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EDITORIAL

Compromisso para
o Relançamento Industrial
e Competitividade
A POLÍTICA INDUSTRIAL foi tema largamente debatido nos últimos dois meses,
num ciclo de conferências que a CIP organizou, em seis cidades portuguesas, com a
colaboração das associações empresariais
de cada região – AIMinho, NERLEI, NERSANT, NERA, AIDA e NERBE.
No âmbito destes debates, lançámos o
Compromisso para o Relançamento Industrial e Competitividade, de que esta edição
da nossa revista dá conta, e que obteve a
adesão de centenas de empresários que
nele expressaram o desígnio do relançamento industrial em Portugal e a ambição de
atingirmos, em 2020, um peso da indústria
no VAB total de 18%.
Este documento reflete não só as responsabilidades que cabem aos empresários neste
processo vital para a economia portuguesa,
mas também as que devem ser assumidas
pelo poder político, no sentido da implementação de uma Política Industrial para o
século XXI.
Esta política deverá acelerar o ressurgimento do protagonismo da Indústria, num
processo que não é apenas nacional, mas
europeu.
Porque se trata de um processo europeu e
porque a política industrial em Portugal não
pode ser desenquadrada da política industrial da União Europeia, quisemos completar
este ciclo de debates com uma conferência
sobre “O Futuro da Indústria na Europa”,
realizada em parceria com a BUSINESSEUROPE.
Nela será discutido o papel da Indústria
como motor do crescimento na Europa, no
quadro dos desafios económicos, sociais e
políticos com que hoje se confronta o projeto europeu.

Nela estarão em foco diversas perspetivas,
como a dos mercados de trabalho, sobre
os quais se fazem sentir os impactos das
mudanças demográficas e tecnológicas; a
da digitalização da indústria, onde a União
Europeia tem um papel importante na coordenação de uma abordagem comum e no
desenvolvimento de um verdadeiro mercado único digital, e a do investimento privado,
de cujo relançamento depende a prosperidade futura da economia europeia.
O impacto das decisões das instituições
europeias na economia portuguesa está no
centro das nossas preocupações, por isso
não posso deixar de aqui referir a posição
da CIP sobre a eventual imposição de sanções a Portugal no quadro do Procedimento
por Défices Excessivos.
Na carta que enviei ao Presidente da Comissão Europeia, em maio passado, demonstrei a rejeição da CIP face a eventuais
sanções e a nossa preocupação quanto à
possibilidade de pressões para uma redução mais rápida do défice resultarem em
novos aumentos de impostos.
Nela apelei para que fossem evitadas medidas politicamente injustificadas que ponham
em risco a recuperação económica do nosso país.
A decisão foi, como sabemos, prudentemente adiada, mas será tomada em breve.
A CIP estará atenta e continuará a intervir
em defesa do interesse nacional.

Estatuto editorial
revista indústria
• A Revista “INDÚSTRIA”
é a publicação oficial da
CIP – Confederação
Empresarial de Portugal;
• A Revista “INDÚSTRIA”
aborda as temáticas mais
relevantes relacionadas
com a atividade empresarial,
alinhada com as posições da
CIP, sob o compromisso desta
instituição em contribuir
para o desenvolvimento
económico e social de
Portugal;
• A Revista “INDÚSTRIA”
pauta a sua conduta editorial
pelo rigor da informação
e pela liberdade de opinião
dos artigos que publica;
• A Revista “INDÚSTRIA”
zela pelo cumprimento
rigoroso das normas éticas e
deontológicas do jornalismo;
• Sendo fiel aos princípios
orientadores da CIP, a
Revista “INDÚSTRIA” defende
o pluralismo de opiniões, sem
prejuízo das próprias posições
da CIP.

António Saraiva
PRESIDENTE DA CIP
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CONJUNTURA

MARÇO A MAIO DE 2016

Conjuntura
Económica
ENVOLVENTE INTERNACIONAL

Em abril, no seu World Economic Oulook, o
FMI voltou a rever em baixa as previsões de
crescimento económico em 2016 e 2017.
Para o presente ano, o crescimento mundial
deverá ser de uns modestos 3.2%, praticamente idêntico ao que se observou no ano
passado. A recuperação deverá tornar-se
ligeiramente mais forte em 2017 (acelerando
para 3.5%), mas dependerá fundamentalmente do comportamento das economias
emergentes e em desenvolvimento. O crescimento nas economias avançadas deverá
permanecer modesto, em linha com o enfraquecimento do seu crescimento potencial.
O FMI alerta, contudo, para o aumento da
incerteza em torno das suas previsões, com
um maior risco de materialização de cenários de crescimento mais fraco.
Relativamente às economias avançadas, o
FMI não afasta um cenário de estagnação,
com níveis de inflação excessivamente baixos.
As estimativas do Eurostat para o primeiro
trimestre de 2015 dão conta de uma ligeira
melhoria da evolução em cadeia do PIB no
conjunto da União Europeia (crescimento
de 0.5%, após 0.4% no quarto trimestre do
ano passado) e também na zona do euro
(igualmente 0.5%, que compara com 0.3%
no quarto trimestre).
Nas economias europeias de maior dimensão, continua a destacar-se o crescimento
em cadeia registado em Espanha (0.8%).
A Alemanha e a França melhoraram o seu
desempenho para 0.7% e 0.5%, respetivamente (0.3%, em ambos os casos, no quarto trimestre de 2015).
Em termos homólogos, tanto a zona do
euro como o conjunto da União Europeia,
o crescimento desacelerou ligeiramente (0.1
p.p.), para 1.5% e 1.7%, respetivamente.
De acordo com as previsões da primavera
da Comissão Europeia, o crescimento económico na zona do euro deverá permanecer modesto (1.6% em 2016 e 1.8% em
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2017, após 1.7% em 2015). No conjunto da
União Europeia, as previsões apontam para
um abrandamento de 2.0% em 2015 para
1.8% em 2016, aumentando ligeiramente
para 1.9% em 2017.
Para estes resultados concorrerá tanto o

