
PRÉMIO AGRICULTURA 2013

«Os bons

projetos
:erão apoio"

¦ Para Maria Celeste Hagatong, administradora do

BPI
,
a culpa da tão propalada falta de financiamento é

da inexistência de projetos e de novos investimentos
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• SECUNDINO CUNHA

Correio da Manha - Ouvem-

-sediariamentequeixasàfal-
ta de financiamento ao crédi-
to por parte da banca. O que
se passa?
Maria Celeste Hagatong - Eu
discordo dessa ideia de que
há falta de financiamento ou

pouco apoio da banca ao
crédito. O que acontece é

que, em Portugal, há pouco
investimento e poucos pro -
jetos. O crédito à actividade
económica está, como se

sabe, indexado a projetos e

investimentos; como não há
investimentos nem proje-
tos, naturalmente não pode
haver crédito. A banca tem
seguido o que a economia

tempedido, sóqueaecono-
mia não cresce.
- No entanto, e de alguma
forma em contraciclo, a agri-
cultura tem crescida Abanca
está atenta a essa nova reali-
dade?
- Abanca, falo naturalmen-
te pelo BPI, está atenta e in-
teressada. Trata-se de um
setor em que apostamos

áá A banca tem
seguido o que a
economia tem pe-
dido. Só que a eco-
nomia não cresce

ái Desde há muitos

anosquea agricultu-
ra tem para nós uma

grande importância

estratégica



fortemente desde há muitos
anos....
- A participação neste pré-
mio poderia dar a ideia
de que abraçaram
agora a causa!

-Não, de todo. Há
muitos anos que a

agricultura tem,
para nós, uma
import ância es-
tratégica. É cla-
ro que o cresci-
mento que se

tem verificado tem feito au-
mentar essa importância. O
BPI tem inclusive uma posi-
ção de liderança. Umaforma
de controlar essas quotas de
mercado é através das so-
ciedades de garantia mútua,
e o BPI tem uma posição
destacada de liderança nas

operações que aportam a
essas sociedades, dirigidas
para a agricultura.
-0 que tem de ter um projeto
para merecer apoio?
- Tem de ser bom, bem es-
truturado, sobretudo ao ní-
vel económico e financeiro.
Posso garantir-lhe que, da

parte do BPI, os bons proje -
tos terão sempre apoio. Têm
éde ser bons. ¦


