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A edição do suplemento finanças é parte integrante do Programa de literacia 
financeira e de gestão dirigido às PME da ITV, incluído no projeto Regenerar o Setor: 
Ganhar o Futuro apoiado pelo Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Qualificação do 
Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, com o objetivo de 
colmatar carências de capacitação e de literacia financeira uma vez que persistem 
necessidades a este nível para interpretar dados, tais como, tendências dos mercados, 
indicadores importantes de gestão (financeiros, marketing, qualidade e de 
produtividade). 
 
O tema, “A capitalização e a gestão em tempo de pandemia”, foi selecionado 
também pelo facto da presente crise pandémica ter trazido ao de cima a importância e 
a prioridade da capitalização para a sustentabilidade dos negócios e, ao mesmo tempo, 
para financiar necessidades de inovação tecnológica requerida pela digitalização. 
 
Acresce referir que a capitalização das PME foi considerada pelas autoridades 
governamentais como uma das prioridades no apoio às empresas e, por isso, foram 
criadas linhas de crédito específicas, COVID-19, com recursos significativos garantidos 
pelo Estado para dotar as empresas de meios financeiros com maturidades de médio-
longo prazo, tendo em vista  minimizar os impactos negativos da crise e, 
simultaneamente, contribuir para “aliviar pressões de tesouraria” pelo aumento dos 
capitais permanentes das empresas. 

 

Complementarmente, também foram criadas medidas de curto prazo, como o layoff, 
com apoios a fundo perdido sobre uma parte dos custos com salários e o deferimento 
dos prazos de pagamento de contribuições e alguns impostos. 
 
As linhas de crédito e as medidas criadas são importante e oportunas, contudo, serão 
insuficientes se a governance das PME não perceber a importância e o significado de 
indicadores de gestão como, a autonomia financeira, a liquidez, o fundo maneio e a 
produtividade e o que é possível fazer para os melhorar. 

 

Com a edição do Suplemento Finanças a ATP espera dar um contributo para capacitar 
o tecido empresarial sobre literacia financeira e as boas práticas de controlo de gestão 
essenciais para o desenvolvimento dos negócios. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

O projeto Regenerar o Setor: Ganhar o Futuro é um projeto da ATP – Associação 
têxtil de Vestuário de Portugal, e tem como objetivo capacitar o tecido empresarial, 
em particular as PME, de forma a dar resposta às tendências que definirão a ITV nos 
próximos anos ao nível da inovação. 
 

O projeto tem um investimento previsto elegível de 678.045,10€ e apoio financeiro da 
União Europeia | FEDER – 576.338,34€ 

 

Para aceder ao suplemento de finanças “A capitalização e a gestão em tempo de 
pandemia” clique aqui 
 
 

 

 

Para mais informações contactar:  liliana@atp.pt 

 

https://atp.pt/wp-content/uploads/2020/10/Suplemento-Financas-n1.pdf

