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BEI vai garantir financiamento de oito mil milhões a PME

A Comissão Europeia desbloqueou mil milhões de euros que vão servir de garantia ao Banco 
Europeu de Investimento (BEI), no sentido de incentivar o setor financeiro a atribuir liqui-
dez, pelo menos, a cerca de 100 mil PME. Deste modo, será possível um financiamento global 
de mais de oito mil milhões de euros. De uma maneira geral, este tipo de empresas é o mais 
penalizado durante os períodos de crise. No entanto, representa uma parte muito significativa 
do tecido empresarial europeu.

A crise da COVID-19 obriga 
à alteração urgente do regime 
de recuperação judicial de 
empresas – considera António 
Raposo Subtil. O presidente 
da Comissão de Legislação 
da Ordem dos Advogados 
considera indispensável reduzir 
os atuais privilégios do Estado 
e melhorar a proteção dos 
credores, que continuam a 
conceder crédito às empresas 
fragilizadas pela crise.
JOÃO LUÍS DE SOUSA
jlsousa@vidaeconomica.pt

O crédito de fornecedores vai continuar 
a ter um papel essencial na recuperação de 
empresas. Atualmente, o crédito de forne-
cedores já representa 9,4% dos ativos das 
empresas e 28% do total do financiamento 
bancário, de acordo com os últimos dados 
do Banco de Portugal. Com base na atual 
carteira de crédito bancário que ronda os 
68 mil milhões de euros, o crédito de for-
necedores representa uum valor de 20 mil 
milhões de euros.

António Raposo Subtil defende um re-
forço dos “institutos jurídicos”  criados pelo 
legislador para reduzir ou atenuar as conse-
quências da anterior crise imobiliária/finan-
ceira e destinados a estimular o recurso ao 
processo de revitalização ou recuperação de 
empresas, através de três medidas essenciais.

- Consagração de uma cláusula de Stand 
Still na apresentação ao RERE (suspensão 
de todos os processos de cobrança de crédi-
tos em curso e impedimento à instauração 
de novas ações com a mesma finalidade);

- Atribuição de privilégios (garantias) 
especiais aos créditos concedidos na pen-
dência de RERE (atribuição de privilégio 
creditório mobiliário geral a esses créditos);

- Alargamento dos prazos para efei-
tos de acordos de pagamento de dívidas 
ao Estado e/ou perdão de juros (regime 
excecional de pagamento de impostos e 
contribuições à segurança social, em pres-
tações).

Bancos e Estado não favorecem 
os acordos

A criação do RERE – Regime Extrajudi-
cial de Recuperação de Empresas, pela Lei 
nº 8/2018, de 2 de Março, gerou elevadas 
expectativas, por estar vocacionado para  a 
concretização de reestruturações financei-
ras com as instituições financeiras, mas o 
regime tem tido muito pouca adesão por 
parte dos credores.

CRÉDITO DE FORNECEDORES 
vale 20 mil milhões de euros 

Para o presidente da Comissão de Le-
gislação da Ordem dos Advogados, a fraca 
adesão explica-se pelo facto de os créditos 
dos Bancos terem sido cedidos a fundos 
e sociedades-veículo detidas por grandes 
fundos estrangeiros, ou seja, veículos estri-
tamente financeiros, destinados à obtenção 
de mais-valias suportadas na rapidez da li-
quidação dos ativos associados aos créditos 
adquiridos. Assim, tem sido dada priorida-
de à conversão imediata dos créditos em li-
quidez, sem atender aos efeitos produzidos 
no mercado. “Ao  nível dos processos espe-
ciais de revitalização e insolvência, também 
a participação – ou falta de participação – 
desses credores “estritamente financeiros”, 
sem qualquer relação comercial com o de-
vedor, dificultaram a aprovação de planos 
de revitalização/recuperação, apesar dos 
elevados esforços das instituições bancárias 
para viabilizar as empresas e manter a rela-
ção comercial com os clientes devedores” 
– refere António Raposo Subtil.

Fim do estado de emergência vai 
evidenciar atrasos e dificuldades 
nos pagamentos

Quando as pequenas e médias empre-
sas abrirem as portas e voltarem ao mer-
cado, precisam de regular e/ou normalizar 
as suas relações com o Estado, clientes e 
fornecedores numa base equilibrada e com 
a máxima segurança jurídica, para que a 
fidelidade comercial e solidariedade entre 
empresas seja virtuosa e não arraste todos 
para o precipício, o que deverá também ser 
um objetivo e preocupação dos credores 
que mantêm relações com a empresa de-
vedora.

