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Resumo 

 

O número de insolvências de empresas em Portugal tem vindo a aumentar, de forma 

preocupante, nos últimos anos. Desse elevado número de insolvências, apenas cerca de 

1% das empresas consegue recuperar, entrando todas as restantes em processos de 

liquidação. A transposição para o direito português da legislação norte americana, 

nomeadamente o capítulo 11 do Código de Falências, tem por objectivo inverter esta 

situação e promover a recuperação do maior número de empresas possível. 

O objectivo deste trabalho é o de analisar as consequências da transposição do Capítulo 

11 do Código de Falências dos Estados Unidos para Portugal, o de entender as 

dificuldades que as empresas insolventes encontram na sua actividade e encontrar 

caminhos para resolver estas questões 

Importa entender de que forma as empresas podem beneficiar da nova legislação mas, 

principalmente, quais os níveis de alavancagem que se atingem no final deste processo e 

quais as suas consequências para a recuperação das empresas. 

Importa, igualmente, fazer uma análise da estrutura dos capitais próprios, bem como 

avalizar as consequências para as empresas de uma reorganização recorrendo aos 

tribunais ou recorrendo a uma negociação extra judicial. 

A análise efectuada é complementada por um estudo de caso, numa organização de 

dimensão nacional, analisando numa realidade concreta o grau de aplicabilidade dos 

conceitos desenvolvidos. 

Deste trabalho podemos tirar as seguintes conclusões: Primeiro, sendo o PER um 

processo de negociação, dificilmente existirão muitos processos que obtenham sucesso 

por esta via, dada a posição dos credores. Segundo, e pelas mesmas razões, o SIREVE 

estará condenado ao insucesso. Terceiro, os instrumentos financeiros públicos, que 

visam o reforço do investimento privado podem ser de grande utilidade, dependendo da 

forma como forem geridos e que sectores irão abranger, mas reúnem todas as condições 

para terem sucesso. Quarto, o Estado a falar a “uma só voz” irá cooperar com as 

empresas e ajuda-las a ultrapassar alguns dos seus problemas. Quinto, é imperioso que 

os tribunais decidam de forma célere, para se evitarem atrasos nos processos de 

recuperação. Sexto, é urgente alterar todo o enquadramento dos Administradores de 

Insolvência, privilegiando a sua acção enquanto verdadeiros gestores das empresas em 
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recuperação e, obviamente, serem remunerados em função dos objectivos atingidos. 

Sétimo, o elevado grau de alavancagem é preocupante por ser crónico, e é necessário 

que os gestores ajustem o valor do capital próprio ao activo e ao volume de negócios e 

que sejam desenvolvidos modelos de previsão de endividamento para se poder, 

atempadamente, alterar o modelo de gestão das empresas. 

 

 

Abstract 

 

The number of company insolvencies in Portugal has been increasing alarmingly in 

recent years. This high number of insolvencies, only about 1% of the companies can 

recover all other entering in liquidation. The transposition into Portuguese law of North 

American law, including Chapter 11 of Bankruptcy Code, aims to reverse this situation 

and promote the recovery of as many companies as possible. 

The purpose of this paper is to analyze the consequences of the implementation of 

Chapter 11 of the Bankruptcy Code of the United States to Portugal. Furthermore, the 

paper also aims at understanding the difficulties that insolvent companies have on their 

business and find ways to resolve these issues.   

It is important to understand how companies can benefit from the new legislation but 

more importantly, what levels of leverage that is reaching the end of this process and 

what its consequences for the recovery of businesses. 

It is also important to analyze the structure of capital, as well as endorsing the 

consequences for companies to reorganize through the courts or using an extra judicial 

negotiations. 

The overall analysis is supported by a case study on a national organization, together 

testing the degree of applicability of the developed concepts when put into practice. 

From this paper we can draw the following conclusions: First, as PER is a negotiation 

process, there seldom exist processes that succeed in this way, given the position of the 

creditors. Second, and for the same reasons, the SIREVE is bound to fail. Third, public 

financial instruments, aimed at strengthening private investment, can fulfil all 

conditions to succeed, hence being very useful. However their success depends on how 

they are managed and which sectors they cover. Fourth, the state, speaking “in one 
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voice”, will cooperate with companies and help them overcome some of their problems. 

Fifth, it is imperative that courts decide swiftly, in order to avoid delays in the recovery 

process. Sixth, it is urgent to change the entire framework of the Insolvency 

Administrators and obviously, be remunerated according to the objectives achieved. 

Seventh, the high degree of leverage is worrisome because it is chronic. It is necessary 

that managers adjust the equity value to its assets and turnover. Moreover, there is the 

need to develop prediction models to leverage power, so that, in time, changes in the 

management model of companies can occur. 
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Capítulo I – Enquadramento 

 

Com a entrada em vigor do Código da Insolvência e Recuperação de Empresas (CIRE) 

terminou a vigência do Código de Processos Especiais de Recuperação de Empresas e 

Falência (CPEREF). O CPEREF vigorou durante dezassete anos e ao logo desse tempo 

foi feito um esforço no sentido de consolidar conceitos e uniformizar decisões que 

beneficiaram, em particular, os Gestores e Liquidatários Judiciais e permitiu celeridade 

e utilidade na prática processual. No âmbito do CPEREF, toda a empresa em situação 

económica difícil ou e situação de insolvência podia e devia ser objecto de uma ou mais 

medidas de recuperação ou ser declarada falida. Só quando se verificasse que as 

medidas tomadas no sentido de viabilizar a recuperação da empresa não obtivessem 

resultados é que se poderia decretar a falência da empresa. 

 

Com a aprovação do CIRE assiste-se a uma nova e profunda mudança na abordagem do 

processo de falência. O legislador passou a privilegiar a liquidação do património e a 

satisfação dos credores, em vez da recuperação da empresa, mesmo nas empresas que se 

apresentavam economicamente viáveis. 

 

No âmbito do CIRE e em face da declaração de insolvência do devedor e no sentido de 

providenciar o pagamento dos credores, são possíveis três cenários: (a) liquidação total 

do património do devedor e repartição do produto pelos credores; (b) satisfação dos 

credores através da forma prevista num plano de insolvência que prevê uma forma de 

liquidação diferente da anterior; (c) satisfação dos credores através de um plano de 

insolvência que preveja a recuperação da empresa compreendida na massa insolvente. 

Será a forma como se deve processar e desenvolver a recuperação da empresa, no 

âmbito do processo de insolvência, que este estudo se destina. Com efeito apenas um 

por cento das empresas que entram em insolvência conseguem ser recuperadas, de 

acordo com a afirmação proferida pela Ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cunha, na 

apresentação do Programa Revitalizar, em Lisboa, o que é um dado preocupante pois 

não é admissível que a quase totalidade das empresas em dificuldade não sejam viáveis. 
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Este estudo irá debruçar-se sobre as alterações legislativas que se verificaram durante a 

ano de 2012, nomeadamente o Programa Revitalizar, apresentado por Resolução do 

Conselho de Ministros nº 11/2012 – I Série nº25, de 3 de Fevereiro que configura uma 

iniciativa do Governo com vista à optimização do enquadramento legal, tributário e 

financeiro aplicável ás empresas portuguesas, através da criação de medidas tendentes a 

optimizar a sua gestão, a reconfigurar de forma adequada o seu modelo de negócio e, de 

igual modo, a proceder á sua reestruturação financeira através da utilização de 

instrumentos de financiamento de médio e longo prazo, bem como de formas eficazes 

de apoio ao fundo de maneio.  

 

Seguidamente, o estudo irá debruçar-se sobre a transposição e resultados da aplicação 

do Capítulo 11 do Código de Falências dos Estados Unidos, nomeadamente nos níveis 

de alavancagem das empresas nos processos de recuperação por via judicial e 

extrajudicial.  

 

Por último, irá ser apresentado um caso prático que retracta a situação de uma empresa 

que entrou num processo de insolvência durante o ano de 2011 no qual será 

demonstrado a dificuldade de sobrevivência das empresas insolventes, nos mais 

diversos aspectos e onde se apontam caminhos para melhorar a recuperação das 

empresas. Será apresentada a “Proposta de Plano de Insolvência” que a empresa 

apresentou aos credores e será feita uma análise do comportamento dos diversos 

intervenientes do processo e serão tiradas ilações sobre as implicações desses 

comportamentos nos processos de recuperação das empresas. 
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Capítulo II - Programa Revitalizar – Aspectos relevantes do plano 

integrado de apoios para auxiliar empresas que se encontram em risco 

de insolvência 

 

2.1 – Caracterização do Programa Revitalizar 

 

O Programa Revitalizar, apresentado por Resolução do Conselho de Ministros nº 

11/2012 – I Sérir nº 225, de 3 de Fevereiro, configura uma iniciativa do Governo com 

vista á optimização do enquadramento legal, tributário e financeiro aplicável às 

empresas portuguesas, através da criação de medidas tendentes a optimizar a sua gestão, 

a reconfigurar de forma adequada o seu modelo de negócio e a proceder à sua 

reestruturação financeira através da utilização de instrumentos de financiamento de 

médio e longo prazo, bem como de formas eficazes de apoio ao fundo de maneio. 

Assim, numa primeira fase, serão tomadas o seguinte conjunto de iniciativas, algumas já 

em curso, outras a implementar, que visam criar um ambiente de estímulo à 

revitalização das empresas viáveis: 

 

1. Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (“CIRE”): procedeu-se 

à sua alteração através da Lei nº 16/2012, de 20 de Abril com introdução de um 

Processo Especial de Revitalização que se destina a permitir aos devedores que 

comprovem estar em situação económica difícil ou em situação de insolvência 

eminente (mas de recuperação possível) negociar a sua viabilização com os 

respectivos credores. O objectivo é que estas negociações culminem num plano 

de reestruturação da empresa, assim evitando que esta seja declarada insolvente 

e se proceda à sua liquidação. Este processo deverá ser instaurado mediante a 

manifestação de vontade do devedor e de, pelo menos, um dos seus credores: 

 

2. Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial: criação de um 

Sistema de Recuperação de Empresas por via Extrajudicial (SIREVE) que vise 

assegurar a estabilidade da situação financeira das empresas através da 

regularização dos seus compromissos para com os credores. Reformando o 

procedimento extrajudicial, o novo Sistema vai assegurar a mobilização e o 
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envolvimento concertado de todos os credores críticos no processo negocial, 

tornando-o mais célere e eficaz, nomeadamente através da desmaterialização de 

processos e da criação de uma plataforma electrónica. O objectivo é a garantia 

de uma articulação ágil entre as diversas entidades da administração pública, 

viabilizando a análise “caso a caso” e a concertação de posições e práticas entre 

as diversas entidades, nomeadamente a Administração Tributária, da Segurança 

Social e Economia e do Emprego. Criação de um Sistema de Recuperação de 

Empresas por Via Extrajudicial, com o objectivo de promover a recuperação de 

empresas, por recurso à via extrajudicial, atribuindo ao IAPMEI o papel de 

entidade coordenadora e dinamizadora do processo negocial entre o devedor e os 

seus credores. As principais alterações face ao Procedimento Extrajudicial de 

Conciliação, PEC, são a redução significativa dos prazos para conclusão do 

processo negocial (nove meses para quatro meses), a introdução de mecanismos 

de protecção do devedor e dos credores, impossibilidade de apresentação de 

novo requerimento pelo período de um ano, contado após a extinção do 

requerimento ou rescisão do acordo celebrado, ou de dois anos após recurso ao 

PER e estabelece de forma expressa a possibilidade de aceitar ou chamar à 

negociação credores não relacionados. Pode concorrer ao SIREVE qualquer 

empresa que se encontre em situação de insolvência eminente ou actual, de 

acordo com o art.º 3º do CIRE. O procedimento inicia-se com a apresentação, 

em formulário electrónico, de requerimento dirigido ao IAPMEI e de imediato 

suspende-se o prazo para apresentação à insolvência. Os efeitos da aceitação do 

requerimento são, para os credores, o impedimento de desencadear acções 

executivas que atinjam os bens integrantes do património do devedor, suspensão 

das acções executivas promovidas pelos mesmos credores e os meios financeiros 

concedidos no decurso das negociações, que contribuam para a sua recuperação, 

podem beneficiar de garantias prestadas pelo devedor; para o devedor, a 

aceitação do requerimento impede a oneração no todo ou em parte dos bens que 

integrem o seu património, sem o acordo de dois terços dos credores 

relacionados. O IAPMEI deve comunicar ao tribunal a aceitação do 

requerimento e a extinção do procedimento. Os efeitos do acordo são a extinção 

automática de todas as acções de cobrança de dívida instauradas contra o 
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devedor, o IAPMEI comunica ao tribunal a celebração do acordo e as empresas 

que entrem em incumprimento ficam impedidas de apresentar novo 

requerimento no prazo de um ano. O IAPMEI deve aceitar ou recusar o 

requerimento no prazo de 15 dias contados a partir da data da sua apresentação, 

é fixado o prazo de 10 dias quando necessário ouvir o devedor ou demais 

interessados, os intervenientes devem concluir as negociações e comunicar a sua 

posição ao IAPMEI no prazo de 60 dias após notificação da aceitação do 

requerimento e o prazo para a conclusão do processo é de 3 meses contados a 

partir da data de aceitação, prorrogável por mais um mês. De referir que a 

utilização do SIREVE não impede o recurso ao PER e o recurso ao PER durante 

a utilização do SIREVE determina a extinção deste.  

 

3. Administradores de Insolvência: prevê-se uma revisão dos seus estatutos pois 

este é um passo importante para assegurar a plena aplicação do Programa 

Revitalizar. A revisão do Estatuto das Administradores de Insolvência deverá 

significar um aumento do número de gestores de falências em Portugal, que hoje 

são apenas trezentos e estão cada vez mais ocupados, face ao disparar dos casos 

de insolvência no país. Além disso, o novo diploma permitirá nomeações 

transparentes e alterações na política de remuneração destes profissionais (pagas 

em função do desempenho, ou seja, das dívidas recuperadas). Para a associação 

que representa os administradores de insolvência, a APAJ, é essencial que haja 

uma formação específica nesta área, seguida de um estágio e de um exame de 

acesso para aumentar o número de pessoas habilitadas para acompanhar 

processos de insolvência e, agora, de revitalização. Além disso a APAJ pretende 

que haja mais fiscalização do exercício da actividade e entende que deveria ser 

criado um sistema aleatório que garantisse mais transparência na selecção pois 

actualmente são os tribunais que fazem esta escolha, sem critério objectivo.   

