof Braga da Cruz

Portugal “agarrou” 
bem a Garantia Mútua

Vida Económica - Como contextualizou o Fórum?
Jorge Braga da Cruz - Este fórum foi muito interes-

sante porque nos ajudou a compreender como é que um 
processo entrou tardiamente e o mobilizou para resol-
ver um problema endémico e que é o financiamento das 
PME.

Portugal tem na sua estrutura empresarial, uma percen-
tagem mais pesada de PME do que a média europeia e a 
nossa economia depende muito das PME e são elas que ge-
ram emprego e alimentam a nossa exportação. E a verdade 
é que a crise as afectou profundamente.

Podemos dizer que pela circunstância de ter havido 
uma politica continuada de suporte através da Garantia 
Mútua, um sistema que surgiu mais tarde entre nós rela-
tivamente a outros países, e que acabou por corrigir er-
ros de juventude, beneficiando o país. Este benefício está 
a servir as PME nos apoios ás suas ambições de maior 
presença no mercado internacional. O SGM cumpriu a 
sua missão e ficou demonstrado que em tempos de crise 
o que é importante, é uma consolidação de esforços. À 
banca o que é da banca, ao sistema de capital de risco, o 
que é do sistema de capital de risco e ao sistema produ-
tor de políticas públicas o que é publico. A par de tudo 
isto regista-se a importância da parceria em rede de todas 
estas instituições e as várias componentes instrumentais. 
Estamos a começar a vislumbrar um início de saída da 
crise, pelo menos é o que esperamos, e vemos que começa 
tudo a respirar um pouco melhor.

VE - Os participantes da América Latina puderam 
ensinar-nos alguma coisa?

JBC - O modelo económico deles está mais atrasado 
relativamente ao nosso, pois vemos que a evolução recen-
te da América Latina mostra que há ali algum retrocesso, 
com aumento de exportações via economia primária, me-
nos valor acrescendo. Eles também reconhecem que é um 
caminho para fazerem um trilho próximo do nosso.

Apesar do crescimento, há ainda empresários que a desconhecem

Garantia Mútua:
uma ajuda que importa
conhecer
A garantia mútua, como se pode ler ao longo deste 

dossier, está em franco crescimento. De acordo com 
os indicadores apurados pela SPGM, que encabeça 

o Sistema Nacional de Garantia Mútua, Agrogarante, Gar-
val, Lisgarante e Norgarante prestaram junto de micro e 
PME, até final de Fevereiro de 2009, garantias acumuladas 
superiores a 2,05 mil milhões de Euros, o que representa 
um crescimento de cerca de 119% relativamente a 2007

Se é um facto que o crescimento é grande, há ainda em-
presários que desconhecem a garantia mútua. Trata-se de 
um sistema mutualista de apoio às micro e PME que se 
traduz fundamentalmente na prestação de garantias finan-
ceiras para facilitar a obtenção de crédito em condições 
adequadas aos investimentos e ciclos de actividade dessas 
empresas.

A partilha de risco com outras entidades financeiras 
facilita o acesso das empresas ao crédito, libertando ‘pla-
fonds’ bancários e permitindo a obtenção de montantes, 
condições de custo e prazo adequados às necessidades, 
por norma com redução de outras garantias prestadas 
ao sector financeiro pelas empresas. Com o objectivo de 
impulsionar o investimento, desenvolvimento, moderni-
zação e internacionalização das PME, as sociedades de 
garantia mútua prestam ainda todas as outras garantias 
necessárias ao desenvolvimento da sua actividade nos sec-
tores da indústria, comércio, serviços, construção, servi-
ços e transportes.

O capital social das Sociedades de garantia mútua é 
detido por empresas, associações empresariais, institui-
ções de crédito, IAPMEI, IFT e pela SPGM, asseguran-
do a possibilidade da garantia mútua actuar nos sectores 
da indústria, comércio, serviços, construção e turismo. A 
característica mutualista resulta do facto de as empresas 

beneficiárias das garantias serem accionistas de sociedades 
de garantia mútua. 

Esquema de Funcionamento

A face mais visível do sistema é constituída por quatro 
sociedades de garantia Mútua, que são quem se relaciona 
com as PME e com as entidades que beneficiam da posse 
de cada garantia (instituições financeiras, organismos pú-
blicos, como o IAPMEI, Turismo de Portugal, IFAP, ou a 
Direcção-Geral dos Impostos). A essas sociedades, com ca-
pital maioritariamente privado, e sujeitas ao rigor da gestão 
de qualquer instituição de crédito, cabe estudar e decidir 
sobre as propostas de emissão de garantia que lhes chegam 
e, posteriormente, honrá-las em caso de execução.

À SPGM, sociedade que iniciou em Portugal o Siste-
ma em 1994, cabem hoje funções de sociedade “holding”, 
nomeadamente através da prestação de diversos serviços 
através de um centro de serviços partilhados, que se dedica 
à generalidade das funções não operacionais (como, entre 
outras, a contabilidade, gestão de contas a receber e a pa-
gar, informática, e contencioso). Além disso, a SPGM gere 
o mecanismo de contragarantia – o FCGM – sem o qual 
a solvabilidade do Sistema estaria em risco, uma vez que, 
sempre que uma sociedade de garantia mútua paga uma 
garantia ao seu legítimo beneficiário, vai imediatamente 
recuperar parte da perda junto deste Fundo, aliviando a 
pressão financeira na sociedade de garantia mútua e per-
mitindo-lhe assegurar um maior valor de compromissos. 

