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CIP diz que sem condições de financiamento 
"não há como evitar o colapso da economia"
Por Agência Lusa, publicado em 14 Fev 2012 - 18:06 | Actualizado há 1 semana 21 horas 

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, defendeu hoje que é 
preciso garantir condições mínimas de financiamento às empresas portuguesas de forma a evitar o 

"colapso" da economia nacional.

"É difícil ou até mesmo impossível as pequenas e médias empresas conseguirem financiamento 

bancário sem terem efeitos devastadores e sem as mínimas condições de financiamento não há como 

evitar o colapso da nossa economia", afirmou António Saraiva.

O presidente da CIP falava durante o congresso de comemoração dos 20 anos de Associação 

Empresarial da Região de Lisboa (AERLIS), onde destacou o financiamento como "principal 
constrangimentos das empresas hoje em dia".

António Saraiva sublinhou ainda a internacionalização como objetivo principal das empresas que 
devem, contudo, aumentar a sua competitividade "produzindo eficientemente e vendendo 

eficazmente".

"A internacionalização só será possível com competitividade que requer inovação, porque só assim 

conseguiremos valorizar o que queremos produzir", sustentou o responsável dos patrões.

No congresso realizado hoje pela AERLIS, subordinado ao tema "financiamento, inovação e 

internacionalização empresarial", esteve também presente o presidente da Organização das 

Associações Empresariais das Capitais Europeias (OPCE), Arturo Fernandez, que realçou a luta 

conjunta de Portugal e Espanha para enfrentar a atual conjuntura económica.

"Estamos juntos a tentar encontrar soluções para resolver estes problemas. Somos aliados, somos 

sócios de futuro", afirmou o representante, sublinhando que Portugal é um "país sério, que cumpre os 
seus compromissos".

Também o presidente da AERLIS, António Ferreira Carvalho, defendeu a união de esforços entre a 
rede empresarial para ultrapassar a atual conjuntura.

Representantes nacionais e internacionais vão estar reunidos durante o dia de hoje na sede da 

AERLIS, em Oeiras, para discutirem formas de potenciar a produtividade das empresas.
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