 

4. Regras de regularização de dívidas: tal como definido na Lei do Orçamento 

do Estado para 2012, o regime prestacional das dívidas exigíveis em processo de 

execução fiscal pode ser alargado até ao limite de 150 prestações mensais (e não 

em 120 como até aqui) desde que se demonstre a indispensabilidade da medida e 
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quando os riscos inerentes à recuperação dos créditos o tornem recomendável. 

Se o executado considerar existirem os pressupostos da isenção da prestação de 

garantia, deverá invocá-los e prová-los; 

 

5. Criação de Fundos de Revitalização e Expansão Empresarial: ao nível das 

PME são criados fundos de âmbito nacional e regional que visam incentivar a 

revitalização destas empresas. Estes fundos, também apelidados de “fundos de 

turnaround”, serão de âmbito nacional e regional. Foi aberto o concurso para a 

selecção destes fundos, e até ao final do corrente ano é de esperar que estejam a 

ser utilizados em pleno na revitalização das empresas. 

 

6. Sector público de capital de risco: foi concretizada a sua reestruturação, com o 

objectivo de disponibilizar soluções de financiamento que aliviem a tesouraria 

das empresas, tendo sido criada a Portugal Ventures que resulta da união de três 

capitais de risco até agora dispersas: a Inovcapital, a Aicep Capital Global e a 

Turismo Capital, tendo ficado de fora da Caixa Capital que pretende apoiar mais 

e melhor os empreendedores portugueses em qualquer que seja a fase em que o 

seu projecto se encontre. 

São os seguintes os aspectos que contribuirão para a mudança da filosofia do 

investimento público realizado a favor dos empreendedores portugueses.  

a) - Capital disponível. A Portugal Ventures disponibiliza 140 milhões de euros 

para investir em novos projectos, sejam “start-ups” ou empresas já no mercado. 

Para novas empresas “start-ups” e “early-stages”, a Portugal Ventures vai 

disponibilizar  20 milhões de euros por ano, com um máximo de 100 projectos 

apoiados anualmente. Vai existir, pela primeira vez, capital destinado a apoiar 

projectos sem histórico ou garantias, ou seja, de verdadeiro capital de risco, mas 

que podem trazer um elevado potencial de crescimento. Portugal tem perdido 

oportunidades de inovação e destaque internacional com o previsível sucesso 

destes projectos que, apesar de conterem maior risco, são os que geram maior 

valor quando têm sucesso.    

b) - Liderança por um empreendedor. Na liderança da Portugal Ventures está um 

empreendedor com larga experiência nesta área. Esta era uma lacuna que 
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persistia ao longo dos últimos anos. Falar e decidir sobre empreendedorismo 

sem o nunca ter sido não acrescenta qualquer nenhuma mais-valia no momento 

da tomada de decisões. Desta forma espera-se que a Portugal Ventures tenha 

uma visão global e de risco que até agora não se via afirmada nas empresas de 

capital de risco. 

c) - Optimização e redução de custos. Não existiam razões objectivas para a 

existência de três capitais de risco que trabalhavam de forma dispersa e 

triplicavam os custos do seu funcionamento. Com a fusão das três capitais de 

risco públicas, estima-se que será conseguida uma poupança anual de um milhão 

de euros em custos operacionais e administrativos. 

Será estimulada a criação de fundos privados com a mesma finalidade, uma vez 

que se entende que o capital de risco privado é fundamental para o 

desenvolvimento das empresas, pois vai permitir abranger uma percentagem 

muito mais elevada de empresas e sectores de actividade. 

 

7. “Task force”; prevê-se que uma equipa interministerial intervenha 

directamente, a nível operacional, em situações de crise, utilizando-se para o 

efeito, sempre que possível, os instrumentos públicos e privados disponíveis no 

mercado; 

 

8. Aspectos fiscais; prevê-se um conjunto de benefícios emolumentares e fiscais 

que têm por objectivo evitar a efectivação de tributação sobre determinados 

actos praticados no âmbito de um processo de insolvência, que devem ser vistos 

como efectivação da liquidação do património do insolvente e correspondente 

pagamento aos credores, e não como receita adicional a ter em conta no 

apuramento das respectivas situações fiscais. No que diz respeito ao insolvente, 

podemos referir a dispensa de pagamento de emolumentos de registo de diversa 

ordem, de acordo com o art. 267 ª do CIRE. Em sede de Imposto sobre o 

rendimento, art. 268º refere as situações que não concorrem para a determinação 

da matéria colectável, e o art. 269º dispõe quais as isenções de imposto do selo. 

O art. 270º quais as transmissões de bens que estão isentas de IMT. No que diz 

respeito ao credor, de realçar que em termos de IRC, o art. 41º do CIRC define a 
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aceitação como gasto ou perda de créditos concedidos e considerados 

incobráveis. Estipula-se o aumento do prazo para dedução, em sede de IRC, dos 

prejuízos fiscais gerados nos exercícios em que a actividade económica for 

menor. Esta possibilidade é agora atribuída por um período de cinco anos 

(anteriormente, o prazo de dedução era de quatro anos). Em termos de IVA, 

define, no art.º 78º do CIVA os termos das deduções do imposto respeitante a 

créditos considerados incobráveis; 

 

9. Criação Líquida de Emprego; encontra-se prevista a prorrogação da vigência 

deste benefício fiscal, que consiste na majoração em 50% dos encargos 

suportados com a criação líquida de postos de trabalho para jovens e para 

desempregados de longa duração, admitidos por contrato de trabalho por tempo 

indeterminado; 

 

10. IVA nas exportações; prevê-se a simplificação e agilização do mecanismo de 

devolução do IVA suportado nas exportações, através da criação do denominado 

Certificado Comprovativo de Exportação. 

 

2.2 – Análise dos intervenientes no processo de revitalização 

 

Administradores de Insolvência 

A recuperação das empresas passa, necessariamente, por uma actuação mais eficaz dos 

administradores de insolvência que neste momento, para além do seu número reduzido, 

não têm experiência, nem formação em recuperação de empresas, limitando-se a 

cumprir os preceitos legais relativos á insolvência e propondo, de forma sistemática a 

pura e simples liquidação do património das empresas. 

 

O novo estatuto dos Administradores Judiciais irá alterar as suas competências e 

obrigações mas, o fundamental é o rejuvenescimento da classe e uma entrada de 

gestores experimentados em detrimento dos actuais advogados, cuja média de idades 

ultrapassa os 60 anos e que, seguramente, mesmo com formação adequada e intensa, 

nunca conseguirão atingir níveis de excelência no desempenho das novas funções. 
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Por outro lado, a remuneração destes profissionais tem de privilegiar a recuperação das 

empresas e não a liquidação, pelo que é fundamental um acompanhamento ao longo dos 

anos que dure a recuperação para se aferir da qualidade do trabalho dos administradores 

de insolvência. No entanto, esta questão não é pacífica uma vez que não será a simples 

aprovação do processo de recuperação que determina o seu sucesso, mas sim a sua 

implementação, o que demorará, seguramente, alguns anos, pelo que é necessário 

encontrar uma forma de estimular os administradores de insolvência em encontrar 

forma de recuperar as empresas e serem remunerados em função dos resultados que 

essas empresas obtenham ao longo dos anos, mas obtendo uma retribuição imediata que 

premeie o seu esforço e sucesso. 

 

Em caso de liquidação do património, não me parede que o sistema actual seja o mais 

adequado, uma vez que estimula, em demasia, a liquidação e, no caso de empresas com 

elevados activos, será sempre tentador promover a sua liquidação, uma vez que o 

retorno para o administrador de insolvência é substancial e célere.  

 

A venda directa dos activos, que os administradores judiciais promovem alegando 

interesse para a massa falida, a maior parte das vezes não passa de uma venda de todo o 

património ao anterior proprietário que, pouco tempo depois, está a laborar no mesmo 

local, com o mesmo equipamento, mas tendo pago um valor insignificante por todo o 

activo, lesando todos os credores gravemente. Esta prática habitual tem de ser objecto 

de rigoroso controle, pois de outra forma, mesmo no caso de empresas que não têm 

viabilidade é necessário proteger os credores deste tipo de comportamentos. 

Igualmente importante, é uma investigação á relação entre os administradores de 

insolvência e as leiloeiras, uma vez que é voz corrente que existe uma promiscuidade 

entre ambos, com enormes prejuízos para os credores, dado que os valores de liquidação 

dos activos são, sistematicamente, leiloados a preços muito baixos e, muitas vezes, 

direccionados para um ou dois licitadores. 

 

Colaboradores 

Nos processos de insolvência, os colaboradores podem ter um papel importante na 

recuperação da empresa, quando a sua continuidade passa por uma renegociação dos 
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contractos de trabalho em vigor. No entanto, a grande maioria dos trabalhadores, 

seduzidos pelos elevados valores que lhes são atribuídos, por lei, no caso de 

despedimento, colocam grandes obstáculos á renegociação dos contratos de trabalho. 

Em regra, as empresas que se encontram em dificuldades e que têm um quadro de 

pessoal significativo, possuem nos seus quadros trabalhadores ao seu serviço há muitos 

anos e que preferem receber a indemnização a que têm direito e as respectivas 

prestações sociais de desemprego a continuarem a trabalhar com outras condições. Esta 

posição, legitima, é duplamente negativa, pois por um lado obriga a empresa a 

endividar-se mais para reduzir o quadro de pessoal, obtendo apenas benefício financeiro 

alguns anos após a rescisão dos contractos, dado que os valor de ordenados que deixa de 

pagar é compensado pelo valor pago ao trabalhador pela rescisão do contrato, 

geralmente 1 mês de ordenado por cada ano de trabalho, por outro lado a Segurança 

Social fica privada das contribuições, quer por parte da empresa, quer por parte do 

trabalhador e passa a ter uma despesas com o subsídio de desemprego durante o período 

a que o trabalhador tiver direito. 

 

Para a empresa que está a atravessar grandes dificuldades económicas, as 

reestruturações que implicam diminuição do número de trabalhadores e a consequente 

necessidade de efectuar o pagamento das respectivas indemnizações devem ser feitas 

utilizando fundos específicos para o efeito, pois para além do atrás exposto, não é 

possível ás empresas obterem financiamentos bancários para este efeito, porque nestas 

alturas, o sector bancário já terá diminuído ou suspendido os financiamentos. 

Entendo que a utilização de um fundo próprio para pagamento das indemnizações, no 

caso de reestruturações efectuadas ao abrigo da legislação em vigor, deve ser feita e 

controlada pelo organismo que esteja a gerir esse fundo. 

 

As contribuições previstas para o fundo de pagamento de indemnizações em caso de 

despedimento, com participação de todas as empresa são um passo importante no 

sentido de dotar o Estado com uma dotação que possa fazer face a este tipo de despesa e 

o organismo que gere esse fundo ao ser responsável pela sua utilização poderá dar um 

bom contributo ao utilizá-lo de forma mais eficiente, em conjugação com todos os 

outros intervenientes do processo de recuperação das empresas. 
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As alterações legislativas já efectuadas relativamente ao valor das indemnizações e ao 

período de acesso aos subsídios de desemprego são positivas e parecem-me que podem 

ainda ser melhoradas, no sentido de não penalizar em demasia as empresas com pessoal 

excedentário. 

 

Fornecedores 

Nos processos de insolvência os fornecedores são, geralmente, o elo mais fraco de todo 

o processo. Com efeito, relegados para o fim da lista dos credores que vêem satisfeitos 

os seus créditos, minoritários na assembleia de credores, uma vez que os bancos detêm, 

normalmente, a maioria dos créditos e sem recurso a seguros de crédito, os fornecedores 

são sempre muito prejudicados nos processos de insolvência. A única forma que têm de 

recuperar os seus créditos é através da viabilização da empresa que, apesar do habitual 

perdão da dívida em percentagem elevada, vai permitir ao fornecedor receber uma parte 

do crédito e, muito importante, continuar como parceiro comercial, fornecendo bens e 

serviços que lhe poderão minimizar os prejuízos acumulados. 

A grande maioria dos fornecedores das empresas insolventes têm vários clientes 

insolventes e para eles, a situação é insustentável. Por outro lado, a sua dimensão não 

lhes permite recorrer a empresas de consultoria qualificadas que as podem aconselhar 

qual o montante máximo de crédito a conceder a cada cliente, sendo sempre uma 

decisão muito mais emocional que racional.  

 

Não me parece ser possível alterar, em termos legislativos, esta situação e, a única 

solução passará por um aconselhamento dessas empresas recorrendo ás associações dos 

respectivos sectores de actividade, que poderão fornecer esse tipo de serviços ou 

estabelecer protocolos com empresas especializados ás quais os seus associados podem 

recorrer com custos controlados. 

 

Bancos 

Nos processos de insolvência, os bancos são, regra geral, os grandes credores, 

representando uma percentagem muito significativa dos créditos. Esta situação é o 

resultado de vários factores: as empresas necessitam de se financiar para levar a cabo a 
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sua actividade, uma vez que os capitais próprios são insuficientes; esses financiamentos, 

normalmente contas caucionadas, apesar de serem de curto prazo, para as empresas são 

considerados de longo prazo, muitas vezes sendo tratados como verdadeiro capital 

próprio: estes empréstimos estão, por norma, garantidos através de hipotecas, penhores 

ou livranças subscritas pelas empresas a avalizadas pelos sócios/accionistas, 

gerentes/administradores e respectivos cônjuges, o que muito conforta os bancos: em 

Portugal praticamente não existem formas de financiamento alternativas ao alcance das 

PME. Uma vez que os bancos são muito cautelosos na concessão de crédito e, para além 

das garantias detidas, fazem um acompanhamento sistemático das empresas, 

normalmente, trimestral ou semestral, solicitando balancetes actualizados e informação 

complementar, muitas vezes conseguem prever a entrada em incumprimento as 

empresas e, deste modo, tentam ajustar as garantias que detêm ao valor da dívida.  

 

Deste conjunto de factos resulta que o sistema bancário consegue amortecer, em muito, 

o impacto das insolvências nas suas contas, pois executa com diligência as garantias que 

possui. As garantias pessoais ao serem executadas permitem aos bancos serem 

ressarcidos de valores em aberto mas não têm implicações na gestão das empresas. O 

mesmo não se poderá dizer das garantias ou penhores prestadas sobre os bens da 

empresa, que caso sejam executados, podem obrigar à suspensão da actividade da 

empresa ou ao seu encerramento. A questão que se coloca é saber se os bancos têm 

interesse em viabilizar a recuperação de empresas quando possuem garantias que 

minimizam as suas perdas, no caso de liquidação.   

