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Estratégia e capitalização: 
a caminho da sustentabilidade 
De acordo com o atual contexto de mercado, e de acordo 
com a experiência da AEP junto das empresas portuguesas, 
que competências deverão ser desenvolvidas para que o 
tecido empresarial português se fortaleça? 
A AEP considera que as empresas portuguesas têm demon-
strado uma notável capacidade de resiliência. Resistiram a 
tempos de turbulência graças à sua audácia, à capacidade de 
trabalho dos recursos humanos e à qualidade dos produtos e 
serviços. Contudo, o crescimento continuado e sustentado 
só é possível com acesso a capital. Se excluirmos as questões 
de conjuntura e nos focarmos apenas nas competências das 
empresas, consideramos que há margem de progressão em 
três áreas que o projeto Finance for Growth vai trabalhar: 
comunicação do modelo de negócio a investidores; 
interação com pares; confiança em formas alternativas de 
financiamento. 

Em que âmbito e contexto surge 
o Programa Finance for Growth? 
No seguimento dos trabalhos desenvolvidos pela Estrutura de 
Missão para a Capitalização das Empresas, foi publicada a 
Resolução do Conselho de Ministros que aprovou o programa 
Capitalizar, um programa de âmbito nacional onde estão 
vertidas medidas estratégicas que visam corrigir as falhas de 
mercado identificadas. 
Uma dessas medidas previa o lançamento de um programa de 
capacitação de empresas capaz de fomentar a interação das 
empresas com novas comunidades de stakeholders. 
Foi esse o desafio que a AF.P - Associação Empresarial de 
Portugal e a AIP - Associação Industrial Portuguesa aceitaram, 
na defesa dos interesses das empresas. O Finance for Growth 
resulta então da aprovação de um STAC - Sistema de Apoio a 
Ações Coletivas cofinanciado pelo Compete2020 através do 
Portugal2020 e do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional. 
Para acentuar o caráter distintivo e aglutinador do programa, 
contamos ainda com o apoio da Caixa Geral de Depósitos, da 
Euronext e da Instituição Financeira de Desenvolvimento com 
contributos significativos para o desenho da estrutura do 
programa. 
Com uma participação de natureza consultiva, convidamos 
ainda todas as entidades nacionais que integram o ecossistema 
financeiro português e com quem contamos para participar em 
atividades-chave do projeto, de forma a abrirmos canais de 
comunicação entre as empresas e estas instituições. 

Em que consiste o projeto Finance for Growth, quem pode 
participar e de que forma? 
O Finance for Growth destina-se a PME das regiões de 
convergência. Podem participar todas as empresas ambiciosas, 
dinâmicas e inovadoras que pretendam obter apoio para os 
seus projetos de crescimento. Esse apoio será prestado sob a  

forma de consultoria coletiva assegurada pela Universidade 
Católica Portuguesa do Porto. 
Neste programa as empresas podem refletir sobre o seu modelo 
de gestão, obter informação sobre os veículos de financiamento 
mais ajustados à fase de maturação e de desenvolvimento do 
negócio e apresentar o seu business plan a stakeholders do 
ecossistema financeiro. 
Em www.financeforgrowth.pt  temos já uma descrição das 
atividades e a possibilidade de inscrição ou de entrar em 
contacto com a gestão do projeto via e-mail. 
Iniciamos já as primeiras atividades, Finance Talks for Growth, 
destinadas a fazer a apresentação do programa, a partilhar já 
alguma informação e a conhecer casos de sucesso empresariais. 
Estaremos ainda dia 12 em Aveiro, dia 28 em Leiria e dia 12 de 
março em Vila Nova de Famalicão. Todos os empresários 
destas regiões são convidados a conhecer a nossa proposta de 
valor para as suas empresas. 
As atividades seguintes são Finance Sessions for Growth, 6 dias 
para gerar conhecimento em Inovação, Financiamento, 
Estratégia. Na AEP, começamos já dia 26 de fevereiro e todas as 
empresas interessadas devem contactar-nos no sentido de 
garantirem o seu lugar. 
Ainda no 1° semestre de 2019 desenvolveremos Finance Labs 
for Growth, consultoria coletiva em Desenvolvimento de 
estratégias de atuação (4 dias), Modelos de financiamento (5 
dias) e Acesso ao mercado de capitais e a outras fontes de finan-
ciamento com enfoque no reforço de capitais permanentes (4 
dias). No 2° semestre de 2019 vão decorrer Finance Meetings 
for Growth, encontros de 2 dias sobre conhecimento, network-
ing e financiamento. O projeto termina com Finance Events for 
Growth, workshops e sessão de encerramento para dissemi-
nação de resultados. 