abrandamento do desempenho de alguns
dos principais parceiros comerciais, como o
gradual enfraquecimento de fatores que favoreceram, no ano passado, a recuperação
económica europeia (como a depreciação
do euro e os baixos preços do petróleo).

Nos EUA, a conjuntura continuou a arrefecer
no início do ano, com um crescimento em
cadeia de apenas 0.1% (0.3% no quarto trimestre de 2015). O crescimento homólogo
foi de 1.9%, desacelerando novamente face
ao trimestre anterior (2.0%).

COTAÇÕES INTERNACIONAIS

Nos meses de março e abril, a cotação do
euro face ao dólar seguiu uma tendência de
apreciação, com março a registar uma cotação média de 1.11 euros por dólar e abril
a apreciar para 1.13. Após o pico de quase
1.16 atingido no início de maio, a tendência
inverteu-se, com o mês a encerrar a baixo
de 1.12.
A apreciação, em termos de média mensal,
de janeiro a maio foi de 4.15%.
Nos últimos três meses, a cotação do brent
prosseguiu a tendência de subida iniciada
em janeiro, fechando o mês de maio a mais
de 49 dólares por barril no mercado spot
(no início de março, a cotação era de 35.7
dólares).

PORTUGAL

As contas nacionais anuais, publicadas pelo
INE no dia 31 de maio, revelam que, no primeiro trimestre de 2016, a economia portuguesa cresceu 0.9% em termos homólogos,
acentuando a tendência de desaceleração
verificada nos últimos três trimestres.
Em cadeia, o PIB aumentou 0.2%, à semelhança do trimestre passado, ainda distante do crescimento do primeiro trimestre de
2015, que foi de 0.5%.
O crescimento mais forte do consumo privado não foi suficiente para compensar, em
termos de contributo para a evolução do
PIB, a queda no investimento. Assim, a procura interna diminuiu o seu contributo para
o crescimento do PIB de 2.4 p.p., no quarto
trimestre de 2015, para 2.0 p.p., no primeiro
trimestre de 2016.
O contributo da procura externa líquida
manteve-se nos -1.1 p.p.
As exportações cresceram, em termos homólogos, 2.2%, seguindo a tendência de
desaceleração que se tem verificado nos
últimos trimestres. Em contrapartida, as importações também diminuíram o seu crescimento, registando uma variação de 4.6%,
em termos homólogos.
Continuam a verificar-se ganhos nos termos
de troca, apesar da diminuição da sua magnitude face aos dois trimestres anteriores.
O saldo da balança de bens e serviços manteve-se excedentário, em 1.0% do PIB, apenas ligeiramente menos do que os valores
registados nos dois trimestres anteriores.
De particular importância nas contas nacio-

Evolução do PIB na ótica da procura (taxas de variação homóloga) - 2T 2015 - 1T 2016
PIB
Consumo privado
Consumo púbico
FBCF
Exportações
Importações

2T 2015

3T 2015

4T 2015

1T 2016

1.5
3.3
1.0
5.2
7.1
12.5

1.4
2.3
0.8
2.0
4.0
5.4

1.3
2.3
0.9
1.0
2.8
5.3

0.9
2.9
0.9
-2.2
2.2
4.6

Fonte: INE
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nais trimestrais foi a evolução da FBCF no
primeiro trimestre de 2016. A FBCF passou de um crescimento homólogo de 1.0%
no trimestre anterior para uma variação de
-2.2% no primeiro trimestre de 2016. Para
tal, contribuiu a queda (pelo terceiro trimestre consecutivo) na rubrica de máquinas e
equipamentos e o regresso a valores negativos da evolução do investimento em construção.
Em fevereiro e março de 2016 houve uma
clara desaceleração do indicador coincidente para a atividade económica. Durante o
ano de 2015, a taxa de variação homóloga deste indicador oscilou, de forma ligeira, maioritariamente em torno de 1%. Em
março registou um crescimento de apenas
0.3%, em termos homólogos.
O indicador de clima económico do INE
começou, no final do primeiro trimestre de
2016, a registar alguma recuperação, tendo
aumentado gradualmente de 0.8% em fevereiro para 1.2% em maio.
De janeiro a março registou-se uma melhoria
do indicador de confiança dos consumidores, mas em abril voltou a observar-se uma
degradação neste indicador, que, em maio,
recuperou apenas parcialmente.
As últimas previsões da Comissão Europeia
para Portugal, constantes do seu Outlook
Económico de Primavera, são muito semelhantes às publicadas em 30 de março pelo
Banco de Portugal. A maior diferença reside
nas projeções de crescimento das exportações e importações em 2016, que estão
cerca de 2 p.p. acima das do Banco de Portugal, para ambas as variáveis.
Para 2016, a Comissão espera um crescimento do PIB de 1.5% (igual ao de 2015),
com a desaceleração de todas as componentes da procura (exceto consumo público), mas também das importações. O
abrandamento esperado para a FBCF é
particularmente pronunciado (de 3.9% em
2015 para 1.6% em 2016).
Relativamente às previsões do Governo,
as diferenças são significativas (menos 0.3
pontos percentuais no que respeita ao crescimento do PIB). As causas desta diferença
estão nas previsões para o consumo (1.8%
de crescimento previsto pela CE contra 2.4%
pelo Governo) e, sobretudo, nas previsões
para o investimento (1.6% contra 4.9%).
Relativamente à inflação, é esperada uma
subida de preços em 2016 de 0.7%, mantendo-se a expectativa apresentada na projeção de inverno.
A Comissão mantém-se otimista em relação
ao mercado de trabalho, esperando que
em 2016 a taxa de desemprego desça um
ponto percentual, para os 11.6%. Face à
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Previsões económicas mais recentes para Portugal
Indicadores
(variações em %, salvo outra indicação)