 

Estado 

O Estado é composto pela Segurança Social e pela Autoridade Tributária que são 

entidades distintas na forma como agem relativamente ás empresas insolventes.  

A Segurança Social tem vindo ao longo dos últimos tempos a adoptar uma posição 

cooperante com as empresas em dificuldades, negociando acordos para pagamento dos 

valores vencidos de forma alargada no tempo e, no caso de apresentação de algum tipo 

de garantias, negociando formas de pagamento com prestações de valor crescente, dado 

que o inicio da recuperação das empresas torna mais difícil o pagamento de prestações 

elevadas. Esta posição de cooperação da Segurança Social é o corolário da experiência 
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acumulada por este organismo que verificou que a cobrança coerciva e a inflexibilidade 

não lhe trouxeram quaisquer benefícios, mas sim, uma diminuição dos valores 

recebidos. Por outro lado, quando as empresas suspendem a actividade, a Segurança 

Social passa a sofrer as consequências quer do fim do recebimento das contribuições 

das empresas e respectivos trabalhadores, quer pelo correspondente aumento das 

prestações de desemprego para esses mesmos trabalhadores. 

 

A Autoridade Tributária tem uma posição diferente e muito mais rígida, não 

privilegiando os acordos mas sim as execuções. Esta posição, seguramente entendida 

como mais eficaz para a cobrança de receitas, não é compatível com muitos processos 

de recuperação de empresas que necessitariam de maior flexibilidade por parte da 

Autoridade Tributária. 

 

Por outro lado, há que distinguir o tipo de impostos ou contribuições que não são pagos 

pela empresa. Por um lado temos valores relativos ao IRS retido aos trabalhadores 

dependentes ou independentes, o IVA liquidado pelos clientes, a percentagem das 

contribuições para a Segurança Social devidos pelo trabalhador, cujo não pagamento é 

considerado como um comportamento grave e sujeito a consequências muito 

penalizadoras para os infractores. Por outro lado temos valores relativos a IRC, à 

percentagem das contribuições para a Segurança Social devidos pela empresa, IMI, etc, 

que são da única responsabilidade da empresa e que o seu não pagamento não é 

considerado um comportamento grave. 

 

Dado que o Estado se assume, sempre, como credor preferencial, não admira que tenha 

posições diferentes, pois os resultados que busca são, igualmente, diferentes. Enquanto 

a Segurança Social visa continuar a receber as contribuições e não ter acréscimo de 

gastos com novos subsídios, a AT visa a cobrança de imposto de forma a atingir 

objectivos anuais estabelecidos superiormente, pelo que age em conformidade. 

 

O peso das dívidas ao Estado no montante total dos débitos das empresas em 

dificuldades é muito variável, pelo que apenas a análise casuística é que pode 

determinar o grau de importância da posição do Estado na recuperação das empresas. 
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Clientes 

Os clientes num processo de insolvência são fundamentais para a sobrevivência da 

empresa. Sem os clientes, todo o processo de reorganização e reestruturação não faz 

sentido, pelo que importa olhar, de forma atenta, a questão dos clientes. 

 

Se num simples processo de falência, com liquidação da empresa, os clientes “apenas” 

terão de pagar os seus débitos à massa insolvente, num processo de recuperação os 

clientes são determinantes, uma vez que necessário que confiem no processo de 

recuperação. Em nenhum momento do processo de recuperação é pedida a intervenção 

dos clientes, sendo tratados de forma marginal.  

 

Entendo que é muito importante que a empresa prepare a sua viabilização com os 

clientes como parceiros, mantendo-os informados da evolução da situação e 

perspectivando o futuro conjuntamente com eles, porque, sem eles, não é possível 

qualquer recuperação sólida. Poucos são os segmentos de mercado que não dependem 

da fidelização dos clientes, pelo que são um elemento, na minha opinião, a ter em conta 

neste processo e que são, a grande maioria das vezes negligenciados. 

 

Administradores / Gerentes 

O papel dos administradores/gerentes das empresas em dificuldades é uma questão 

nuclear neste processo. Por um lado, em grande parte dos casos, é por manifesta 

incapacidade dos administradores/gerentes que as empresas entram em insolvência, pelo 

que seria lógico o seu afastamento durante o processo de recuperação. Por outro lado o 

seu conhecimento da empresa, da actividade que desenvolve, do sector onde está 

inserida, é fundamental para que o processo de recuperação tenha sucesso. É nesta 

contradição que se desenvolve todo o processo de recuperação das empresas que 

depende de diversos factores, como por exemplo se existem investidores que passam a 

participar no capital social e controlam a sociedade, se os credores optam por nomear 

administradores/gerentes para acompanhar o processo de recuperação, etc. Os credores 

sendo fundamentais na recuperação das empresas podem ter posições antagónicas entre 

si e que podem condicionar todo o processo, uma vez que a sua relação e o grau de 
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confiança que têm nos administradores/gerentes, principalmente na avaliação do 

desempenho que originou o respectivo pedido de insolvência.  

 

Existe um preconceito generalizado relativamente a todos aqueles que tiveram 

responsabilidades e fizeram parte da gestão das empresas insolventes, pelo que a 

convivência entre eles e os credores não será pacífica. Ao contrário do que se passa nos 

Estados Unidos, onde um empresário insolvente é considerado um homem 

empreendedor que teve azar no mundo dos negócios, em Portugal um empresário 

insolvente é considerado um indivíduo desonesto que enriqueceu à custa da empresa 

que está em vias de encerrar. Este preconceito que começa a esbater-se dada a 

quantidade e diversidade de insolvências ocorridas nos últimos tempos e a consequente 

mudança de mentalidades, ainda é um factor limitador no que toca à recuperação das 

empresas que continuam a ser geridas pelos anteriores responsáveis. 

 

TOC / ROC 

Nos processos de insolvência o técnico oficial de contas e o revisor oficial de contas são 

muitas vezes responsáveis pelo atraso com que as empresas se apresentam perante o 

tribunal ou os credores a solicitar um plano de reestruturação. 

 

Com efeito, o TOC, ou por necessitar de manter o posto de trabalho ou a respectiva 

avença, mesmo tendo conhecimento que a empresa se encontra, de facto, em situação de 

insolvência, continua a pactuar com o modelo de gestão da empresa, nomeadamente 

com a realização de “ajustamentos” contabilísticos que permitem á empresa ter 

elementos fiscais e contabilísticos muito mais favoráveis mas não condizentes com a 

verdadeira situação da empresa. È sabido que os fornecedores e, principalmente os 

bancos, quando começam a ter conhecimento das dificuldades financeiras das empresas, 

muitas delas apenas retratadas nos balanços e demonstrações de resultados, 

imediatamente actuam, começando, os fornecedores, a conceder prazos de pagamento 

mais reduzidos ou a estabelecer limites de crédito e os banco a diminuir os montantes de 

crédito concedido em todo o tipo de operações e a não procederem á renovação de 

linhas de crédito, normalmente contas caucionadas. O TOC perante esta realidade e 
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avaliando as consequências das suas decisões, opta, quase sempre, por continuar a ser 

conivente com a situação até ao momento que se torna insustentável.  

 

Por outro lado o ROC, que supostamente é independente da empresa, tem por obrigação 

auditar as contas e verificar que os elementos fiscais e contabilísticos retratam, 

fielmente, a realidade da empresa. No entanto, como os honorários do ROC são pagos 

pela empresa, se o seu trabalho tiver implicações ao nível da relação com os 

fornecedores e bancos, a empresa decerto irá contratar um novo ROC que proceda em 

conformidade com os objectivos da empresa e pactuando com algumas ilegalidades que 

podem ser determinantes na sua relação.  

 

A independência do ROC é um tema em constante discussão e apenas terá um fim 

quando o ROC for sorteado pela respectiva Ordem dos Revisores Oficiais de Contas 

para exercer as funções na empresa e os seus honorários forem pagos, também, pela 

OROC. Para isso é necessário proceder a uma reestruturação desta actividade o que não 

me parece possível dada a grande influência, a nível governamental, das maiores 

empresas de auditoria, que dominam a actividade em Portugal.  

 

Ao longo dos últimos anos tivemos oportunidade de assistir, em todo o mundo, a 

falências de grandes empresas cujas contas eram auditadas por empresas de nomeada e 

que pactuaram, até ao último momento, com as administrações dessas empresas. 

 

A responsabilização do TOC e do ROC nos processos de insolvência é um tema que o 

CIRE não atribui responsabilidade específica mas que os estatutos das respectivas 

Ordens prevêem e, como afirmado por Helena Silva Reis, jurista da OTOC, num artigo 

intitulado “Revisão do quadro da insolvência culposa”, publicado noa semanário Vida 

Económica, “ quanto aos efeitos da revisão do quadro da insolvência culposa, quer a 

nova redacção da alínea a) do nº 2 do art.º 189º do CIRE, quer o aditamento de uma 

nova norma (a que consta da alínea e) do mesmo preceito), assumem uma relevância 

particular: doravante, não só os administradores de direito e de facto das empresas 

insolventes podem ser afectados pela qualificação de insolvência como culposa, mas 

ainda os seus Técnicos Oficiais de Contas e Revisores Oficiais de Contas. Mais, uma 
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vez declarada a afectação desta categoria de profissionais, o juiz condená-los-á a 

indemnizarem os credores do devedor declarado insolvente no montante dos créditos 

não satisfeitos, até ás forças dos respectivos patrimónios, sendo solidária tal 

responsabilidade entre todos os afectados.”  

 

A citada jurista refere ainda que “desde logo, tomando em linha de conta o disposto da 

alínea h) do nº 2 do art.º 186º do CIRE, como é que, num hipotético cenário de 

desorganização contabilística, o juiz vai fixar o grau de culpa de um TOC, sem lhe ter 

dado previamente o contraditório, quando, para o dito cenário, podem ter concorrido 

inúmeros factores alheios ao mesmo? E no contexto actual de crise financeira não 

vamos assistir a uma proliferação do “jogo do empurra”, em que o devedor, 

sistematicamente, imputa a responsabilidade pela insolvência culposa ao seu TOC?”. 

Entendo que este raciocínio também se aplica ao ROC, pelo que este problema poderá 

afectar, de forma decisiva, o papel do TOC e do ROC enquanto responsáveis pelos 

elementos fiscais e contabilísticos das empresas. 
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Capítulo III – Níveis de alavancagem das empresas portuguesas após 

transposição do Capitulo 11 do Código de Falências dos Estados 

Unidos 

 

Um dos grandes problemas que se colocam ás empresas é a escolha da estrutura de 

capitais óptima. A redução da dívida da empresa quando a reorganização é feita 

recorrendo aos tribunais ou quando a reestruturação ocorre fora do âmbito judicial tem 

custos e consequências muito diferentes para as empresas. Em termos gerais, os custos 

associados à reestruturação fora do tribunal são muito maiores e, muitas vezes, as 

dificuldades económicas podem ser crónicas: a dívida diminui menos, a alavancagem 

mantém-se alta e um número apreciável de empresas é obrigada a reestruturar a sua 

dívida no futuro. Os custos da redução da dívida são muito menores quando as empresas 

se reorganizam recorrendo aos tribunais, o que proporciona ás empresas em situação 

financeira difícil mais flexibilidade para escolher as estruturas de capital ideais.  Estas 

conclusões de Stuart C. Gilson no seu artigo intitulado “Transactions Costs and Capital 

Structure Choice: Evidence from Financially Distressed Firms”, publicado no “The 

Journal of Finance” vão servir de base para a análise que irei fazer sobre os custos da 

reestruturação do capital nas empresas em dificuldades financeiras. 

 

Partindo do estudo atrás referido, pretendo verificar qual o impacto na estrutura de 

capitais das empresas das alterações levadas a cabo pelo governo, nomeadamente a 

transposição para a legislação portuguesa do capítulo 11 do Código de Falências dos 

Estados Unidos, tendo em consideração todas as condicionantes que ao longo do estudo 

refiro.  

 

De acordo com as conclusões tiradas por Stuart C. Gilson, existem diversas razões para 

que os custos da reestruturação do capital sejam menos importantes na reorganização 

das empresas que utilizam o capítulo 11 do que quando a reestruturação é efectuada fora 

do âmbito judicial. Irei averiguar se estas razões se aplicam ao caso português, 

nomeadamente quando as empresas utilizam o SIREVE ou o PER. As razões referidas 

são as seguintes: os credores têm menos poder para bloquear um plano de reorganização 

porque o capítulo 11 permite que um plano possa ser aprovado com uma pequena 
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maioria dos credores e o juiz pode recusar-se a aprovar um plano que produz uma 

estrutura de capital excessivamente alavancada; os credores institucionais têm menos 

poder discricionário na redução do valor dos empréstimos quando a empresa invoca o 

capítulo 11; a penalização fiscal para reduzir a dívida é menos grave no capítulo11; a 

divulgação obrigatória e o direito de revelação no capítulo 11 reduzem a diferença de 

conhecimento entre os gerentes e as pessoas externas á empresa sobre as perspectivas de 

negócios da empresa; o capítulo 11 facilita a venda de activos, reduzindo o risco dos 

compradores e incentivando a existência de várias propostas. Em termos gerais os 

resultados de diversas investigações concluem que o impacto da crise financeira sobre o 

valor de uma empresa e a locação de recursos pode ser muito diferente, dependendo se 

uma empresa renegoceia os seus contractos com os seus credores ao abrigo do capitulo 

11 ou fora do tribunal. 

 

A análise efectuada pelo autor já referido mostra que os rácios de alavancagem das 

empresas em situação financeira difícil, em geral, permanecem elevados mesmo depois 

dessas empresas recontratarem a dívida com os seus credores e que a alta alavancagem, 

após a recontratação, parece ser permanente. Por outro lado, os rácios de alavancagem 

caem mais quando as empresas se reorganizam ao abrigo do capítulo 11. Podemos 

afirmar que os índices de alavancagem permanecem “pegajosos” pois as empresas uma 

vez que se encontrem em dificuldades financeiras e se tornem altamente alavancadas, 

normalmente ficam altamente alavancadas, mesmo depois de negociarem novas 

condições com os seus credores. Estes índices de alavancagem são mais “pegajosos” 

quando a dívida for reestruturada fora do tribunal. Existem diversos obstáculos à 

redução da alavancagem. Em primeiro lugar existe o problema do credor resistente: um 

obstáculo para a redução da dívida durante a crise financeira é a dificuldade de 

convencer todos os credores para participarem num plano de reestruturação. Em 

segundo lugar existe o problema da preferência na dívida dos credores institucionais. A 

redução da dívida será menor para as empresas que, inicialmente, devem mais aos 

bancos e seguradoras. Em terceiro lugar existe o problema das consequências fiscais 

adversas da anulação das dívidas, pois a redução da dívida pode originar um imposto 

para o credor. Em quarto lugar existe o problema da vantagem dos gestores sobre os 

outsiders por terem informação, isto é, os credores estarão menos dispostos a trocar os 
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seus créditos prioritários por acções quando acreditam que o seu valor está 

sobrevalorizado. Por último, existe o problema dos custos da venda de activos, pois as 

empresas que são incapazes de negociar com os seus credores a reestruturação da 

dívida, vendem os activos para pagar as dívidas, a maioria das vezes sob pressão, a 

preços de liquidação. 