As empresas que sobreviverem ao perío-
do mais intenso do COVID-19 devem ter 
acesso urgente a novos processos e proce-
dimentos de natureza judicial de funcio-
namento expedito, para que os seguintes 
apoios que receberam na sequência da de-
claração do estado de emergência não se 
venham a tornar inúteis ou ineficazes.

É o caso da comparticipação do Estado 
ao nível da manutenção dos postos de tra-
balho (regime do “lay off ” simplificado), 
facilidades na liquidação  de financiamen-
tos à banca (moratória nos pagamentos 
durante seis meses).

É também o caso das condições especiais 
no pagamento aos senhorios das rendas 
vencidas durante o estado de emergência 
e no mês seguinte, através do seu fraciona-
mento pelo período de 12 meses.

Foi igualmente concedido o diferimento 
na regularização de impostos – que não redu-
ção ou isenção do pagamento –, e a concessão 

de financiamentos  para reforço da tesouraria  
(empréstimos a conceder pela banca garanti-
dos pelo Estado, nomeadamente através das 
sociedades de garantia mútua).

RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS 
é dificultada pelos privilégios do Estado 
e pela venda dos créditos a entidades 
financeiras

Na opinião de António Raposo Subtil, 
a modificação ou a resolução de inúme-
ros contratos vigentes – de arrendamento, 
de fornecimento de bens, de empreitada, 
de prestação de serviços, de aquisição de 
mercadorias, etc – com fundamento na 
impossibilidade de cumprimento e/ou em 
resultado  da alteração das circunstâncias 
(declaração do estado de emergência e da 
pandemia COVID-19), terá de ocorrer, 
o que implica uma fase de negociação  
e, sempre que não seja viável o consenso 
entre as partes, uma decisão judicial para 
redefinir a posição e obrigações das partes 
contratantes.

“Muito se tem escrito sobre os efeitos do 
COVID-19 na eventual e necessária mo-
dificação ou resolução dos contratos, as-
sim como quais os institutos a que se deve 
recorrer, mas, como parece evidente e in-
questionável, se não existir acordo entre as 
partes contratantes, o recurso ao tribunal 

será o caminho a trilhar e a decisão do juiz 
vital para resolução do litígio e para manu-
tenção da segurança jurídica, sem prejuízo 
do papel determinante dos advogados no 
exercício da dimensão da advocacia pre-
ventiva, que impõe um elevado rigor técni-
co e elevada disponibilidade” – acrescenta.

Apesar do esforço do Governo e do legis-
lador, as execuções para cobrança de crédi-
tos vencidos não irão ficar suspensas inde-
finidamente e os processos de revitalização 
e insolvência deixarão de estar suspensos. 
“Assim,  a ‘agressão judicial’ às empresas, 
mesmo que lutem pela manutenção dos 
postos de trabalho continuará, aliás de for-
ma legal e legítima” – diz António Raposo 
Subtil.

As alterações ao quadro tornam-se indis-
pensáveis para compatibilizar a necessida-
de de continuar a lutar pela manutenção 
da empresa e dos postos de trabalho, que 
tem merecido significativos apoios do Es-
tado (financiamentos com garantia do 
Estado; a segurança social paga 70% dos 
2/3 dos salários a pagar aos trabalhadores 
abrangidos pelo “lay off ” simplificado) e o 
poder dos credores – muitos de natureza 
estritamente financeira –, como sociedades 
de aquisição de créditos detidas por fundos 
estrangeiros –, que continuarão a executar 
judicialmente as empresas e a requerer a 
sua insolvência.

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS CONSIDERA

Estado deve reduzir privilégios 
para viabilizar as empresas

Para António Raposo Subtil, a venda dos créditos e a participação de credores estritamente finan-
ceiros, sem qualquer relação comercial com as empresas, dificultam os acordos de recuperação.
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“O Estado terá
de prescindir de alguma das 
suas prerrogativas
de credor privilegiado, que 
tem permitido que continue 
a executar as empresas após 
a aprovação do acordo de 
credores” – afirma António 
Raposo Subtil, em entrevista à 
“Vida Económica”.

Vida Económica: Que alterações legis-
lativas defende para que o sistema de 
Justiça dê a resposta adequada peran-
te o acréscimo inevitável do número de 
empresas em grandes dificuldades?