Comissão Europeia

Banco de Portugal

2015

2016

2017

2015

2016

2017

PIB

1,5

1,5

1,7

1,5

1,5

1,7

Consumo privado

2,6

1,8

1,7

2,6

1,8

1,9

Consumo público

0,6

0,6

0,4

0,8

1,1

0,4

FBCF

3,9

1,6

4,9

3,7

0,7

4,5

Exportações

5,2

4,1

5,1

5,1

2,2

5,1

Importações

7,4

4,3

5,6

7,3

2,1

5,6

Inflação (IHPC)

0,5

0,7

1,2

0,5

0,5

1,4

1,7

2,9

2.3

Taxa de desemprego (% pop, ativa)

12,6

11,6

10,7

Emprego

1,4

0,9

0,7

Balança corrente e de capital (% do PIB)

1,1

1,5

1,7

Défice orçamental

ESTIMATIVAS E PREVISÕES DA COMISSÃO EUROPEIA
Relativamente às finanças públicas, a Comissão Europeia estima que o défice
público em 2015 tenha sido de 4.4% do PIB (3.2% sem medidas “one off”). Para
2016, a Comissão prevê que o défice seja de 2.7% do PIB, já abaixo do limite
dos 3%, mas acima dos 2.2% constantes do Orçamento do Estado. As previsões
apontam uma nova redução em 2017, para 2.3% do PIB.
Refira-se que, em 22 de março, o Conselho das Finanças Públicas avançava
com a mesma previsão de 2.7% do PIB em 2016, acrescentando que tal permitia antever o encerramento do Procedimento por Défices Excessivos com
base na execução de 2016, passando Portugal, a partir de 2017, a estar sujeito
à vertente preventiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento.
Mais problemática é a previsão da Comissão de que o défice estrutural se agravará, em 0.2 p.p. do PIB, em 2016 e em 0.3 p.p. em 2017. Significa isto que a redução do défice resultaria exclusivamente das melhorias (embora limitadas)
na atividade económica. Não cumpriria, assim, como já não cumpriu em 2015,
com um agravamento de 0.6 p.p., as exigências europeias em termos de ajustamento do défice estrutural.
Portugal está longe de ser o único país nestas circunstâncias. Basta pensar
no caso de Espanha, sujeita como Portugal ao procedimento de défices excessivos, e aliás, com perspetivas de défices mais elevados do que Portugal (e
acima de 3%). Também Espanha viu agravado o seu défice estrutural em 2015
(mais do que Portugal) e tem previsões de o agravar ainda mais em 2017 (tanto
quanto Portugal).
Em França, que já adiou em 2015, por dois anos, o prazo para a correção do
défice excessivo, a situação não é muito diferente, registando incumprimento
das metas para o défice estrutural em 2015 e, previsivelmente, em 2016. O
desvio verificado em 2015 não teria sido, na terminologia da Comissão “particularmente grave”.
Entre os 19 estados-membros da zona do euro, 11 não terão cumprido em 2015
os seus objetivos relativamente ao ajustamento dos défices estruturais. Em
2016, segundo as previsões de Bruxelas, serão também 11 os incumpridores.

anterior previsão, há uma diminuição de 0.1
p.p. na taxa de desemprego prevista para
2016 e 2017. Em 2016, o emprego deverá
crescer 0.9%.
No que diz respeito ao saldo da balança

corrente e de capital, a Comissão reviu as
suas projeções em baixa. Agora, espera que
o saldo para 2016 se fixe nos 1.5% do PIB,
enquanto que em fevereiro a expectativa era
de um saldo de 2.4%.