 

Ao efectuarmos a análise da redução da dívida, verificamos que existem uma série de 

razões pelas quais os custos de transacção da redução da dívida são, sem dúvida, muito 

menores no capítulo 11. Primeiro, o capítulo 11 facilita a redução da dívida, reduzindo o 

problema de validação do credor. Em contraste com uma reestruturação fora do sistema 

judicial, em que os credores não participantes são simplesmente “deixados sozinhos”, os 

credores do capítulo 11 que votaram contra um plano de reorganização proposto, ou os 

que não votaram, podem ser forçados a aceitar os termos aprovados pela maioria dos 

outros credores. Além disso o código de Falências obriga o juiz a rejeitar qualquer plano 

que seja inviável ou que deixe a empresa com um valor de dívida excessiva. Em 

segundo lugar, os credores institucionais enfrentam uma maior pressão externa para 

considerar o valor de um empréstimo com risco quando o devedor está legalmente 

falido, porque a sua condição financeira é uma questão de registo público. Ao contrário, 

quando um empréstimo é reestruturado fora do tribunal e a condição financeira do 

devedor é mais difícil de verificar, os credores têm mais descrição no que diz respeito à 

quantidade ou momento de qualquer subscrição. O capítulo11 também reduz os custos 

de venda dos activos. Nos termos do artigo 363 do Código de Falências, as vendas de 

activos por um devedor do capítulo 11 são executadas por uma ordem judicial e não 

requerem a aprovação formal dos accionistas ou administradores. Além disso, a 

penalidade fiscal por reduzir a dívida é menos grave no capítulo11. Durante o período 

analisado por Stuart C. Gilson, as empresas no capítulo 11 foram capazes evitar ou adiar 

o pagamento de imposto sobre os proveitos provenientes do cancelamento do 

endividamento, enquanto as empresas que se reestruturaram fora do tribunal foram 

tributadas em grande parte ou na totalidade desses seus proveitos. Assim a taxa efectiva 

de imposto sobre esses tipo de proveitos foi menor para as empresa do capítulo 11 do 

que para as empresas que se reestruturaram fora do tribunal. Finalmente, o capítulo 11 

reduz as assimetrias de informação entre gestores e pessoas de fora, tornando menos 
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oneroso para as empresas em dificuldades a venda de novas acções ou a troca de dívida 

por acções. As pessoas de fora têm acesso à informação relativamente melhor sobre 

uma empresa financeiramente com problemas quando entra no capítulo 11, porque o 

código de Falências exige da empresa a apresentação de relatórios financeiros  mensais 

e efectuar outras publicações detalhadas e os credores têm o direito legal de as 

conhecerem.  

 

Apesar de se ter concluído pelos benefícios da reorganização ao abrigo do capítulo 11, 

não deixam de ser preocupantes alguns aspectos deste processo. Os custos de transacção 

apesar de mais baixos, podem ter um impacto de primeira ordem sobre as escolhas da 

estrutura de capital das empresas e os custos previstos das empresas em crise financeira 

impedem-nas de usar muita dívida e isso não lhes permite eliminar a dívida pois é muito 

dispendioso, pelo que para as empresas evitarem ficar “presas” na alta alavancagem, os 

gestores devem prever com antecedência a possibilidade de crise financeira, mantendo 

uma estrutura de capital que pode ser reestruturada a um custo relativamente baixo. O 

número repetido de falências ou reestruturações de um elevado número de empresas, 

nos Estados Unidos, tem estimulado o debate sobre a eficácia das praticas de 

reorganização e muitos observadores já pediram uma revisão completa do capitulo11, 

com base na verificação do elevado nível de endividamento das empresas. Os resultados 

sugerem que se opte por uma solução em que a empresa preencha, simultaneamente, os 

requisitos para o capítulo 11 e os requisitos para um plano de reorganização fora do 

tribunal, pois seria um processo mais célere e com menos custos. Este tipo de falência, 

tipo “pré-organizada”, seria dominada pela reestruturação fora do sistema judicial, no 

entanto, incorpora uma das principais vantagens do capítulo 11 que é a flexibilidade 

para reduzir a alavancagem.  

 

Importa analisar se o Programa Revitalizar tem em consideração estes aspectos atrás 

referidos, que são de alguma forma condicionantes do sucesso da reorganização das 

empresas. Para efectuarmos esta análise temos de ter em consideração a realidade de 

Portugal, que é muto diferente da realidade dos Estados Unidos, em diversos níveis. Os 

estudos realizados nos Estados Unidos e que levaram ás conclusões já referidas não são 
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comparáveis com estudos efectuados em Portugal, uma vez que só agora é que se está a 

tentar adoptar o capítulo 11 para recuperar as empresas. 

 

As empresas portuguesas têm grandes dificuldades em se financiarem, com o objectivo 

de aumentarem o seu capital social. A bolsa de valores apenas funciona para um número 

reduzido de empresas e é muito pequena a quantidade de empresas que emite acções 

que são adquiridas por terceiros com o objectivo de aumentar o capital social. A 

esmagadora maioria das empresas portuguesas apenas pode aumentar o seu capital 

através de entradas de dinheiro dos sócios ou accionistas, que nesta altura de grande e 

continuada crise, ou não têm meios ou não estão para arriscar pois o futuro é cada vez 

mais incerto e a responsabilidade cada vez maior. Devo referir que neste aspecto o 

Estado tem tido uma actuação que prejudica a actividade empresarial, uma vez que ao 

responsabilizar os empresários pelo não pagamento de alguns impostos e contribuições, 

quando em períodos de crise a decisão é entre parar a laboração ou incumprir algumas 

obrigações fiscais, então parece que a via mais aconselhável para o empresário é ter os 

impostos sempre em dia e, senão houver capacidade para mais, fechar a empresa. Uma 

solução interessante seria a fusão de empresas do mesmo sector de actividade que, desta 

forma, ficariam fortalecidas, quer na sua estrutura, quer no seu posicionamento no 

mercado. No entanto, a mentalidade da classe empresarial portuguesa não potencia esta 

solução. A transformação de dívida a terceiros em capital seria uma forma de resolver 

ou atenuar o problema do endividamento excessivo, mas o problema é sempre o 

mesmo: que credores estariam interessados nesta solução? Para serem accionistas 

minoritários não teriam grande benefício, pois não teriam poder de decisão e para serem 

maioritários, para além do valor do débito ter de ser suficiente elevado, é necessário que 

os accionistas maioritários aceitam passar a ser minoritários, o que, a acontecer, será 

num número muito reduzido de casos. Dado o grande problema que é o aumento do 

capital social, a solução do problema passa pelos gestores preverem e evitarem o 

elevado grau de alavancagem que as empresas apresentam. De que forma podem os 

gestores efectuar previsões para evitarem situações que podem levar, em última 

instância, á insolvência? De acordo com Santos (2000), “ as empresas não se tornam 

insolventes de um dia para o outro. É antes um processo lento, durante o qual, credores, 

investidores e a comunidade financeira recebem directa ou indirectamente indícios de 
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que a empresa experimenta dificuldades financeiras.”. Penso que seria muito 

interessante desenvolver modelos de previsão de falências, sectoriais, usando os dados 

fornecidos, anualmente, à Autoridade Tributária, nomeadamente o Modelo 22 e o IES e 

que seriam da responsabilidade das associações sectoriais, que conjuntamente com o 

Estado e com as Entidades Bancárias elaborariam os modelos de previsão de falências, 

que seriam uma ferramenta de grande utilidade para todos os agentes económicos. Para 

que este trabalho fosse realizado com rigor e verdade, seria imprescindível que a 

informação prestada correspondesse á realidade e que a famigerada “contabilidade 

criativa” não tivesse lugar. O TOC e o ROC teriam um papel fundamental neste 

processo e a sua responsabilidade seria muito maior, pois de outro modo, a informação 

prestada pelas empresas tenderia a continuar a não ser rigorosa. O revés do sucesso dos 

modelos de previsões de falências são a tomada de decisões dos intervenientes nestes 

processos que, perante a eminência de falência, são levados a tomar decisões para 

salvaguarda da sua posição, que podem ter consequências muito negativas para o 

funcionamento da empresa. Hoje em dia, quer a Autoridade Tributária, quer as 

Entidades Financeiras, já utilizam ferramentas que lhes permitem efectuar análises 

sistemáticas ao comportamento das empresas, de forma anual, a AT, e trimestral ou 

semestralmente as Entidades Financeiras. No entanto estas ferramentas apenas são 

utilizadas para fins muito específicos, nomeadamente a AT que pretende analisar 

desvios comportamentais indiciadores de fuga aos impostos para levar a cabo 

inspecções a essas empresas. As Entidades Financeiras, nomeadamente as Bancárias, 

fazem um acompanhamento das empresas e vão ajustando os apoios concedidos em 

função de, entre outros, dos documentos contabilísticos fornecidos, no entanto, dado o 

tipo de garantias que possuem, desde hipotecas, penhores, até aval pessoal dos 

administradores, estão mais confortáveis. O que não existe é uma interligação da 

informação que as diversas entidades obtêm, para se realizarem estudos sectoriais de 

análise dinâmica às empresas. As associações sectoriais promovem, com regularidade, 

inquéritos á actividade das empresas que servem de base para a elaboração de notas de 

conjuntura dos sectores. Estes inquéritos abrangem diversas áreas, nomeadamente a 

caracterização geral da empresa, caracterização da actividade, situação financeira, 

emprego, carteira de encomendas, etc., cuja utilização, em parceria com os dados 

obtidos pelas entidades atrás referidas, poderiam ser de extrema importância para o 
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modelo de previsão de falências ou, como seria correcto, “modelo de previsão de 

excesso de endividamento”. As alterações ocorridas no passado recente, do POC para o 

SNC vão no sentido de que as contas das empresas sejam mais claras e transparentes, 

reflectindo com mais rigor e realidade das empresas. Os administradores das empresas, 

os seus técnicos e revisores oficiais de contas são elementos fundamentais para que todo 

o processo tenha sucesso e por isso, a realidade da empresa não pode ser camuflada, 

como é habitual na maioria das empresas, que quando se apresentam á insolvência estão 

num estado lastimável e sem qualquer hipótese de recuperação.  

 

É necessário que as empresas ajustem o valor dos seus capitais próprios ao seu volume 

de negócios e á sua dimensão para evitar situações de excesso de endividamento. A 

determinação do valor deste rácio deverá ser calculado sectorialmente e atender ás 

especificidades de cada empresa, no entanto, mesmo correndo o risco de não ser 

rigoroso, deve-se caminhar nesse sentido com celeridade. A grande maioria das 

empresas é demasiado dependente do apoio bancário e do prazo de pagamento que os 

fornecedores lhe facultam. Quando uma destas alavancas falha a empresa entra, de 

imediato, em dificuldades para honrar os seus compromissos. 

 

As questões e dúvidas colocadas por Stuart C. Gilson relativamente às consequências da 

aplicação do capitulo 11 nos Estados Unidos devem funcionar como alertas para as 

consequências da aplicação em Portugal desse normativo. As diferenças entre os dois 

países são muito grandes e a primeira é a que se prende com o “significado” de 

insolvente em cada país, como explicado anteriormente. É necessário mudar esta 

mentalidade para se poder dar uma segunda oportunidade às empresas insolventes. 

Depois é necessário entender a questão da forma de financiamento das empresas e as 

grandes dificuldades que se encontram, nomeadamente a nível de custos, para se 

efectuar o equilíbrio das empresas. Que papel podem ter os fundos de revitalização e o 

capital de risco? O passado não é encorajador, mas é possível que o futuro seja 

promissor. Que papel tem o Administrador de Insolvência? Nos Estados Unidos não 

lhes é conferida uma importância determinante, mas em Portugal tem sido um elemento 

bloqueador. Qual o nível de qualificação dos gestores portugueses? Estudos recentes 

concluíram que o nível académico dos empresários portugueses está muito abaixo dos 
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empresários europeus, nomeadamente espanhóis. As empresas portuguesas são, 

predominantemente, pequenas e médias empresas, de carácter familiar, em que a gestão 

é atribuída, não numa base de competência, mas numa base de relação familiar. Talvez 

por isso é que a maioria dessas empresas não vive para além da segunda geração. Mudar 

esta mentalidade não é tarefa fácil e não será o Programa Revitalizar que vai solucionar. 

O Estado com o objectivo de cumprir as metas acordadas com a troika, tem mostrado 

uma grande insensibilidade relativamente às dificuldades que as empresas atravessam e 

tem adoptado politicas fiscais nada condizentes com a necessidade de desenvolvimento 

da economia. Que contradições existem entre as medidas aplicadas e o crescimento das 

empresas? 
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Capítulo IV – Estudo de caso: CSM 

 

4.1 - Caracterização da Empresa 

 

A empresa em questão desenvolve a sua actividade no sector de indústria da construção 

civil e obras públicas e é responsável por inúmeras empreitadas e subempreitadas de 

construção civil e obras públicas que se encontram distribuídas por todo o país.  

 

A empresa especializou-se na construção de infra-estruturas de abastecimento de água e 

de saneamento, sendo que neste contexto se pode afirmar que a maioria dos 

concorrentes da sociedade, no mercado nacional, apresentam uma dimensão mais 

reduzida relativamente à mesma, para além de terem uma expressão local e uma 

estrutura menos diversificada e profissionalizada. 

 

A capacidade produtiva e de resposta da empresa é em muito superior à de qualquer um 

dos seus concorrentes, sendo que muitos deles nem terão sequer dimensão para poder 

assegurar a execução de determinado tipo de empreitadas por falta de alvará ou 

capacidade para tal. 