António Raposo Subtil - Desde logo, 
o legislador deverá, com a máxima urgên-
cia, adaptar o atual  RERE, estabelecendo 
cláusulas de “stand still” – suspensão das 
iniciativas de penhora e/ou liquidação 
de ativos) – e dando primazia a garantias 
especiais para todos os  
bancos, clientes, forne-
cedores ou parceiros de 
empresas que as apoiem, 
de forma relevante e com 
risco acrescido na base 
de condições especiais; 
assim como do processo 
especial de revitalização (PER), que deverá 
ter requisitos mais simples e menos buro-
cráticos, para efeitos de apresentação em 
tribunal (atribuir aos dirigentes das empre-
sas em dificuldades a responsabilidade pela 
iniciativa de requerer o RERE ou o PER, 
assim como pela prestação da necessária 
informação, dispensando a adesão inicial 
de credores e a declaração do técnico de 
contas).

No que respeita ao papel do juiz nos 
processos e procedimentos mencionados, 
deverá ser assumida uma mudança de pa-
radigma e, sem receios, reduzir a responsa-
bilidade e poder dos credores na aprovação 
de medidas cautelares e de planos de re-
vitalização e de recuperação das empresas 
em dificuldades económicas, em especial  
as que estiverem abrangidas pelos apoios 
do Estado para salvaguarda dos postos de 
trabalho.

Para além da concentração de todos os 
processos de cobrança de créditos  e na 
atribuição dos mesmos a um juiz (con-
sagração da regra da apensação necessá-
ria de processos), deverá ser atribuído ao 
mesmo um protagonismo acrescido, com 
um amplo poder de gestão processual e de 
decisão, sem efeitos suspensivos, de medi-
das cautelares, visando a manutenção das 
empresas em funcionamento, sempre que 
não seja evidente a situação de insolvência 
das mesmas.

Todos os incidentes e procedimentos 
cautelares devem ser decididos pelo juiz de 
forma célere, como se encontra previsto no 
CIRE, porventura com maior redução de 
prazos, sem prejuízo do direito de recurso, 
mas sem efeitos suspensivos.

Como se encontra previsto no PER, 
o juiz, em condições especiais, poderá 
atribuir garantias especiais (privilégios 
creditórios) nas situações de financia-

mentos (ou acordos de fornecimento) 
vitais para a manutenção da empresa em 
atividade, para estimular a solidariedade 
entre empresas, a manutenção da cadeia 
produtiva e o regular funcionamento do 
mercado.

VE:  Considera fundamental alterar 
os privilégios do Estado face aos outros 
credores?

ARS - Naturalmente que o Estado terá 
de prescindir de alguma das suas prer-
rogativas de credor privilegiado,  que 
tem permitido que continue a executar 
as empresas mesmo existindo acordo dos 
restantes credores quanto à aprovação de 
planos de revitalização ou de recupera-
ção empresarial, o que, no futuro, não 
poderá acontecer. Se o Estado se dispôs, 
nesta situação de crise grave e excecional, 
a lançar mão de todos os mecanismos ao 
seu alcance para salvaguarda das empre-
sas e dos postos de trabalho (moratória 
nos créditos bancários em curso; novos 
créditos bancários com garantia do Esta-
do; comparticipação de 70% da remune-

ração dos trabalhadores 
em “lay-off ” simpli-
ficado), terá que, ne-
cessariamente, na fase 
subsequente, em que 
será certamente im-
prescindível manter o 
acompanhamento pró-

ximo de empresas que venham a sentir 
mais dificuldades a sair da crise (e serão 
muitas), aligeirar e flexibilizar a rigidez 
com que trata a exigência do pagamento 
dos seus créditos (fiscais e da Segurança 
Social), sob pena de todo o esforço que 
no período excecional da COVID-19 fez 
ter sido absolutamente inútil.

VE:  Para salvar um maior número de 
empresas, será conveniente manter os 
processos que envolvem insolvência e 
recuperação de empresas nos tribunais 
especializados?

ARS - Os Tribunais de Comércio podem 
continuar a ser os tribunais competentes 

para a nova fase (pós COVID-19) de re-
vitalização/recuperação de empresas, que 
terá por base um drama económico e social 
gravíssimo e não, como no passado recen-
te, uma crise financeira e do mercado imo-
biliário, mas os processos e procedimentos 
devem ser atribuídos a juízes especializados  
e tramitados de forma urgentíssima.

Acresce que, neste tipo de processos e 
procedimentos em que a salvação da em-
presa (do capital social, da sua atividade e 
dos postos de trabalho) é crucial, o papel 
dos advogados e do juízes terá de começar 
pela mediação  entre as partes envolvidas 
e conciliação de interesses contrapostos, 

terminando na decisão judicial, dado que, 
mais do que nunca, o tempo da justiça será 
muito reduzido!