Quanto à atividade industrial, destaca-se:
(i) A aceleração do índice de produção industrial (IPI) no mês de abril, depois de uma
variação homóloga negativa no mês de março. Este comportamento é principalmente
motivado pela variação positiva de 22.7%
do agrupamento de energia. É necessário
recuar a outubro de 2015 para assistirmos
a um comportamento tão favorável do IPI;
(ii) A manutenção em valores negativos da
taxa de variação homóloga do volume de
negócios total da indústria, em termos nominais. Em março de 2016 (último mês disponível) a variação fixou-se em -3.2% (-1.6%
em fevereiro). Desde outubro de 2015 que
o volume de negócios total tem caído sucessivamente em termos homólogos. No
primeiro trimestre de 2016, as vendas na
indústria registaram uma variação homóloga
de -2.9% (-2.2% no trimestre anterior).
(iii) A diminuição do volume de negócios no
mercado externo em março, em termos
homólogos, de 6.6%. No total do primeiro
trimestre de 2016, as vendas para o mercado externo diminuíram 4.6% em termos
homólogos (1.5% excluindo o agrupamento
de energia).
(iv) A trajetória descendente, já em terreno
negativo, do índice total de preços na produção industrial ao longo do primeiro trimestre de 2016 (-3.0% no total do trimestre).
Este comportamento resultou, sobretudo,
do agrupamento de Energia, que contribuiu
com -2.2 p.p. para a variação total do trimestre.
De acordo com os dados trimestrais do INE,
a taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2016 aumentou 0.2 p.p. para 12.4%.
Este valor é inferior em 1.3 p.p. ao do trimestre homólogo de 2015 – ver gráfico 6.
A população desempregada, estimada em
640.2 mil pessoas, registou um aumento
trimestral de 1.0% (mais 6.3 mil pessoas) e
uma diminuição homóloga de 10.2% (menos 72.7 mil pessoas).
A população empregada, estimada em 4
513.3 mil pessoas, verificou um decréscimo
trimestral de 1.1% (menos 48.2 mil pessoas)
e um acréscimo homólogo de 0.8% (mais
36.2 mil pessoas).
A taxa de inflação aferida pelo Índice de
Preços no Consumidor (IPC), aumentou
em abril de 2016 para 0.5% - ver gráfico 7.
O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português registou uma variação homóloga de 0.5%, superior em 0.7
p.p. ao estimado pelo Eurostat para a área
do Euro.
CIP - Direção de Assuntos Económicos
(elaborado com informação até 03-06-2016)
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CONFERÊNCIA INTERNACIONAL

Futuro da indústria
na Europa em debate
Nos últimos dois meses, a CIP levou a cabo um ciclo de debates que juntou, em seis cidades
portuguesas, as forças vivas de cada região, para debater, com os empresários, o tema da
“Política Industrial para o Século XXI”. Este ciclo de debates culmina no dia 1 de julho com a
Conferência “O Futuro da Indústria na Europa”, realizada em parceria com a BUSINESSEUROPE,
na qual será discutido o papel do setor industrial como motor do crescimento económico na
Europa
A INSTABILIDADE política aumenta no seio
da União Europeia, com uma crescente polarização de posições, fruto de novas ameaças
e desafios, no contexto adverso de uma crise
económica ainda não completamente superada. É preciso apresentar abordagens alternativas que conduzam à harmonização das
relações e à prosperidade económica.
Não podendo essa prosperidade basear-se
somente na expectativa de consensos políticos, a indústria desempenha um papel fundamental para que a Europa volte a trilhar o
caminho do progresso em todos os campos,
desde o económico ao social.
Nesta conferência, que conta com prestigiados oradores internacionais e nacionais, o futuro, não só da indústria europeia, mas como
da própria Europa será abordado sob diversas perspetivas, em quatro painéis em que
estarão em foco temas como os desafios do
mercado de trabalho, as vantagens da União
Europeia num mundo competitivo marcado
pela digitalização da indústria e o investimento privado como motor para o crescimento.

O futuro da indústria na Europa
Uma série de questões globais e internas pesam na confiança das empresas e no investimento, colocando a União Europeia frente a
desafios muito sérios.
Num contexto ainda marcado pelos efeitos
de uma crise económica profunda, os próprios ideais que estão na base da construção
europeia são postos em causa em diversas
frentes: as questões de segurança, a crise
migratória, o referendo britânico, o aumento
do euroceticismo e do populismo. Além disso, a dificuldade em vencer estes desafios é
agravada por um ambiente externo adverso,
marcado pelo abrandamento do crescimento global e do comércio internacional, bem
como pela forte instabilidade em muitas economias emergentes.
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Nos anos mais recentes, o impacto da crise
e dos programas de austeridade que tiveram
de ser levados a cabo conduziu a problemas
sociais que ainda persistem em diversos
Estados-membros, onde os cidadãos encaram o futuro com um misto de desilusão
e de medo. Estes sentimentos alimentam a
ascensão de partidos políticos extremistas
e populistas e encorajam a adoção de respostas nacionais conflituantes a desafios que
são comuns, como os milhões de refugiados
que chegam à Europa.
Além disso, a ideia de pertença à União
Europeia torna-se mais ténue, deixando os
cidadãos de a olhar como projeto de paz e
democracia, mas antes como máquina burocrática com objetivos por vezes contraditórios.
Na sessão de abertura estarão em debate
algumas questões de fundo:
• O que podemos fazer para assegurar a estabilidade na Europa?
• Como pode a Europa manter-se fiel aos

seus valores fundamentais, restaurar a confiança e pôr em comum as suas forças para,
unida, encontrar respostas para os seus desafios?
• Qual será o impacto do referendo britânico?
• Como se poderá enfrentar a crise migratória de forma a transformá-la numa oportunidade para a Europa?
• Como poderá a União Europeia concentrar-se no essencial e assegurar que a competitividade é tida em devida conta no quadro dos
processos regulatórios?
O primeiro painel focar-se-á no futuro da indústria europeia, abordando questões como:
• Qual é o papel da indústria como motor de
crescimento, emprego e inovação na Europa e como poderá reverter o declínio do seu
peso no PIB?
• Que mudanças de política serão necessárias para enfrentar os desafios energético e
ambiental, assegurando simultaneamente a
competitividade industrial?
• Como continuar a abrir novos mercados

para a produção europeia e ultrapassar o
ceticismo de parte da população sobre os
benefícios do comércio internacional?
• A dimensão condiciona a participação em
cadeias globais de valor?