 

Analise dos Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças: 

 

Pontos Fortes / Oportunidades 

 Empresa com forte tradição e implantação no sector; 

 Elevado grau de especialização na construção de infra-estruturas de 

abastecimento de água e saneamento; 

 Elevada qualificação do seu pessoal e formação contínua do mesmo; 

 Forte capacidade de aplicação em obra; 

 Parque de equipamento tecnologicamente moderno; 

 Mobilidade e estrutura logística necessárias para poder realizar obras em todo o 

país e no estrangeiro; 

 Elevado potencial de expansão internacional da sua actividade; 

 Careira de obras adjudicadas com grande expressão. 
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Ponto Fracos / Ameaças 

 Indisponibilidade de banca par conceder financiamentos atendendo ao sector em 

que a empresa desenvolve a sua actividade – sector da construção civil e obras 

públicas; 

 Ciclo de tesouraria muito deficitário, com prazo médio de pagamentos muito 

inferior ao prazo médio de recebimentos, o que obriga ao recurso constante da 

antecipação de fundos por via de contractos de factoring; 

 Forte dependência de grandes obras para rentabilização da sua actividade; 

 Conjuntura económica recessiva a nível europeu; 

 Sector da construção civil e obras públicas em crise em Portugal e Espanha; 

 Instabilidade nos recebimentos oriundos do sector público; 

 Diminuição do investimento público em obras de infra-estruturas. 

 

4.2 - Fundamentos da Apresentação da Empresa à Insolvência 

A sociedade requerente descreve na petição inicial, apresentada pelo seu advogado ao 

tribunal competente, as causas da situação pelas quais se encontra na actual situação de 

insolvência, as quais se transcrevem: 

 

“…confrontando-se a ora requerente com exigências de garantia e formas de pagamento 

incompatíveis com as suas disponibilidades financeiras (em particular quando o tecido 

empresarial português atravessa um momento de extrema dificuldade – para não dizer 

impossibilidade – de financiamento).” 

 

“O que tem vindo a agravar nestes últimos meses, de maneira imprevista e 

incontrolável, o “compromisso financeiro” da empresa, de tudo resultando a 

possibilidade de ruptura iminente da tesouraria da aqui apresentante.” 

 

“Tanto mais que o agravamento consecutivo da conjuntura económica, não só 

possibilita o normal e indispensável financiamento de tesouraria, como reduz tais apoios 

a níveis próximos do zero.” 
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“Por outro lado, a agravamento da crise em que o País de encontra mergulhado 

impossibilita igualmente a venda de activos valiosos de propriedade da empresa…” 

 

“Por outro lado essa mesma crise, aliada à tendência do sector estatal para adiar 

pagamentos a que está obrigado, fazem com que a empresa seja credora de quantias 

significativas mas não tenha expectativa de receber as mesmas a curto ou médio prazo.” 

“ De tudo resultando o perigo iminente da aludida ruptura de tesouraria.” 

 

A Administração da empresa está a trabalhar no sentido de manter toda a actividade da 

empresa e a reestruturação da dívida, que se avolumou, vai permitir à empresa gerar 

resultados que a viabilizem, sendo convicção da empresa que se irá manter no tempo e 

ultrapassará esta situação pelo que assume o compromisso de liquidar as dívidas 

conforme plano à frente proposto, o que permitirá, a seu tempo reconquistar a confiança 

dos seus credores. 

 

 

4.3 - Conteúdo da Plano (artigo 195º do CIRE) 

 

1 - Lista de credores 

Listagem anexada 

 

2 - Proposta de regularização do passivo 

 

A empresa dispõe de património que não se encontra afecto à actividade (antiga sede 

social e diversas participações financeiras) e que é passível de ser libertado para 

pagamento do passivo. Tendo presente a actual conjuntura económica e a recessão 

verificada, em especial a nível do imobiliário, a libertação de tal património, por via da 

alienação prevê-se a médio prazo, protegendo assim o valor do activo em questão, os 

interesses da empresa em particular e por inerência os de todos os credores em geral. 

Assim, e para além da libertação de património atrás mencionada a regularização terá de 

se efectuar por recurso aos meios financeiros futuros gerados pela exploração. 
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Assim, propõe-se: 

2.1 – Contribuição dos accionistas para a recuperação da empresa. 

Não sendo possível encarar, nesta fase, quaisquer entradas de capital, os accionistas 

renunciam a quaisquer créditos de que sejam titulares nessa qualidade sobre a 

sociedade, e obrigam-se a não distribuir dividendos enquanto o actual passivo não se 

encontrar totalmente regularizado. 

 

2.2 – Créditos que beneficiem de garantia sobre bens de empresa ou de terceiros. 

Capital – Consolidação e pagamento em cento e duas prestações mensais sucessivas e 

crescentes nos termos do quadro referido na alínea 2.10, vencendo-se a primeira no 

último dia do 18º mês seguinte à data da deliberação de aprovação do presente plano de 

insolvência. 

Juros – Pagamento de juros vencidos e vincendos pela aplicação de uma taxa indexada à 

euribor a 6 meses, com carência de seis meses e capitalização dos montantes relativos 

ao período de carência para o pagamento do capital. 

 

2.3 – Créditos decorrentes de contractos de reserva de propriedade sobre bens da 

empresa. 

Não existem dívidas desta natureza. 

 

2.4 – Créditos decorrentes de contractos locação financeira. 

Manutenção dos contractos nos termos actuais.  

 

2.5 – Créditos decorrentes de contractos de aluguer operacional de veículos. 

Manutenção dos contractos nos termos actuais. 

 

2.6 – Créditos emergentes de contribuições para a Segurança Social. 

Manutenção dos actuais acordos de pagamento em prestações, das dívidas relativas à 

contribuição da entidade patronal para a segurança social. 

 

2.7 – Créditos emergentes de impostos da Fazenda Pública 

Não existem dívidas desta natureza. 
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2.8 – Créditos laborais: 

Valor indicado: 1.613.898,31 €  

-Créditos laborais vencidos: Não existem créditos desta natureza 

-Créditos laborais vincendos: 648.386,86 € 

Estes créditos decorrem da necessidade de adequar a estrutura de Recursos Humanos 

existente, ás novas condições que o mercado e o nível de actividade impõem, por via da 

redução de número de efectivos. 

Os créditos por rescisão do contrato de trabalho, no âmbito deste processo serão pagos 

em vinte e quatro prestações iguais, mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira no 

último dia do segundo mês seguinte à datada deliberação de aprovação do presente 

plano de insolvência. 

-Créditos laborais sob condição: 965.511,45 € 

Estes créditos não se verificam com a aprovação do presente plano, pois que 

prosseguindo a actividade da empresa manter-se-ão os postos de trabalho que não forem 

objecto de extinção no âmbito do presente plano de reestruturação. 

 

2.9 – Créditos comuns: 

O montante da dívida de capital aos restantes credores, representado, designadamente, 

por facturas, letras, factoring ou cheques, será objecto de um perdão correspondente a 

sessenta por cento do seu valor, sendo o remanescente pago em cento e duas prestações 

mensais, sucessivas e crescentes nos termos do quadro referido na alínea 2.10 não 

considerando juros vencidos e vincendos, vencendo-se a primeira no último dia do 

décimo oitavo mês seguinte à data da deliberação de aprovação do presente plano de 

insolvência. 

 

2.10 – Quadro referente á distribuição temporal das prestações de capital. 

 

Anos 1º Ano 2ª Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º Ano 

Percentagem 0,00% 1,50% 3,50% 7,50% 9,00% 12,50% 14,00% 16,00% 17,00% 19,00% 

% Acumul. 0,00% 1,50% 5,00% 12,50% 21,50% 34,00% 48,00% 64,00% 81,00% 100,00% 

% Mensal 0,00% 0,25% 0,29% 0,63% 0,75% 1,04% 1,17% 1,33% 1,42% 1,58% 

 

 

Mês % Mensal % Acumulada Período Cumulativo 
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1-18 0,00% 0,00% 0,00% 

19-24 0,25% 1,50% 1,50% 

25-36 0,29% 3,50% 5,00% 

37-48 0,63% 7,50% 12,50% 

49-60 0,75% 9,00% 21,50% 

61-72 1,04% 12,50% 34,00% 

73-84 1,17% 14,00% 48,00% 

85-96 1,33% 16,00% 64,00% 

97-108 1,42% 17,00% 81,00% 

109-120 1,58% 19,00% 100,00% 

    

2.11 – Relação de credores por tipo de credor e natureza dos créditos sobre a 

insolvência. 

De acordo com os dados contabilísticos da insolvente foram considerados os credores e 

respectivos créditos discriminados em anexo. 

 

3 – Descrição das medidas de execução do plano e respectiva finalidade: 

 

O plano de insolvência tem “por finalidade expor as condições em que os credores e a 

administração da devedora definem a continuidade da empresa, sob a administração da 

própria, e os termos em que serão feitos os pagamentos dos créditos. 

 

As medidas já realizadas e a realizar são as que resultam da manutenção da actividade 

laboral da empresa, bem como da alienação dos activos não afectos à exploração, para 

liquidação do passivo a reestruturar, e a redução dos efectivos a nível dos recursos 

humanos, com o objectivo de minimização dos impactos provocados pela actual 

situação de ruptura de tesouraria e falta de liquidez. 

 

Como as dificuldades da empresa resultam da sua falta de liquidez, como consequência 

directa do incumprimento dos seus clientes, a actuação da Administração vai se 

focalizar nas condições de concessão de crédito. Assim, está a ser feito um grande 

esforço no sentido de reduzir os prazos de pagamento contratuais e reais dos clientes, já 

que são muitos os que incumprem os prazos contratuais, com especial relevância para as 

entidades e empresas púbicas. 
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Devido ao processo de insolvência a empresa está a ser forçada a adquirir matérias-

primas a pronto, conseguindo desta forma preços mais baixos, com reflexo nas margens 

brutas. 

 

Para além disso a está a ser implementado um sistema de banco de horas com o 

objectivo de racionalizar o custo da mão-de-obra e distribuir a sua afectação de acordo 

comas necessidades da empresa. 

 

Adicionalmente, tem-se realizado reuniões gerais com todos os funcionários da empresa 

no sentido de orientar todos os esforços para os seguintes objectivos: conter custos, 

defender a liquidez da empresa, assegurar a atempada cobrança de créditos sobre os 

clientes e aumentar a produtividade. 

 

Caracterização das Principais Medidas 

 

A – Operações com reflexos na Passivo da Insolvente: 

No fundamental, são as medidas já descritas no ponto relativo a “ Proposta de 

Regularização do Passivo”. Quaisquer outras resultam de correcções ao balanço. 

 

B – Outras Medidas do Processo de Reestruturação: 

O processo de reestruturação prevê: 

 para os créditos que beneficiem da garantia sobre bens da empresa ou de 

terceiros, no plano de pagamentos dos valores de capital em dívida, um período 

de carência de 18 meses e a aplicação posterior de um calendário de 

regularização em 102 prestações mensais crescentes, os termos do quadro 

referido na alínea 2.10 deforma a permitir à empresa ultrapassar a situação 

actual de ruptura de tesouraria e falta de liquidez; 

 para os créditos comuns, no plano de pagamentos dos valores de capital em 

dívida, um período de carência de 18 meses, um perdão correspondente a 60% 

do seu valor, sendo o remanescente pago em cento e duas prestações mensais, 

sucessivas e crescentes nos termos do quadro referido na alínea 2.10 não 

considerando juros vencidos e vincendos; 
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 para os créditos laborais resultantes da rescisão de contractos de trabalho, no 

âmbito do processo, o pagamento com início no final do mês seguinte ao da 

rescisão, em vinte e quatro prestações iguais, mensais e sucessivas; 

 para os créditos decorrentes de contractos de reserva de propriedade sobre bens 

da empresa, decorrentes de contractos de locação financeira, e decorrentes de 

contractos de aluguer operacional de veículos, a manutenção dos contratos nos 

termos actuais. 

 

4 – Descrição da situação patrimonial, financeira e reditícia da insolvente 

 

Análise da Situação Externa 

- Enquadramento macroeconómico 

Portugal, durante a primeira década do século XXI, passou por duas recessões técnicas 

– nos anos de 2003 e 2008 encontrando-se, actualmente, no contexto da maior crise 

financeira e económica mundial dos últimos 80 anos. 

 

Esta crise internacional deteriorou a economia mundial, levando a que economias 

avançadas entrassem em recessão e as economias de mercados emergentes revelassem 

um abrandamento significativo. 

 

Tais desenvolvimentos afectaram a economia, quer pela sua forte integração económica 

e financeira, quer por fragilidades que condicionam a produtividade dos factores e 

restringem as condições de solvabilidade dos agentes numa perspectiva intemporal. 

Estes factores contribuíram, em 2008, para a desaceleração acentuada da economia 

portuguesa. Portugal votou a registar um dos crescimentos mais baixos entre os países 

da zona Euro e da União Europeia, iniciando no segundo semestre de 2011 um período 

recessivo que se antevia como o mais profundo e prolongado das últimas décadas. 

 

O défice externo da economia portuguesa aumentou significativamente condicionado, 

por um lado pela quebra abrupta da procura externa e das exportações de bens e 

serviços, contrastando com uma menor desaceleração das importações, e por outro lado, 
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pela evolução desfavorável dos termos de troca, fruto do forte aumento anual do preço 

das matérias-primas nos mercados internacionais, nomeadamente, do petróleo. 

 

Em termos macroeconómicos, esse aumento do défice externo reflecte a diminuição da 

taxa de poupança do sector privado e das administrações públicas e a manutenção do 

investimento em percentagem do PIB. Dever-se-á referir que, após dois anos de 

significativo ajustamento estrutural, assistiu-se a uma inversão, em 2008, do processo 

de consolidação estrutural das contas públicas. 

 

Num quadro de elevada incerteza e aversão ao risco, as perspectivas para o crescimento 

a nível global tem vindo a ser marcadamente revistas em baixa. No contexto actual de 

crise económica e financeira à escala global existe, ainda, incerteza quanto à evolução 

futura do actual quadro recessivo a nível global. 

 

- Breve caracterização do sector da construção civil e obras públicas 

No mercado Português a situação de crise vivida no sector da construção civil há vários 

anos agravou-se com a crise financeira. 

Perspectiva-se que, com a conjuntura difícil que Portugal está a viver e com a 

consequente diminuição do investimento público e privado, se assista a uma grande 

incerteza na realização de obras públicas (adiamentos de concursos e de prazos de 

construção), bem como uma forte retracção de obras de construção civil originárias do 

sector privado. 

 

- Posicionamento da empresa no Mercado 

A qualidade dos trabalhos e obras executadas, a experiência, know-how e credibilidade 

acumulada, bem como a capacidade produtiva são factores de diferenciação da empresa. 

