
 

TROIKA Consolidação, banca e reformas dominam 6ª avaliação

Economia 
«Revitalizar»: mais de 200 empresas já recorreram 
ao programa 
Em causa estão empresas que representam volume de negócios próximo dos mil milhões e 
7.600 postos de trabalho 

Por Redacção  CPS  2012-11-09 14:11 

O secretário de Estado adjunto da Economia e 
Desenvolvimento Regional, Almeida Henriques, anunciou esta 
sexta-feira que mais de 200 empresas já recorreram ao 
programa para a recuperação de empresas Revitalizar. 
 
O governante, que abria o terceiro fórum empresarial 
promovido pela Associação Industrial do Distrito de Aveiro 
(AIDA), a decorrer em Ílhavo, revelou que, até este momento, 
deram entrada 227 processos de revitalização, apresentados 
por empresas que representam um volume de negócios 
próximo dos mil milhões de euros e 7.600 postos de trabalho. 
 
Almeida Henriques realçou que se tratam de empresas que 
«estavam condenadas a ir para uma situação de insolvência e, 
agora, podem ter, através deste processo, a oportunidade de 
se revitalizarem, continuar no mercado e manter a capacidade 
produtiva e os postos de trabalho», escreve a Lusa. 
 
Ainda na sessão de abertura, Ribau Esteves, antigo 
secretário-geral do PSD na equipa de Luís Filipe Menezes, 
manifestou-se contra o aumento de impostos, defendendo um 
país onde «a economia lidere as finanças». 
 
«O aumento do imposto per si é gerador de uma atividade 
económica mais incapaz e mais contida. Uma atividade 
económica mais capaz é geradora de mais imposto para os 
rapazes das finanças fazerem o seu trabalho de pôr em ordem 
as contas da nação», disse Ribau, que é também presidente 
da Câmara de Ílhavo. 
 
O autarca defendeu ainda que o Governo deve encarar a crise 
como uma oportunidade para fazer uma reforma «profunda e 
sistémica» para que o Estado passe a ser «mais barato, mais 
eficiente e esteja cada vez mais próximo dos cidadãos e dos 
empresários». 
 
O presidente da AIDA, Valdemar Coutinho, por seu lado, 
considerou «incomportável» a taxa de IRC de 25% paga pelas 
empresas. 
 
«As empresas não podem andar a trabalhar só para o 
Estado», disse o empresário, defendendo que «a taxa de IRC 
tem de vir por aí abaixo, no mínimo para os 12,5%», tal como 
acontece na Irlanda. 
 
O presidente da AIDA lamentou ainda a ausência do ministro 
da Economia, Álvaro Santos Pereira, que foi convidado para a 
abertura do fórum e que não pôde estar presente por motivos 
profissionais relacionados com uma deslocação ao 
estrangeiro, adiantando que os empresários aveirenses 
«mereciam mais atenção por parte do ministro».  
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