As tendências e desafios dos
mercados de trabalho
Mais de oito anos depois da eclosão da crise, os mercados de trabalho na Europa ainda
têm pela frente desafios importantes.
Apesar do emprego estar finalmente a recuperar, está ainda abaixo dos níveis anteriores
à crise em cerca de dois milhões e meio de
postos de trabalho. Em contraste, os Estados
Unidos conseguiram criar três milhões de empregos adicionais durante o mesmo período.
O desemprego permanece a principal ameaça à coesão do tecido social. O envelhecimento da população prossegue a um ritmo
acelerado e as novas tecnologias trazem
constantemente novas mudanças ao funcionamento dos mercados de trabalho.
O impacto da digitalização dos processos de
produção no nível global do emprego é incerto, mas, sem dúvida, intensificará os movimentos entre setores e atividades e reduzirá
a procura por trabalho menos qualificado.
Acresce que muitos mercados permanecem
rígidos, a tributação do fator trabalho continua
extremamente elevada e a mobilidade é baixa.
A frágil situação do emprego na Europa e a
perceção de elevadas desigualdades podem
conduzir a ruturas permanentes na coesão
social e tornam mais difícil a resolução de
problemas como os que decorrem dos fluxos migratórios.
Todas estas questões ensombram as perspetivas dos mercados laborais europeus e
devem ser tratadas adequadamente.
O segundo painel da Conferência discutirá,
entre outras, as seguintes questões:
• Como poderão os mercados de trabalho
incorporar as mudanças demográficas e
tecnológicas que se perspetivam? Estão os
recursos humanos preparados para as necessidades que a Indústria 4.0 implica?
• Como poderão as reformas laborais integrar a abordagem da flexissegurança?
• Como se poderá melhorar a qualidade dos
empregos e assegurar melhores condições
de trabalho?
• Quais as consequências da reabertura das
discussões sobre o destacamento de trabalhadores?
• Como conciliar a necessidade de envelhecimento ativo e a necessidade de rejuvenescimento da força de trabalho nas empresas?
• Como melhorar o diálogo social, aos níveis
europeu e nacional?

• Como poderá a crise migratória ser transformada numa oportunidade para o nosso
mercado de trabalho?

A digitalização da indústria:
desenvolver as vantagens da União
Europeia num mundo competitivo
A quarta revolução industrial, impulsionada
pelo mundo digital, está a ter um impacto profundo em vários aspetos da nossa realidade.
A indústria transformadora e os serviços que
lhe estão conexos estão a sentir particularmente as suas consequências: as empresas
podem, desde a sua génese, operar como
multinacionais, a interação com os clientes
está a ser alterada nos seus fundamentos, os
tempos de comercialização reduzem-se e a
customização é potenciada, os modelos de
negócio estão a ser reformulados.
O potencial oferecido pela digitalização é
enorme, mas a União Europeia ainda está
longe de captar todos os seus benefícios. As
qualificações digitais, a proteção de dados,
o desenvolvimento das infraestruturas digitais
e a fragmentação do mercado de consumo
são questões-chave a debater.
A União Europeia tem um papel importante
na coordenação de uma abordagem comum
e no desenvolvimento de um verdadeiro mercado único digital.
Um outro aspeto importante é a transformação digital das empresas. O tecido industrial
tem de aproveitar a oportunidade para investir
em equipamento, tecnologias de informação e
comunicação e análise de dados, bem como
para se integrar em cadeias de valor globais.
Mas, apesar das oportunidades proporcionadas pelas tecnologias digitais avançadas, só
1.7% das empresas as utilizam plenamente e
41% são-lhes completamente alheias.
Entre as questões colocadas aos oradores
deste painel encontram-se as seguintes:
• Como está a Europa a adaptar-se à economia digital e quais são os principais desafios
que se avizinham?
• O que devem as empresas fazer para beneficiar da aplicação de novas tecnologias no
setor industrial? Como apoiar a transformação digital das empresas?
• Quais as medidas a levar a cabo a nível europeu para alcançar um mercado único digital genuinamente integrado?
• Como poderemos avançar em termos de
competências, dados, infraestruturas e fiscalidade?

Como relançar o investimento privado?
A prosperidade futura da economia europeia depende da capacidade para investir