Análise da Situação Interna 

 

- Situação Actual dos Recursos e Capacidades da Empresa 

Terrenos, edifícios e outras construções: 

As instalações da empresa são adequadas para o exercício da sua actividade. 
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Equipamento básico, de produção e administrativo, utensílios e ferramentas e outros 

bens: 

Os equipamentos são os suficientes e necessários para a actividade operacional da 

empresa. 

 

Quadro de Pessoal: 

O quadro de pessoal, para o desenvolvimento da actividade, e tendo em conta a  actual 

situação económica, é excedentário impondo-se o ajustamento do mesmo à realidade de 

mercado, por via de uma diminuição do número de efectivos. 

 

- Análise Económico-Financeira 2008-2010 

Para uma avaliação do desempenho da empresa, de 2008 a 2010, anexamos as seguintes 

peças contabilísticas: 

 

Quadro 1 – Balanço de 2008 a 2010 

 

Quadro 2 – Demonstração de Resultados de 2008 a 2010 

 

5 – Forma de Reembolso dos Credores no cenário de aprovação do presente Plano de 

Insolvência: 

 

A forma de reembolso dos créditos sobre a insolvência será realizada através da 

manutenção e recuperação da actividade da empresa, que gerará os resultados 

económicos necessários para tal. 

Com vista a atingir esse fim é essencial que os credores aprovem o Plano proposto, em 

especial as medidas apresentadas no Ponto 2. 

Assumindo a prossecução da actividade, juntam-se as projecções e respectivos 

pressupostos das mesmas para o período de vigência do plano: 

 

5.1 – Balanços Previsionais de 2011 a 2021 – Quadro 3 

 

5.2 – Demonstração de Resultados de 201 a 2012 – Quadro 4 
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6 – Forma de Reembolso dos Credores no cenário de liquidação: 

 

Na hipótese dos credores não darem o seu apoio ao Plano de Insolvência ora proposto 

ter-se-á de equacionar o cenário de liquidação dos activos que integram a massa 

insolvente. 

Este cenário caracterizar-se-á por: 

Tentativa de recebimento dos créditos detidos sobre clientes, bem como venda dos 

activos (terrenos, edifícios, participações financeiras, equipamento e stocks). 

Mas, como também se depreende, o cenário de liquidação não deixará de acarretar 

perdas substanciais de valor na venda daqueles bens e na recuperação de créditos sobre 

clientes o que se estima em cerca de 50% a 75% do valor em continuidade (dependendo 

da natureza do activo). 

Adicionalmente é necessário equacionar-se o impacto resultante da efectivação dos 

diversos créditos sob condição, o seu efeito na graduação dos créditos, atenta a sua 

natureza de créditos privilegiados, bem como a aplicação de multas por incumprimentos 

contratuais por parte dos clientes em obras em curso. 

 

Este último ponto poderá reduzir significativamente os montantes que a sociedade tem a 

receber dos seus clientes. 

 

Assim, com o acréscimo das responsabilidades actualmente sob condição, 

nomeadamente os créditos resultantes da eventual extinção dos contractos de trabalho, 

que ascendem, à data da declaração de insolvência, a mais de 1,6 milhões de euros, bem 

como a redução do valor dos activos provocada pelo encerramento da actividade, prevê-

se que os credores comuns receberão uma percentagem muito reduzida dos seus 

créditos. 

 

Situação da empresa em liquidação 

Em cenário de liquidação, e de acordo com os quadros acima referidos, perspectiva-se 

um valor global de perdas de 13.773.469 €, espelhando-se na correcção da rubrica com 

a designação “Outras variações no capital próprio”. 
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4.4 – Pressupostos Determinantes do Estudo de Viabilidade e Recuperação 

Financeira 

 

A – Volume de Negócios Previsional 

Para o período de 2012 a 2014 as vendas foram projectadas com base na carteira de 

obras e nas obras em perspectiva. Assim, em 2014, retoma-se um nível de actividade e 

de facturação próximo do registado em 2010. para o período de 2016 a 2021 estimou-se 

um crescimento de 3% anual que se considera como prudente e adequado face à forte 

capacidade de crescimento registada no passado. 

 

B – Custo das Matérias Consumidas e das Mercadorias Vendidas - CMVMC 

Prevê-se que o CMVMC para os anos de 2011 e restantes tenham um peso sobre as 

vendas de 82,34%. De salientar que a empresa, em 2010, obteve um valor para este 

indicador de 82,34%, antevendo-se a capacidade de nos próximos anos alcançar pelo 

menos, valores idênticos, tendo em conta as medidas de aumento da eficiência de 

produção que se pretendem introduzir para aumentar a eficácia e rentabilidade. 

 

C – Fornecimentos e Serviços Externos - FSE 

Os valores dos FSE para o ano de 2011 e seguintes foram estimados tendo por base a 

natureza do respectivo custo. 

Para a determinação da evolução futura dos custos de natureza variável, foram 

estimados os correspondentes valores médios e ponderado o seu peso no volume de 

negócios da empresa e, posteriormente aplicada, em cada ano, a correspondente 

variação da actividade comercial da empresa. 

Relativamente aos custos da natureza fixa, para 2011, foram calculados tendo por base o 

peso médio sobre o volume de negócios, procedendo-se à actualização dos respectivos 

valores com base na taxa de inflação prevista. 

 

D – Custos com o Pessoal 

Os custos com pessoa foram calculados em função dos salários de Junho de 2011, tendo 

presente uma redução dos efectivos correspondente a cerca de 50% da massa salarial. O 
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seu cálculo previsional teve por base os direitos subjacentes às indemnizações devidas e 

a sua liquidação conforme atrás exposto. 

 

E – Planos de Amortização e Juros da Dívida e Reestruturar 

 

Anos 1º Ano 2ª Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º Ano 

Percentagem 0,00% 1,50% 3,50% 7,50% 9,00% 12,50% 14,00% 16,00% 17,00% 19,00% 

% Acumul. 0,00% 1,50% 5,00% 12,50% 21,50% 34,00% 48,00% 64,00% 81,00% 100,00% 

% Mensal 0,00% 0,25% 0,29% 0,63% 0,75% 1,04% 1,17% 1,33% 1,42% 1,58% 

 

 

Mês % Mensal % Acumulada Período Cumulativo 

1-18 0,00% 0,00% 0,00% 

19-24 0,25% 1,50% 1,50% 

25-36 0,29% 3,50% 5,00% 

37-48 0,63% 7,50% 12,50% 

49-60 0,75% 9,00% 21,50% 

61-72 1,04% 12,50% 34,00% 

73-84 1,17% 14,00% 48,00% 

85-96 1,33% 16,00% 64,00% 

97-108 1,42% 17,00% 81,00% 

109-120 1,58% 19,00% 100,00% 

 

F – Segurança Social 

Prevê-se a liquidação do montante em dívida mediante o pagamento em 60 prestações 

mensais, de acordo com requerimento já apresentado no Instituto de Gestão Financeira 

da Segurança Social, IP, nos termos do disposto nos artigos 196º, 198º e 199º do Código 

do Procedimento e de Processo Tributário e artigo 13º do Decreto-Lei nº 42/2001 de 9 

de Fevereiro. 

 

Dados da Demonstração de Resultados Previsional: 

- Encargos Financeiros 

Os Encargos Financeiros foram calculados tendo por base a origem da respectiva 

dívida. 

Relativamente á dívida a reestruturar apresentada no Plano de Recuperação, foram 

estimados os valores dos encargos financeiros de acordo com a proposta enunciada, 

tendo sido calculados em função do Plano de Amortizações. 
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São também calculados os juros associados aos contractos de leasing que, segundo a 

proposta apresentada, continuam a ser cumpridos de acordo com o estabelecido 

contratualmente 

 

- Imparidade de dívidas a receber 

Não foram estimadas imparidades para o período projectado, uma vez que a empresa se 

pretende concentrar num nicho de entidades reputadas, conhecidas por serem boas 

pagadoras, maioritariamente na área onde sempre desenvolveu a sua actividade, 

concretamente no que concerne às obras de abastecimento de águas e saneamento.  

 

- Outros rendimentos e ganhos 

Apenas foi considerado a manutenção de um valor aproximado ao observado em 2010, 

não levando em consideração o valor registado em 2011, o qual resulta da consideração 

do perdão de dívida que resulta da aprovação do presente plano. 

 

- Outros gastos e perdas 

Nesta rubrica encontra-se as seguintes componentes: 

Estado: Previsto o cumprimento das obrigações fiscais e legais nos termos da lei em 

vigor. 

 

Outros: Apenas foi considerado a manutenção de um valor próximo do observado em 

2010, não levando em consideração o valor registado em 2011, o qual resulta 

essencialmente da consideração de imparidades decorrentes de investimentos 

efectuados no passado. 

 

 

Dados do Balanço Previsional 

- Activos fixos tangíveis 

Para o período da proposta foi prevista a realização de um plano de investimentos de 

substituição de forma a permitir à empresa manter a sua capacidade produtiva de forma 

actualizada e eficiente. A esta rubrica foram aplicadas as respectivas depreciações 

previstas. 
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- Activos fixos intangíveis 

Não está previsto qualquer investimento 

 

- Propriedade de investimento 

Foi considerado a manutenção do valor observado em 2010 para os anos seguintes. Não 

se previu a sua venda devido ao contexto actual de mercado, no entanto a sociedade vai 

levar a cabo todos os esforços para a efectivar. 

 

- Participações financeiras – Outros métodos 

Apesar de se tratarem de participações de natureza estável, foi considerada a sua venda 

em 2016, não se efectuando de imediato dada a conjuntura adversa que resultaria numa 

perda de valor significativa das participações em causa. 

 

- Inventários 

Considerou-se em 2011 uma perda de valor dos inventários por obsolescência, quebras, 

degradação de produtos e materiais armazenados.  

 

- Clientes 

Para o cálculo do valor da rubrica clientes foi tido por base o tempo médio de 

recebimentos. 

Em 2011 prevê-se um tempo médio de recebimento de 30 dias, o que se justifica pelo 

impacto provocado pelos efeitos do pedido de insolvência. Não obstante, a empresa 

pretende implementar mais medidas com vista a melhorar a eficiência de cobrança. 

Apesar das dificuldades conjunturais, e contando com a continuidade das operações de 

factoring (considerado neste plano sem retorno), antecipa-se para o período de 2012 a 

2014 um incremento nas cobranças, voltando-se em 2015 aos prazos medis normais e a 

uma utilização menos intensiva dos mecanismos de factoring. 

 

- Outras contas a receber 

Foram atribuídos diferentes pressupostos de evolução às diferentes rubricas desta conta, 

mas na sua genes manteve-se para cada um deles uma evolução idêntica à que se 

perspectiva para 2011. 
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-Diferimentos 

Foi aplicada em cada ano um valor idêntico ao registado em 2010. 

 

- Financiamentos obtidos – passivo não corrente 

Foram mantidos nesta rubrica os valores existentes a regularizar de acordo com a 

proposta acima explicada. 

 

- Fornecedores 

Em 2011, prevê-se a forte redução deste rácio, passando os pagamentos a PP – Pronto 

Pagamento, explicado pelos efeitos do período de insolvência junto da confiança dos 

fornecedores. Apesar deste factor poder provocar constrangimentos à gestão de 

tesouraria, é expectável que gradualmente a empresa venha a obter junto dos seus 

fornecedores melhores condições. 

 

- Outras contas a pagar 

Foram mantidos nesta rubrica os valores existentes a regularizar de acordo com a 

proposta acima explicada. 

 

 

4.5 – A gestão da empresa durante o processo de insolvência 

 

Gerir uma empresa insolvente é tarefa com um grau de dificuldade tal que apenas quem 

viveu a situação poderá qualificar esse desiderato.  

No caso da empresa em análise, a situação foi mais grave uma vez que lhe foi movida 

uma acção, por parte de um fornecedor, com o objectivo de embargar a sentença de 

declaração de insolvência entretanto decretada pelo tribunal. Este embargo, que tem 

efeitos suspensivos, implica que a sentença não transite em julgado até decisão do juiz, 

originou um atraso na marcação da assembleia de credores definitiva cerca de 7 meses, 

o que provocou que o processo de insolvência demorasse quase um ano a ser concluído, 

uma vez que após a realização da assembleia de credores, na qual é votado o Plano de 

Recuperação, decorre um prazo de 10 dias para os credores que querem votar por 
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escrito e, posteriormente, ainda foi necessário analisar as impugnações de créditos 

pendentes, o que levou a empresa a estar durante um ano insolvente.  

 

A questão do embargo ao processo de insolvência é de grande importância e pode ter 

graves consequências na viabilização da empresa, merecia uma redobrada atenção por 

parte das entidades competentes, o que não me parece que tenha acontecido neste novo 

programa de revitalização das empresas. No caso em estudo, foi intentada uma acção de 

embargo à insolvência, por parte de um fornecedor que, usando má fé, tentou por este 

meio que a empresa lhe pagasse a totalidade da dívida, por negociação particular, que 

existia à data do inicio do processo de insolvência. Como por questões de direito o seu 

embargo não teve provimento, essa empresa adquiriu os créditos de um outro 

fornecedor, que também era credor, este de uma importância insignificante e, através 

dessa empresa, intentou novo processo de embargo à insolvência, que foi aceite pelo 

tribunal. Assim, a sentença de insolvência proferida em Setembro de 2011 não transitou 

em julgado e o processo ficou suspenso durante sete meses, altura em que foi analisado 

e arquivado esse processo, por parte do tribunal. Para além da demora na análise do 

processo, o que provocou perdas irrecuperáveis à empresa, o que admira é como pode 

ser possível uma empresa credora de dezasseis mil euros poder embargar um processo 

de insolvência que tem uma lista de credores reconhecidos que totaliza noventa milhões 

de euros. A legislação em vigor em Portugal permite que uma empresa coloque em risco 

a recuperação de outra, arriscando a perda de cerca de noventa postos de trabalho, 

quando o valor do seu crédito é insignificante, comparativamente á totalidade dos 

valores em causa. Sabendo o tribunal que a empresa apresentou um processo de 

recuperação, seria sua obrigação proceder á análise do embargo com a celeridade 

necessária, de forma a não afectar a recuperação da empresa; infelizmente ocorreu o 

contrário e a empresa em estudo fruto dessa situação esteve mais sete meses 

impossibilitada de concorrer a concursos de obras públicas, a que se dedica em 

exclusivo, o que originou que neste momento não tenha obras que lhe possam ser 

adjudicadas porque não concorreu a nenhuma. Quando terminarem as obras que está a 

realizar dificilmente poderá sobreviver e o tribunal é o principal responsável por esta 

situação, pois apesar das exposições feitas pelo A I e pelo advogado da empresa, nunca 

houve o menor sinal de preocupação com a situação por parte do tribunal. 
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As dificuldades na gestão de uma empresa insolvente, que apresenta um plano de 

recuperação, são tantas, que irei enunciar apenas aquelas que mais dificultaram a 

actividade normal da empresa. 