Para os próximos tempos, torna-se ur-
gente a aprovação pelo legislador da altera-
ção do RERE, tornando-o menos burocrá-
tico e reservando uma intervenção para o 
Tribunal (juiz) mais ativa e determinante, 
para além de dever vincular os credores 
minoritários e/ou que tenham créditos 
não relacionados com a atividade da em-
presa (por exemplo, créditos adquiridos a 
instituições bancárias, sem prejuízo de fi-
car ressalvada uma cláusula de regresso de 
melhor fortuna).

ANTÓNIO RAPOSO SUBTIL DEFENDE

Processos de recuperação e viabilização 
devem ter requisitos mais simples 
e menos burocráticos

Regime Extrajudicial de Recuperação permite solução negociada 
fora dos tribunais

O Regime Extrajudicial de Recuperação 
de Empresas (RERE) regula os termos e 
os efeitos das negociações e do acordo de 
reestruturação que seja alcançado entre um 
devedor e um ou mais dos seus credores, 
na medida em que os participantes 
manifestem, expressa e unanimemente, a 
vontade de submeter as negociações ou o 
acordo ao regime da lei. Ou seja, permite às 
empresas que estas negoceiem com os seus 
credores, com o propósito de celebrar um 
acordo de reestruturação empresarial com 
vista à sua viabilização e manutenção da 
atividade.
O RERE pode também ser utilizado por 
entidades devedoras que estejam em 
situação económica difícil ou em situação 
de insolvência iminente (quando não 
conseguem cumprir pontualmente as suas 
obrigações, designadamente por falta de 
liquidez, ou por não conseguirem obter 
crédito – art.º 3.º e art.º 17.º-B do CIRE) e 

que estejam referidas nas alíneas a) a h) do 
n.º 1 do art.º 2.º do CIRE, com exceção das 
pessoas singulares que não sejam titulares 
de empresas.
Por se tratar de um processo de natureza 
extrajudicial, a adesão ao RERE é 
voluntária e, por isso, só vincula os credores 
subscritores. Assim:
O devedor deve adotar um código de 
conduta no âmbito do qual assume fornecer 
informação atualizada, verdadeira e completa 
que permita aferir com rigor a sua situação 
económica e financeira, indicando os 
credores que participaram nas negociações 
(a informação deve ser prestada pelo devedor 
com a máxima amplitude e transparência);
os credores são livres de aderir ou não ao 
processo negocial sugerido pelo devedor, 
assim como não são obrigados a aceitar os 
termos do eventual acordo de recuperação 
que seja alcançado (a subscrição do acordo 
por parte dos credores é voluntária);

para produzir efeitos entre as partes 
subscritoras, o acordo de recuperação 
da empresa deverá ser depositado na 
Conservatória do Registo Comercial, pelo que 
as ações executivas instauradas por credores 
que não tenham subscrito o acordo não 
ficam suspensas;
a eficácia dos efeitos previstos nos 
acordos celebrados no âmbitos do RERE, 
nomeadamente no que se refere a benefícios 
fiscais,  fica condicionada à efetivação de 
alguns atos, designadamente em termos de 
registos.
As negociações ocorrem sempre por 
iniciativa do devedor e devem contar com a 
colaboração de credores que representem 
pelo menos 15% dos créditos não 
subordinados da empresa devedora, devendo 
o processo negocial será enquadrado por um 
protocolo de negociação obrigatoriamente 
subscrito pelas partes que a ele queiram 
aderir.

António Raposo Subtil considera que o juiz deve ter um papel acrescido e concentrar todos os 
processos de cobrança de créditos.

Tribunais do Comércio 
devem manter a 

competência
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Linhas de crédito Covid-19 
têm “spreads” até 3,3%
As linhas de crédito lan-
çadas pelo Governo para 
auxiliarem as empresas a 
combaterem o forte im-
pacto económico da pan-
demia de Covid-19 estão 
a ter um processo rápido 
de atribuição. Mas os 

“spreads” na Linha Capi-
talizar Covid-19 chegam a 
3,3%, enquanto na Linha 
de Apoio à Economia 
são mais baixos, mas, 
ainda assim podem atin-
gir 1,5%.
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Estado deve reduzir Estado deve reduzir 
privilégios para viabilizar privilégios para viabilizar 
as empresasas empresas

Fernando Freire de Sousa, presidente da CCDR-N, afi rma

“Reconstrução económica 
  será dura e difícil”

• Crédito de fornecedores 
é uma das principais fontes 
de fi nanciamento das empresas