no presente. Contudo, em 2013, o investimento na União Europeia tinha caído para
níveis mínimos dos últimos 20 anos. Entre
2007 e 2013, o investimento privado contraiu-se, em média, cerca de 11% e mais de
43% na Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha.
Apesar da recuperação observada nos últimos dois anos, o aumento do investimento
ainda é modesto, sobretudo em confronto
com o que se passa nos Estados Unidos,
onde está já 10% acima dos níveis pré-crise. Para relançar o investimento privado, é
fundamental que os decisores públicos incutam confiança às empresas, garantindo
estabilidade e focando deliberadamente as
suas políticas na melhoria da competitividade e no crescimento.
O Plano de Investimentos para a Europa
constituiu um passo na boa direção. Mas
os montantes que o Fundo Europeu para
Investimentos Estratégicos (FEIE) pode mobilizar são insuficientes e as barreiras ao investimento continuam a ser importantes.
Numa altura em que os grandes investidores procuram destinos estáveis para aplicar
os seus recursos, confrontados com as
incertezas que encontram em muitos países, nomeadamente em muitas economias
emergentes, é tempo da Europa liderar a
concorrência global pelo investimento.
As PME podem e devem desempenhar
um papel importante no relançamento
do investimento. Num mundo cada vez
mais digital, a flexibilidade e a inovação
são trunfos relevantes para o sucesso das
empresas. A política de eliminação de barreiras ao investimento e ao crescimento
empresarial tem nas PME, em geral, e nas
startups e empresas de elevado crescimento, em particular, um alvo específico
a considerar.
Este painel dedicado ao investimento tratará
de questões como:
• O que fazer para tornar a Europa um destino atrativo para o investimento?
• Quais são os principais obstáculos que
estão a travar o investimento privado na Europa e o que deve ser feito para os eliminar?
• Que lições retirar da experiência proporcionada pelo funcionamento do FEIE, com
vista à sua prorrogação para além dos três
anos inicialmente previstos?
• O que pode ser melhorado e o que é que
pode ser feito para encorajar um melhor
aproveitamento do FEIE por parte dos Estados-membros onde os seus efeitos ainda
tardam em materializar-se?
• Como poderão as confederações e associações empresariais contribuir para o
sucesso do Plano de Investimentos para a
Europa?
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Não há
futuro
sem
indústria
A indústria europeia representa cerca de 52 milhões de empregos, 80% da investigação e
desenvolvimento privados e mais de metade das exportações da UE. A indústria transformadora
é um fator-chave com um forte poder de arrastamento nos setores relacionados, um motor da
internacionalização e um empregador de alta qualidade. Por cada emprego criado na indústria,
dois empregos são criados noutros setores

MAS NÃO NOS deixemos enganar: vários
fatores têm tornado mais difícil para a indústria europeia competir a nível global, causando um relativo declínio na contribuição
da indústria para o PIB europeu.
As estatísticas mostram que o peso do setor
industrial na economia europeia está a diminuir de ano para ano. A Europa encontra-se
num alarmante processo de desindustrialização e está a perder terreno para os seus
concorrentes no mercado global. Desde
2008, a produção industrial diminuiu 12,4%
e 3,8 milhões de empregos desapareceram.
Esta persistente diminuição da competitividade durante os últimos anos é uma séria
ameaça para a Europa.
A mensagem principal da BUSINESSEUROPE é muito simples: Temos de reindustrializar, temos de trazer a indústria de volta à
Europa se queremos recuperar a liderança
global. Durante os últimos anos, foi possível
verificar que as economias com uma base
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industrial sólida e competitiva ultrapassaram
a crise económica com uma maior resiliência.
Recentemente, vários Estados-Membros,
como a Itália e a França, têm vindo a desenvolver e a implementar estratégias nacionais para a política industrial. Contudo,
ao nível europeu, esperamos ainda pela
implementação de uma Política Industrial
Europeia que seja clara e abrangente. Dada
a importância de uma forte base industrial,
esperamos ações mais firmes por parte da
Comissão Europeia.

Uma nova era de qualidade
e personalização
A Indústria tem evoluído consideravelmente durante as últimas décadas. Estamos a
passar de uma era de produção em massa
indiferenciada para uma era de personalização e especialização.
Estamos a passar por mais uma revolução
industrial, impulsionada – em grande parte
– pelo mundo digital, que proporcionou novas formas de ligação com os clientes, novas exigências, novas formas de organizar

Emma Marcegaglia
PRESIDENTE, BUSINESSEUROPE

modelos de negócio. Permitiu a criação de
novas formas de identificar grupos específicos e, consequentemente, a diferenciação
do marketing aplicado. Foi também responsável pelo novo conceito de micro-multinacionais.
Nos últimos anos, têm surgido diversas
inovações disruptivas, bem como modelos
disruptivos de negócio, nomeadamente de
economia partilhada, que causaram grandes controvérsias. Mas também chegaram
aos mercados inovações incrementais,
refletindo melhorias graduais em produtos existentes, novas práticas de gestão e
transformação digital.
Este fenómeno ocorre em todos os setores,
incluindo os setores industriais mais tradicionais. Estas mudanças trazem novos desafios às empresas, que têm de se adaptar ao
aumento da concorrência e a novas formas
de atuação nos mercados. É preciso muito
mais do que baixos custos laborais unitários. Para ter sucesso, é necessário investir
continuamente em investigação e inovação,
acompanhar os clientes mais atentamente,
oferecer qualidade e diferenciação.
Hoje em dia, é quase impossível dissociar
indústria e serviços. As empresas da indústria transformadora já não se encontram
limitadas a atividades de produção, precisando também de proporcionar ao cliente
soluções personalizadas.
A incorporação dos serviços nas indústrias
mostra-se fundamental para a diferenciação
das empresas, para que possam cativar e
manter clientes a longo-prazo. As empresas
industriais compram, produzem, vendem e
exportam cada vez mais serviços. Já não
se compra um carro sem um seguro e um
serviço de manutenção pós-venda. Podemos até ajudar a conceber o nosso próprio
carro e pedir um empréstimo diretamente ao
ramo financeiro da mesma marca.
Dados globais sugerem que pelo menos um
terço das empresas da indústria transformadora oferecem agora serviços. No nosso
continente, cerca de 15% a 30% do input
da produção industrial europeia tem origem
no setor dos serviços, tornando-os a mais
importante “matéria-prima” do processo
produtivo.