Fundo de Contragarantia Mútuo

As garantias prestadas pelas sociedades de garantia mú-

tua são garantias que asseguram à primeira solicitação das 
entidades credoras o pagamento dos compromissos assu-
midos pelas empresas que as requereram. Assim, e para 
garantir a solvabilidade das sociedades de garantia mútua, 
e de todo o Sistema, foi criado o Fundo de Contragarantia 
Mútuo, onde são obrigatoriamente contragarantidas todas 
as garantias emitidas, contribuindo para o desenvolvimen-
to equilibrado do mesmo.

O Fundo de Contragarantia Mútuo, entidade da qual 
a SPGM é a sociedade gestora, assegura a contragarantia 
automática e obrigatória das operações de garantia emiti-
das no seio do sistema de garantia mútua português. No 
mínimo, o Fundo presta uma contragarantia de 50% do 
valor de cada garantia emitida por uma sociedade de ga-
rantia mútua. Em operações associadas a financiamento 
bancário de médio e longo prazo, a contragarantia pode 
subir a 75%. Em circunstâncias especiais, pode mesmo ser 
superior. 
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Celeste Hagatong, 
administradora do BPI

“Projectos 
precisam 
de ser bem 
apresentados”

Vida Económica - Como vê o trabalho 
das SGM?

Celeste Hagatong - A Garantia Mútua 
é uma entidade que tem vindo a apoiar 
decisivamente o crédito às PME, a bons 
projectos porque há uma parceria muito 
forte junto da banca. Tem ajudado esse 
financiamento através de supletivamente 
diminuir o risco que seria incomportável 
por parte do sistema. Toda a operacio-
nalização dos apoios públicos através da 
Garantia Mútua foi extremamente impor-
tante para os bancos poderem ter essa acti-
vidade de créd ito dirigida às PME. Estas, 
por seu lado, puderam reestruturar os seus 
projectos, os seus balanços e mesmo, os 
seus investimentos. 

VE - Os valores são suficientes?
CH - Os valores para as PME são sufi-

cientes e, desde que as propostas sejam bem 
apresentadas, tudo corre bem. O BPI é lí-
der das PME Invest, que são linhas globais 
de 4,4 mil milhões de euros e temos uma 
quota de mais 20%. A procura somos nós 
que a fomentamos. 

Tem sido muito relevante o facto de es-
tar junto do sistema bancário a distribui-
ção destes produtos, permitindo à banca 
fazer a dinamização dos mesmos junto das 
PME.

Carlos Alberto dos Santos, Sebrae

Sebrae tem crédito de 1,5 
mil milhões de euros

Vida Económica - Que comentário faz ao Fórum?
Carlos Alberto Santos - O Fórum Inter-Americano da Garantia Mú-

tua é uma oportunidade muito importante para a troca de experiências, 
para a discussão entre os diferentes representantes de mais de 15 países e, 
para nós, brasileiros, devo dizer que estamos muito impressionados com a 
actividade da SPGM. Vistamos a Lisgarante e, neste intercâmbio, temos 
vindo a aprender muito com a experiência portuguesa.

VE -O que diferencia os SGM da América Latina e da Ibéria?
CAS - Existem muitas diferenças dentro de cada país, mesmo dentro 

dos países da América Latina. Existem diversos instrumentos e diversas 
iniciativas, mas por via da regra, um ponto importante é a participação do 
poder público, o Estado, directamente nas operações, ou de forma adicio-
nal com subsídios, com apoio. Passa muito pela estratégia de actuação do 
poder público em cada país. 

VE- Como é que o Brasil que tem um mercado de capitais tão ágil 
e com potencial para ajudar as empresas, tem espaço para usar a 
Garantia Mútua no mesmo tecido empresarial?

CAS - As pequenas empresas no Brasil não têm acesso aos mercados 
de capitais. Os IPO que têm surgido são de empresas grandes. Junto 
dos bancos públicos e privados (nacionais e externas) as pequenas em-
presas brasileiras têm historicamente dificuldade grande de acesso ao 
crédito. Nos últimos anos esse cenário tem mudado favoravelmente e 
os mecanismos da Garantia Mútua que fomos construindo têm con-
tribuído para facilitar o acesso ao crédito por parte das empresas mais 
pequenas.

VE - Qual o número de empresas e valores envolvidos da Garantia 
Mútua no Brasil?

CAS - Existem diversos fundos, mas sobre o nosso fundo, o Sebrae, 
posso dizer que para além de termos um capital equivalente a 150 milhões 
de euros, garantimos 115 mil empresas, com créditos no valor equivalente 
de 1,5 mil milhões de euros. Existem outros fundos de grandes propor-
ções. O conjunto do mercado no Brasil ultrapassará 10 mil milhões de 
euros e ultrapassará as 300 mil empresas. Ainda é pouco perante o merca-
do global, mas estamos a crescer.