A descentralização foi uni dos fatores considerados no 
desenvolvimento do projeto, porquê? 
De facto, todas as atividades vão ser desenvolvidas sempre em 
cinco locais: Leça da Palmeira, Santarém, Aveiro, Leiria e Vila 
Nova de Famalicão. O nosso propósito é poder abranger o 
máximo de território e contribuir para reduzir a assimetria no 
acesso a informação que ainda caracteriza o tecido empresarial. 

Quais os principais benefícios na adesão 
e acompanhamento de todas as fases do projeto? 
Com a participação no projeto, as empresas vão sempre benefi-
ciar do acesso a informação, práticas e metodologias rigorosas 
e atuais, mas se optarem por acompanhar as várias fases, 
sentirão que este é um processo que capacita as empresas para 
unia tornada de decisão estratégica em matéria de opções de 
financiamento. Da banca a business angels, de private equity e 
capital de risco até ao mercado de capitais, todas as opções 
serão explicadas e discutidas à luz dos projetos de curto e 
médio prazo das empresas. 

No fim do programa, o que é esperado? 
Quais os principais objetivos a atingir? 
Esperamos que as PME sintam que passaram a ter acesso e a 
conseguir comunicar de forma mais transparente e eficaz com 
um ecossistema de especialistas, investidores, consultores, 
líderes de opinião e outras empresas. É também objetivo do 
projeto que mais empresas reconheçam estar capazes de tomar 
decisões de negócio e de financiamento mais informadas e 
eficazes, diversificando as suas fontes de financiamento. 

Quem são os stakeholders intervenientes 
no projeto e de que forma irão partilhar a sua expertise 
durante a duração do Finance for Growth? 
A interação com o ecossistema financeiro é crucial neste proje-
to, pois só assim conseguimos ser abrangentes na exposição de 
todas as opções que o mercado financeiro disponibiliza hoje às 
empresas. 
Em função das empresas e dos respetivos modelos de negócio, 
a AEP e a AIP, conjuntamente com a Universidade Católica 
convidarão diferentes agentes para participarem nas sessões de 
consultoria e contribuírem com a sua experiência. 

Quem são os empresários mais ativos: os que chegaram ao 
mercado com uma start-up ou os empresários 
com experiência no mercado doméstico? 
O Finance for Growth não olha para as empresas numa perspe-
tiva de antiguidade no mercado, nem sob qualquer outra 
discricionariedade. Pretendemos acompanhar as empresas até 
ao ponto de as entregarmos ao sistema financeiro, por isso 
abraçaremos todas as empresas que queiram dar um salto 
organizacional ou que, já tendo uma gestão  profissionalizada, 
queiram crescer e ganhar escala. 

Quais são os grandes eixos temáticos 
que vão acompanhar as atividades? 
Há três grandes temas que vão ser trabalhados: Inovação, 
Estratégia e Financiamento. Com  estas grandes áreas, nas quais 
desaguam todos os temas relacionados com a gestão, evidenci-
amos a forma holística como o projeto olha para as empresas. 
Temos a ambição de conseguir ajudar as empresas a 
tornarem-se mais ágeis e mais atrativas aos olhos do mercado 
financeiro. 

Em termos financeiros, de que forma as PMEs poderão ser 
beneficiadas com o Finance for Growth? 
A participação das empresas é gratuita e o único recurso que será 
requerido é o tempo para participar nas sessões, aceitando a 
participação de até 3 pessoas por empresa. O apoio que presta-
mos não se traduz em dotações financeiras, mas no aumento da 
competitividade, da inovação e da internacionalização das 
empresas, designadamente através do incremento das competên-
cias empresariais ao nível da informação e gestão estratégicas. 
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