reça excelência. Queremos subir, de forma
continuada, na cadeia do valor acrescentado. Um setor industrial dinâmico e moderno
traz benefícios a toda a economia europeia
e permitirá melhorar os nossos padrões de
vida e manter-nos na liderança da economia
global. Podemos fazer isso recorrendo ao
potencial da digitalização, de forma a que
nos tornemos mais eficientes, inovadores e
competitivos.
Vamos ser muito claros. São sobretudo as
empresas que criam emprego, não as instituições ou os governos. São também as
empresas que conduzem à inovação, a
nova tecnologia, que fazem o mundo avançar.
É cada vez mais claro que o desempenho
económico pode ser conduzido, em grande medida, por um pequeno número de
grandes empresas extremamente produtivas. Permitam-me que cite Mario Draghi:
“O desempenho nacional depende hoje de
ter as instituições e o enquadramento macroeconómico adequados ao crescimento
das empresas produtivas. E é através dessas empresas que se poderá criar emprego,
investir em investigação e desenvolvimento,
disseminar conhecimento para outras empresas e melhorar o comércio”.
Precisamos que a União Europeia leve a sério o contributo das empresas para a economia e que as veja como parceiros reais
para alcançar os objetivos de crescimento e
emprego da União. As empresas europeias
estão interessadas em investir e manter-se
na Europa, com tudo o que esta tem para
oferecer.
Mas a UE está longe de aproveitar o seu
pleno potencial. As empresas enfrentam in-

críveis barreiras no mercado único, incríveis
níveis de tributação e uma incrível aversão
ao risco. Surpreende-me ver quão pouco
investimos no nosso futuro!
Também não podemos esquecer que, enquanto a Europa continua a mover-se lentamente, a produção industrial norte-americana está novamente a crescer. Os EUA estão
a ganhar uma inesperada vantagem na
corrida global pela competitividade, depois
de, durante a última década, terem perdido
terreno para grandes produtores na China e
noutras economias emergentes. Temos de
recuperar esse terreno perdido e temos de
recuperar a nossa liderança global!

A indústria Europeia precisa
de uma política coerente
Em primeiro lugar, precisamos de uma nova
governação industrial. A Comissão não
tem conseguido apresentar uma estratégia
abrangente e uma orientação política para
desenvolver uma base industrial competitiva. E não parece que essa estratégia esteja nos seus planos para o futuro próximo,
embora precisemos desesperadamente de
integrar a perspetiva industrial em todos os
domínios da política. Isto significa que tem
de ser assegurado que diferentes iniciativas políticas não se contradigam e apoiem
a competitividade, em vez de a obstruírem.
Permitam-me que mencione apenas dois
exemplos que revelam a falta de uma estratégia coerente:
As empresas europeias estão empenhadas
na proteção climática. Contudo, os responsáveis políticos continuam a ter a grande ambição de que a Europa lute sozinha

As Empresas estão interessadas
em investir e manter-se na Europa
É importante compreender quanto tem evoluído a indústria, quão interligada se tornou,
como tem alterado as cadeias de valor e
como trouxe uma melhoria na qualidade de
produção.
Queremos que a Europa desenvolva e ofe-
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contra as alterações climáticas, mesmo que
seja responsável por apenas 9% das emissões globais de gases com efeito de estufa.
Realizar grandes esforços sem que outros
importantes atores globais trabalhem primeiro em conjunto com a UE, seria não só
inútil em termos de contributo para a proteção climática, mas, ao mesmo tempo, um
verdadeiro “tiro no pé” e um prejuízo ainda
maior para a nossa competitividade. Temos
exportado os nossos postos de trabalho e
importado emissões.
O segundo exemplo relaciona-se com os
serviços. Presentemente, os serviços têm
um grande impacto na indústria. Mas na UE,
mercados de serviços não competitivos estão a prejudicar a indústria transformadora,
em particular as empresas mais produtivas,
que competem a um nível global. Os serviços transacionados no exterior representam apenas 5% do PIB da UE, comparando
com 17% para bens manufaturados comercializados através do mercado único. Desde
2004, o comércio de serviços entre a UE o
resto do mundo tem vindo a crescer mais do
que o que se verifica no mercado intraeuropeu. O McKinsey Global Institute identificou
a falta de dinamismo no setor europeu dos
serviços como a causa principal para a diferença de produtividade que se verifica com
os EUA. A razão para isso é que existem
ainda demasiadas barreiras administrativas
e regulamentares que desencorajam as empresas de oferecer serviços além-fronteiras.