 

Bancos: A partir do momento em que é decretada a insolvência ficam suspensas todas 

as operações bancárias, nomeadamente as operações de factoring que a empresa 

utilizava e que eram fundamentais para obter liquidez. São também anulados os cartões 

de crédito, o que é compreensível, mas também os cartões de débito, o que não permite 

que a empresa levante dinheiro nas caixas automáticas ou efectue pagamentos através 

do multibanco. São igualmente cancelados os códigos de acesso ás contas bancárias, 

apenas podendo ser efectuadas consultas, pelo que os pagamentos ou são efectuados por 

cheque ou por transferência bancária feita pelo banco. Por outro lado, como deixa de 

haver apoio á tesouraria, as contas bancárias ficam de imediato negativas. Assim, e 

como nenhum banco procede a abertura de conta a uma empresa insolvente, apenas lhe 

é possível trabalhar com algum banco com quem tenha apenas uma conta de depósitos à 

ordem. A nível de emissão de cheques, a sua utilização fica bloqueada pelo 

incumprimento que se regista com as entidades bancárias que, ao comunicarem a mora 

ao Banco de Portugal, inviabilizam a sua emissão e consequente utilização. Resumindo, 

a empresa insolvente fica totalmente bloqueada no seu funcionamento e quanto mais 

tempo demorar a resolução do problema da insolvência mais complicada é a situação, 

tanto mais que para além das consequências de não ter financiamentos, passa a ter que 

utilizar os serviços bancários na sua gestão corrente, que tem custos muito elevados, 

dado o nível exagerado de preços de qualquer tipo de serviços que os bancos praticam. 

 

Fornecedores: No que diz respeito aos fornecedores, existem diversas formas de 

actuação. Alguns deixam de se relacionar com a empresa e apenas a contactam através 

do seu advogado a solicitar o pagamento dos valores que lhes são devidos. Dado que 

são informados que a empresa se encontra insolvente passam a agir em conformidade 

com a situação, não mais contactando a empresa. Outros contactam a empresa apenas 

para tentar serem ressarcidos dos valores em aberto, alguns deles ameaçando usar meios 

legais e “outros”. Não pretendem sequer ouvir a empresa no que diz respeito ao plano 

de insolvência e apenas pressionam a administração de forma a não deixar margem para 
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dúvidas que irão fazer “tudo” para receber. Outros fornecedores pretendem continuar a 

colaborar com a empresa, mas querem incluir nos preços dos artigos ou serviços a 

fornecer uma percentagem dos valores que ficaram por liquidar e só estão interessados 

em manter a relação comercial desta forma. Outros ainda, em número mais reduzido, 

continuam a ter relações comerciais com a empresa, não alterando os preços, apenas 

modificam as condições de pagamento, passando a exigir pagamento antecipado ou 

pronto pagamento, raramente aceitando conceder algum prazo. Naturalmente que o 

comportamento dos fornecedores está condicionado por vários factores, desde o 

conhecimento que têm da realidade da empresa insolvente até ao número de 

insolvências em que já participaram ou se têm seguro de crédito. O que é irrefutável é 

que desde o momento que a empresa se apresenta à insolvência a relação com qualquer 

fornecedor nunca mais é a mesma.  

 

Estado e Segurança Social: Relativamente a estas duas entidades a questão da 

insolvência à pacifica uma vez que as obrigações da empresa se mantêm, excepto o 

pagamento do PEC que fica suspenso. O problema que se coloca é o relacionado com os 

acordos de pagamentos em prestações em vigor à data da declaração de insolvência. 

Com a declaração de insolvências todos os acordos em vigor deixam de ser válidos, 

uma vez que todas as dívidas passam a ser consideradas vencidas e, por isso, a dívida 

existente á data passa a fazer parte da lista de credores. As empresas que necessitam de 

declarações de não dívida quer do Estado, quer da Segurança Social, para continuarem a 

exercer a sua actividade económica, não as conseguem obter uma vez que não lhes é 

possível, durante o período de insolvência efectuar acordos relativos a dívidas anteriores 

à declaração de insolvência. Se durante o período de insolvência existirem dívidas, ao 

Estado ou á Segurança Social, o Administrador de Insolvência pode fazer acordos para 

pagamento em prestações das dívidas da Massa Insolvente, mas as dívidas do período 

anterior não se podem regularizar dessa forma. Assim, as certidões de não dívida 

emitidas, declaram que a sociedade em causa, declarada insolvente em determinada 

data, apresenta, no que se refere ao seu período de actividade posterior àquela data 

(período da massa insolvente), a sua situação contributiva regularizada perante o Estado 

ou a Segurança Social, conforme o caso. As entidades que necessitam das declarações 

não têm levantado problemas com o seu conteúdo, no entanto, elas, de facto, apenas se 
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referem a um período específico da vida da empresa pelo que será admissível que 

algumas empresas não aceitem as declarações, com as graves consequências que dai 

advirão. 

 

Trabalhadores: No processo de insolvência, a atitude dos trabalhadores é muito 

diferente, de acordo coma sua idade e antiguidade na empresa. Os trabalhadores mais 

velhos, com idades mais próximos da reforma e com muitos anos de trabalho na 

empresa, desejam a sua liquidação, pois desta forma, terão direito a uma volumosa 

indemnização e ao subsídio de desemprego por um período confortável e que os ajudará 

a chegar sem sobressaltos à reforma. Os trabalhadores novos ou com poucos anos na 

empresa, pelo contrário, tudo fazem para que a empresa se mantenha em funcionamento 

e que os postos de trabalho sejam salvaguardados. Esta diferença de atitudes é notória 

durante a laboração da empresa, chegando a originar atritos entre os diversos 

trabalhadores. Naturalmente que os trabalhadores mais novos e mais qualificados 

quando têm conhecimento da situação de insolvência da empresa, de imediato começam 

a procurar alternativas de trabalho, quer em Portugal quer no estrangeiro, sendo que os 

mais qualificados muito rapidamente decidem terminar o seu vinculo contratual com a 

empresa e negoceiam a sua saída sem colocar grandes obstáculos, apenas exigindo os 

seus direitos. Este processo enfraquece a empresa que vê partir os trabalhadores mais 

qualificados, ficando aqueles que a empresa pretenderia prescindir no âmbito da 

reestruturação decidida.  

 

As situações acima descritas aconteceram na empresa objecto deste estudo e tiveram um 

forte impacto negativo na actividade da empresa que ficou com um quadro de pessoal 

enfraquecido, com poucas habilitações literárias, com um nível etário muito elevado e 

com um desempenho laboral sofrível. 

 

Clientes: Os clientes deixaram de confiar na empresa. Como apenas um ou dois por 

cento das empresas insolventes recuperam, os clientes passam a considerar como 

improvável a viabilidade da empresa e nunca mais lhe facilitam a vida. Começam por 

ser extremamente rigorosos na avaliação do desempenho da empresa, em termos de 

qualidade dos serviços, dos produtos fornecidos e prazo de execução das encomendas e 



46 

 

depois passam a ser distantes no relacionamento comercial, evitando o contacto directo 

entre administrações/gerências. No contacto por escrito são lacónicos e nenhum dos 

seus colaboradores assume qualquer responsabilidade na tomada de decisões, 

remetendo para a administração/gerência essa responsabilidade. No que diz respeito a 

incumprimentos contratuais começam a ser inflexíveis, penalizando de forma 

sistemática a empresa insolvente, o que apenas contribui para aumentar as suas 

dificuldades de sobrevivência. 

 

Administrador de Insolvência: O papel do administrador de insolvência foi peculiar. 

Habituado a liquidar empresas, de acordo com a génese do CIRE, quando é nomeado 

para uma empresa que pretende recuperar vem ao de cima a sua incapacidade de gerir 

empresas e de actuar em consonância com a administração da empresa. O facto do 

tribunal ter decidido autorizar a administração da empresa pela própria devedora 

requerente, aliviou a função do AI mas as funções que lhe cabem por força do disposto 

na lei são muito diversificadas e complexas, o que, no caso em estudo, resultou na sua 

incapacidade de responder em tempo útil ás solicitações da empresa. De cartas a 

solicitar o pagamento de facturas vencidas a clientes que nunca responderam aos 

pedidos da empresa, às cartas a bancos a formalizar alterações da forma de efectuar 

pagamento com enormes poupanças para a empresa (no caso do pagamento de 

ordenados a diminuição de comissões era cerca de oitenta por cento) ou a requerer a 

libertação dos valores das contas de depósitos á ordem arroladas no inicio do processo 

de insolvência, passando por autorizações de cedência de posições contratuais no 

âmbito de contractos de empreitada em curso, a respostas a notificações a agentes de 

execução no âmbito de processos movidos antes da insolvência, o Administrador de 

Insolvência nunca se mostrou disponível para efectuar, em tempo útil, as diligências 

necessárias para que a empresa visse minimizada a sua dificuldade em gerir a situação 

em que se encontrava. Foram necessários inúmeros telefonemas e contactos pessoais 

para se conseguir a colaboração do AI e, infelizmente, alguns dos assuntos nunca foram 

tratados. Esta situação é mais preocupante pelo facto da sua nomeação ter sido indicada 

pela insolvente, que tendo obtido boas referências relativamente ao seu desempenho 

noutros processos de insolvência, admitiu que seria um elemento que colaboraria de 

forma expedita, o que não se veio a verificar. Aliás, a sua indisponibilidade era, quase 
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sempre, motivada por excesso de trabalho, continuadas diligências fora de escritório e 

inúmeras assembleias de credores, o que apenas vem reforçar a ideia da necessidade 

urgente de abertura de concurso para Administradores de Insolvência, que quando 

ocorrer já será tarde para muitos processos que redundarão em liquidação por clara e 

manifesta falta de AI disponível e competente. Gerir uma empresa insolvente, durante 

quase um ano, com um AI desta natureza, praticamente inviabiliza a sua recuperação e 

apenas o futuro poderá confirmar as consequências adversas desta situação. 

 

 

4.6 – Assembleia de credores. Pressões para aprovação do plano de recuperação 

 

Com o aproximar da data de realização da assembleia de credores começam os 

contactos com os diversos credores no sentido de votarem favoravelmente o plano de 

recuperação. A iniciativa desses contactos parte, geralmente, da empresa, mas em 

alguns casos são os fornecedores e os bancos que entram em contacto com a empresa 

para o agendamento de reuniões. Em qualquer dos casos, o que resulta dessas reuniões é 

que qualquer entidade credora só está interessada na aprovação do plano se, 

paralelamente, for ressarcida do valor que o plano prevê que seja perdoado. Quase todos 

os credores tentam tirar benefícios destas negociações, quer no imediato, quer a longo 

prazo. Os fornecedores, geralmente, optam por propor que o valor que vai ser perdoado 

seja pago ou particularmente pelos administradores ou que seja incluído nos preços a 

fixar para os futuros fornecimentos de produtos ou serviços. No caso em estudo, os 

fornecedores propuseram incluir nos preços futuros parte desse valor perdoado. Como a 

empresa se dedica a obras públicas, cujos prazos de execução são longos e de valor 

elevado, os fornecedores vêm a oportunidade de, durante bastante tempo, irem 

recuperando parte dos valores perdidos. Os bancos usam um estratagema diferente. 

Ameaçam executar as garantias que possuem, sejas reais, como hipotecas, ou as 

livranças avalizadas pelos administradores/gerentes. Como essas livranças são 

avalizadas pelos responsáveis da empresa e respectivos cônjuges, a pressão é muito 

maior, pois coloca em causa, também, a relação familiar. No caso em análise, algumas 

entidades bancárias fizeram essas ameaças, tendo dois bancos executado as livranças 

avalizadas que detinham, nem sequer dado azo a qualquer negociação. Dos bancos que 



48 

 

ameaçaram, alguns propuseram a celebração de um contrato entre o banco e os 

avalistas, para pagamento a longo prazo do valor da dívida que iria ser perdoada, tendo 

um deles afirmado que apenas votaria favoravelmente o plano de recuperação da 

empresa se o contrato fosse celebrado e contemplasse uma taxa de juro de euribor a seis 

meses acrescido de um spread de cinco por cento. Como a grande maioria dos créditos 

eram comuns potencias, isto é, eram créditos que só se concretizariam em caso de 

liquidação da empresa uma vez que eram referentes a garantias de boa execução de 

obras ou de financiamentos concedidos a empresas participadas, apesar de terem sido 

apenas considerados, pelo tribunal, em sessenta e cinquenta por cento do seu valor, 

respectivamente, e como os maiores bancos credores se apresentaram na assembleia de 

credores dado que tinham todo o interesse em que o plano de recuperação fosse 

aprovado, porque de outro modo seria provável que as garantias fossem executadas, a 

estratégia quer dos diversos fornecedores quer de alguns bancos não surtiu o efeito 

desejado, uma vez que foram suficientes a comparência na assembleia de credores e a 

consequente votação favorável de apenas quatro bancos para o plano de recuperação ser 

aprovado. Como a votação pode ser efectuada por escrito, alguns fornecedores e 

algumas entidades financeiras usaram essa prerrogativa que a lei lhes confere, com duas 

finalidades: a primeira era que as diversas entidades presentes na assembleia não 

tivessem conhecimento do seu sentido de voto, provavelmente para não serem 

consideradas pelos restantes credores como “amigas” ou “inimigas” da insolvente; a 

segunda, mais importante, é que durante o prazo de dez dias que existe para se expressar 

o voto por escrito, a empresa insolvente foi contactadas por algumas dessas empresas 

que pretendiam “negociar” o sentido do seu voto, não tendo verificado que os votos já 

expressos a assembleia já eram suficientes para que o plano de recuperação fosse 

aprovado. Nessas abordagens, os credores tentaram tirar proveito da situação, pois para 

além de negociarem o seu voto como contrapartida do pagamento integral dos valores 

que lhes eram devidos, voltaram a ameaçar com a execução de garantia e livranças, algo 

que já tinham feito anteriormente. A possibilidade dos credores votarem por escrito, 

num prazo de 10 dias, é um aspecto que merece uma profunda reflexão por parte das 

entidades competentes, uma vez que poderá ser utilizada para negociações pouco claras 

e que atentem contra a génese do plano, uma vez que nos casos em que esses votos 

sejam determinantes para a aprovação ou rejeição do plano, podem ser usados pelos 
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credores para conseguirem grandes benefícios dessa situação. Entendo que apenas é 

admissível o voto por escrito se toda a assembleia o fizer, não sendo aceitável a situação 

tal como está, o que me parece estar previsto no novo CIRE, assim seja a interpretação 

dos juízes. As pressões a que a empresa em estudo foi alvo são inaceitáveis, mas muito 

difíceis de provar, dado que as reuniões acorrem nas instalações das entidades 

financeiras e sempre com o pretexto de analisar a viabilidade da empresa e o futuro 

relacionamento comercial. A verdade é que a empresa ou os seus 

administradores/gerentes ao não cederem ás pressões acima referidas correm o risco de, 

para além da votação contra o plano de reestruturação, terem estes parceiros comerciais, 

principalmente as entidades financeiras, a não colaborar na recuperação da empresa, não 

financiando a actividade da empresa, mesmo apenas no apoio à tesouraria de curto 

prazo, factoring ou operações de leasing cuja propriedade se mantém até integral 

pagamento do bem locado. A empresa fica numa situação muito difícil pois ou cede ás 

pressões e paga a totalidade da dívida, desvirtuando o plano de recuperação e 

beneficiando credores ou tem esses credores a votarem contra o plano de recuperação e 

a não mais colaborarem com a empresa no futuro; “a empresa fica entre a espada e a 

parede”. No final do processo verificou-se que a assembleia de credores se realizou na 

data prevista e encontravam-se presentes credores cujos créditos totalizavam um valor 

que permitia que existência de quórum necessário para deliberar, por se encontrarem 

presentes mais de um terço dos créditos com direito a voto. Da votação, incluindo os 

credores que requereram votar por escrito, resultou a aprovação do plano uma vez que 

os votos favoráveis são muito superiores a dois terços dos presentes na assembleia de 

credores.  

  

Para uma avaliação mais completa e objectiva do impacto do processo de insolvência na 

actividade da empresa, anexo diversos quadros, referentes ao ano de 2011, nos quais de 

pode verificar as enormes diferenças entre os valores previsto e os valores reais. 

 

Quadro 5 – Demonstração de Resultados de 2011 – Real e Previsto 

Quadro 6 – Balanço (Activo) de 2011 – Real e Previsto 

Quadro 7 – Balanço (Passivo e Situação Líquida) de 2011 – Real e Previsto 

Quadro 8 – Rácios de 2011 – Real e Previsto    
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Capítulo V – Conclusões 

 

Esta tese teve como principal objectivo analisar as consequências da aplicação do 

Capítulo 11 do Código de Falências dos Estados Unidos no Processo de Recuperação 

das Empresas em Portugal e pretende ser uma ajuda aos decisores para melhorarem os 

procedimentos adoptados, nomeadamente no PER e no SIREVE, e introduzirem 

instrumentos que complementem o trabalho que foi realizado. 

Sendo o PER um processo essencialmente de negociação, pois inicia-se pela 

manifestação de vontade do devedor e de, pelo menos, um dos seus credores, existe, à 

partida, uma condição prévia para o seu início que é a aceitação de um processo 

negocial por, pelo menos, um credor. Caso o processo de negociação tenha sucesso, 

com a conclusão das negociações e consequente aprovação unânime do plano de 

recuperação conducente à revitalização do devedor, em que intervenham todos os seus 

credores, este será assinado por todos e enviado para o juiz para homologação ou 

recusa. Concluindo-se as negociações com a aprovação de plano de recuperação 

conducente à revitalização do devedor, mas sem que essa aprovação seja unânime ou 

não intervindo todos os credores, o devedor remete o plano de recuperação aprovado 

para o tribunal. Pelo que foi explicado ao longo deste trabalho, não me parece que haja 

muitos processos cuja negociação seja conseguida com todos os credores, pois haverá 

sempre alguns que, por diversos motivos, nunca aceitarão negociar. Penso que a quase 

totalidade dos processos irá para tribunal, a não ser que, premeditadamente, as empresas 

paguem as dívidas aos credores que saibam que não aceitam negociar e fiquem só a 

dever aos que concordam com a negociação. Esta situação, a ocorrer, tornará, no curto 

prazo, inviável qualquer negociação, pois saber-se-á, com facilidade, este tipo de 

negociação e os credores tenderão a pressionar os devedores para serem pagos em 

primeiro lugar, recusando a negociação. 

 

Pelas mesmas razões, parece-me que o SIREVE terá pouco sucesso, uma vez que sendo 

o seu objectivo promover a recuperação de empresas, por recurso à via extrajudicial, 

atribuindo ao IAPMEI o papel de entidade coordenadora e dinamizadora do processo 

negocial entre o devedor e os seus credores, irá confrontar-se com os mesmos 

problemas negociais do PER, com a agravante de ter um intermediário a negociar que, 
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por norma, tem muito maior dificuldade em ter sucesso em encontrar uma plataforma de 

entendimento entre as diversas partes, como aliás é exemplo o fraco desempenho do 

anterior Processo de Recuperação Extrajudicial (PER), igualmente patrocinado pelo 

IAPMEI. 

 

No quadro do Programa Revitalizar serão operacionalizados instrumentos financeiros 

públicos visando o reforço do investimento privado, tais como os Fundos Regionais de 

Expansão Empresarial, as Linhas de crédito apoiadas pelo Estado e as Soluções de 

Capital de Risco. Estes instrumentos financeiros são de primordial importância para o 

sucesso das empresas em recuperação, pois sem eles, as empresas terão muitas 

dificuldades em se financiarem tal como foi anteriormente explicado. O que importa é 

ter a percepção de quais os sectores que vão ser beneficiados com estes instrumentos 

financeiros, quais as garantias que as empresas terão de prestar para os receber e qual a 

prazo de reembolso. Não deixando de privilegiar o apoio ás empresas exportadoras, que 

de acordo com Mendes (2011) “A grande prioridade da política económica tem de ser 

dada às exportações e ao sector exportador”, e ás empresas associadas ás novas 

tecnologias, é muito importante apoiar as empresas tradicionais, de mão-de-obra 

intensiva e pouco qualificada, que de outro modo não sobreviverão e lançarão para o 

desemprego muitos trabalhadores não qualificados, que dificilmente terão outras 

oportunidades de trabalho. 

Tendo sido já lançado o concurso para a selecção de Fundos Regionais de Expansão 

Empresarial e Entidades Gestoras, que tem em vista fomentar projectos empresariais 

operacionalmente viáveis no actual panorama económico-financeiro, num contexto mais 

amplo de optimização do enquadramento legal, tributário e financeiro em que o tecido 

empresarial em Portugal desenvolve a sua actividade, este programa engloba diversas 

medidas de política económica aplicáveis a todas as empresas. Este programa dirige-se, 

em particular, ás Pequenas e Médias Empresas, que são as que mais se ressentem do 

racionamento do crédito. As dificuldades de financiamento são agravadas quando se 

encontram em regiões mais desfavorecidas, para além das PME terem uma estrutura de 

governação pouco profissionalizada, nem sempre alinhada com os melhores métodos de 

gestão e apresentam uma estrutura accionista de matriz e natureza familiar. Este 

programa visa permitir um crescimento sustentável a longo prazo e a criação de 
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emprego por parte das PME. O Sistema de Apoio ao Financiamento e Partilha de Risco 

da Inovação (SAFPRI), que é objecto concurso acima referido, tem por objectivo 

contribuir para que as empresas desenvolvam estratégias de inovação, de crescimento e 

de internacionalização, num quadro em que a envolvente financeira potencie o 

desenvolvimento dessas mesmas estratégias. De acordo com Welch (2005), “estratégia 

significa fazer escolhas claras sobre como competir. Não pode ser tudo para todos, 

independentemente da dimensão da sua empresa e do capital”. Só no futuro é que se 

poderá fazer um balanço aos resultados alcançados com a utilização desses fundos, no 

entanto, se existir, por parte das entidades que vão gerir esses fundos, rigor na sua 

atribuição e um acompanhamento eficaz e permanente, estou certo que poderão ser de 

grande utilidade para as empresas, em particular e para a economia portuguesa, em 

geral. Seguramente que não serão abrangidas muitas empresas e de todos os sectores de 

actividade, mas o que se pretende, na minha opinião, é que as empresas apoiadas tirem 

o maior proveito possível. 

 

O sucesso do Programa Revitalizar passa, igualmente, pela celeridade e eficácia na 

articulação entre instituições pública e as empresas, com o Estado a falar a “uma só 

voz”, isto é, o Estado a cooperar na recuperação das empresas, o que até agora não tem 

sido feito, com a excepção da Segurança Social que tem, de facto, ajudado as empresas 

a ultrapassar os seus problemas. É de esperar que o comportamento do Estado seja 

alterado, de acordo com as intervenções públicas de diversos responsáveis 

governamentais, no entanto, ainda não podemos aferir dessa realidade, mas apenas com 

o Estado a ajudar as empresas é que este programa terá efeitos positivos na economia. O 

Estado, mantendo-se como credor privilegiado, pode e deve estabelecer acordos de 

pagamentos suficientemente dilatados no tempo, eventualmente crescentes, que 

permitam ás empresas ter alguma folga na tesouraria, mas que não põem em causa o seu 

recebimento. 

 

O Programa Revitalizar não atribui grande importância aos tribunais e muito bem, uma 

vez que este processo é um processo de recuperação económica e financeira e não uma 

questão de direito. Os juízes não têm competência, nem preparação para avaliar os 

plano de recuperação que são apresentados, apenas têm que aplicar a lei aos processos. 
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É necessário salvaguardar os interesses de todas as partes e aqueles que se sentirem 

lesados durante o processo podem e devem recorrer aos tribunais. O que se pede é que 

haja celeridade na resolução de qualquer tipo de questões que existam e não, como é 

prática habitual, demorar muitos meses até tomar uma decisão, que muitas vezes é alvo 

de recurso para instâncias superiores e que leva a que determinados processo demorem 

um ano até transitar em julgado a sentença.  

 

O Ministério da Justiça, após ter revisto o Código de Insolvência e Recuperação de 

Empresas, vai alterar todo o enquadramento legal dos Administradores de Insolvência e 

estas alterações destinam-se a colocar o enfoque na revitalização. A figura de 

administrador judicial provisório desempenha no PER um conjunto de funções de 

crucial importância para o bom andamento do processo. Assim, compete-lhe, 

principalmente, participar nas negociações, orientando e fiscalizando o decurso dos 

trabalhos e a sua regularidade, e deve assegurar que as partes não adoptam expedientes 

dilatórios, inúteis ou, em geral, prejudiciais ao bom andamento daquelas. Para além 

disto, compete ao administrador judicial provisório elaborar a lista provisória de 

créditos, bem como emitir parecer sobre a situação em que se encontra o devedor, no 

casos em que o processo especial de revitalização finde sem que se tenha obtido acordo 

conducente a revitalização do devedor e, se for caso disso, requerer a insolvência deste. 

Perante a importância acrescida que é atribuída ao administrador de insolvência, 

diversas questões devem ser colocadas. Que razões originam a grande demora na 

abertura de concurso para novas admissões de administradores de insolvência? Terá 

alguma lógica ser a Associação Portuguesa de Administradores Judiciais a ter um papel 

determinante na selecção de novos candidatos se são os actuais administradores de 

insolvência os responsáveis por inúmeras ilegalidades cometidas em processos de 

insolvência e falência, com prejuízos incalculáveis para os diversos credores, 

nomeadamente o Estado? É necessário que os novos elementos sejam verdadeiros 

gestores, experientes e qualificados, que alterem por completo a forma de intervenção 

nos processos e não sejam simples vendedores de património. Para isso é fundamental 

estabelecer normas objectivas para o concurso de admissão, que deve ser aberto com a 

maior brevidade possível, para serem admitidos elementos que corporizem o espírito do 

novo CIRE. Seguidamente, deve ser-lhes ministrada, pelo Ministério da Justiça, uma 
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formação específica em direito para que possam exercer as suas funções de gestão 

respeitando, escrupulosamente, a legislação em vigor. Muito importante é estabelecer 

mecanismos de fiscalização e avaliação directa da actividade dos administradores de 

insolvência, que funcionem à semelhança do que já acontece na magistratura do 

ministério público. Obviamente que premiar o esforços do AI é fundamental para que o 

seu trabalho seja reconhecido, pelo que seria interessante atribuir uma remuneração 

fixa, por processo, e uma remuneração variável em função do resultado obtido, 

baseando-se na recuperação e viabilização da empresa ou na liquidação quando não 

houver outra alternativa. Seria, em meu entender, a comissão de credores a aferir do 

trabalho do AI, que mediante uma determinada pontuação, teria direito a uma 

remuneração variável, mas seria validade pelo juiz do processo, para que não haja 

dúvidas sobre a sua isenção e imparcialidade. De acordo com Bento (2009), “Uma 

justiça ineficaz ou arbitrária, por exemplo, tanto favorece o seu aproveitamento – 

nomeadamente através da corrupção ou do sistemático incumprimento das regras – 

como favorece comportamentos defensivos – oportunismos, desconfiança, etc. – que 

também geram distorções, erodem o capital social e incrementam os “custos de 

transacção” ”. 

 

O grau de alavancagem das empresas reorganizadas quer pelo PER quer pelo SIREVE 

será, certamente, elevado, a não ser que se tomem as medidas elencadas neste estudo. O 

elevado grau de endividamento é um problema crónico das empresas portuguesas e 

apenas poderá ser ultrapassado conjugando duas medidas: o ajustamento do capital 

próprio ao valor do activo e volume de negócios da empresa e a aplicação de um 

modelo de previsão de endividamento sectorial. O futuro não será fácil para as empresas 

portuguesas ao nível de financiamentos bancários, pelo que é necessário que aprendam, 

rapidamente, a viver mais com os capitais próprios e com os meios libertos oriundos da 

actividade e menos com o capital alheio e isso só será possível atingir com modelos de 

gestão rigorosos em que se canalizem para a actividade todos os recursos disponíveis e 

não se esbanjem em gastos supérfluos. É importante criar uma cultura avessa ao 

desperdício. O líder da empresa tem de dar sempre o exemplo. Se o líder gostar de 

ostentar riqueza, nas mais pequenas coisas, terá uma enorme dificuldade em exigir 
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contenção de custos ao resto do pessoal. Os grandes lideres são, em regra, pessoas 

austeras nos gastos e avessas ao desperdício.   
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