Competitividade, inovação e
digitalização são a chave para o sucesso
A BUSINESSEUROPE e os seus membros
estão convencidos de que a indústria euro-
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peia tem pela frente a possibilidade de um
futuro brilhante. Para tornar este futuro realidade, precisamos de aumentar a competitividade das nossas empresas. É por isso que
não deixamos de defender que o Conselho
de Competitividade deve desempenhar um
papel mais forte como “guardião” da competitividade. Deve assegurar que todas as
iniciativas políticas e propostas legislativas
apoiam o crescimento industrial na Europa.
Caso contrário, deveria estar pronto para se
afirmar e vetar a iniciativa.
Precisamos também de um maior apoio à
inovação na Europa. A preocupação pela
inovação deveria ser sistematicamente incorporada nas políticas e medidas regulamentares. Para elaborar legislação favorável
à inovação, favorecendo a nossa competitividade, a Europa deve assumir o Princípio
da Inovação (Innovation Principle). Precisamos também de melhorar a nossa perceção
de risco e acelerar investimentos em investigação e inovação.
Na Europa, o insucesso empresarial é dificilmente aceite. Por outro lado, os nossos
homólogos americanos aceitam que o falhanço faz parte da assunção de riscos. Isto
afeta positivamente diferentes atividades e
a sua capacidade de inovação, permitindo
que aproveitem as oportunidades de forma
mais eficiente. Foi por isso que criámos a
ideia de introduzir um princípio de inovação,
para que as novas políticas e decisões europeias sejam sistematicamente avaliadas em
termos do seu impacto na inovação.
A Europa necessita também de enfrentar o
desafio digital e deve acelerar a digitalização da sua economia. Se não pudermos
alavancar o potencial da revolução digital, a
UE não vai conseguir aumentar a sua base

industrial. Apenas 1,7% das empresas europeias faz pleno uso das tecnologias digitais
avançadas (como soluções móveis, computação em nuvem, internet das coisas e “megadados”), enquanto 41% não as utilizam
de todo. São especialmente as pequenas
e médias empresas que têm muito a recuperar.
Para encontrar as repostas certas aos desafios do futuro, temos de aumentar a flexibilidade, a abertura e o dinamismo dos
mercados de trabalho europeus. Precisamos claramente de defender e melhorar o
nosso modelo Social Europeu, pois o atual,
quando confrontado com uma crise, causou desemprego em massa e desigualdades crescentes em alguns países. Para o
futuro da nossa indústria, é essencial que
exista consenso sobre um quadro europeu
para as reformas nacionais do mercado de
trabalho. Isto deveria ser parte integrante de
uma renovada estratégia europeia para a
“flexissegurança”.
Por último, mas não menos importante,
permitam-me que refira novamente a dimensão global, quando pensamos no futuro da nossa indústria, aqui, na Europa. O
que precisamos desesperadamente é de
um aumento na abertura ao comércio e ao
investimento. Assim se poderia promover
a renovação das indústrias europeias e o
seu sucesso no rápido desenvolvimento
de áreas de negócio e mercados-chave de
elevado crescimento.
Resumindo os meus pensamentos sobre
o futuro da indústria europeia: as empresas acreditam na União Europeia. Estão
dispostas a investir no nosso continente.
Para que o possam fazer, as empresas necessitam de condições de enquadramento
adequadas e de um ambiente dinâmico,
estável e favorável aos negócios. A nossa
indústria está a sofrer mudanças cruciais,
sem dúvida. A digitalização, a indústria 4.0
e a tendência para o aumento da relação
intrínseca com os serviços irá mudar a indústria transformadora europeia. Se queremos manter uma indústria europeia competitiva, precisamos de reagir ativamente
aos desenvolvimentos futuros e lidar também com os problemas existentes. A competitividade industrial deve voltar ao centro
da agenda política europeia. O Presidente Jucker salientou isso mesmo nas suas
10 prioridades, ao definir como objetivo o
aumento do peso da indústria no PIB europeu, de menos de 16% presentemente,
para 20% em 2020.
A BUSINESSEUROPE apela à liderança política da UE para que tome desde já medidas
concretas nesse sentido!
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O papel da UE no futuro
da indústria europeia
A EUROPA foi pioneira na indústria, estando
na origem de várias revoluções industriais e
invenções que alteraram profundamente a
sociedade em que vivemos e geraram bem-estar e prosperidade.
Hoje, a indústria continua a ter um peso significativo na economia europeia, tanto em termos de riqueza como de crescimento económico, criação de emprego, investimento
privado e inovação. Neste sector inserem-se
algumas das grandes empresas europeias
mas também milhares de dinâmicas PME,
verdadeira coluna vertebral da economia europeia e da inovação.
A indústria europeia continua assim competitiva e líder mundial em setores importantes,
mesmo quando confrontada com uma concorrência mundial cada vez mais forte por
parte dos principais parceiros internacionais,
como os Estados-Unidos ou a Ásia.
Nos nossos dias, a indústria depara-se com
desafios à escala global e atravessa uma verdadeira mutação que alguns apelidam já de
nova revolução industrial: a digitalização da
indústria. Estudos recentes estimam que a
digitalização dos produtos e serviços permitirá gerar um aumento anual de mais de 110
mil milhões de euros de receitas para a indústria da Europa nos próximos cinco anos.
Esta revolução digital não só obriga a uma
profunda transformação da indústria como
cria novos padrões de consumo nos mercados e confere aos consumidores/utilizadores
um papel mais ativo.
Coloca-se assim a questão de saber como
é que o continente europeu será capaz de
manter a sua liderança industrial nesse novo
contexto em que a economia digital se funde
com a economia real.
Acredito que a UE tem a capacidade de
aproveitar todas as potencialidades da
era digital, se formos rápidos na digitalização da nossa indústria.
Apesar das tecnologias e processos digitais
terem sido rapidamente adotados em muitos
setores da economia, é necessário que as
indústrias europeias, em todos os setores e
independentemente da dimensão das empresas, aproveitem plenamente as oportunidades digitais para poderem ser competitivas
a nível mundial.
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Vários foram os países que já aprovaram
planos nacionais estratégicos tal como o "Indústria 4.0" na Alemanha, "Fábricas do Futuro" em França e "Indústria inteligente" nos
Países-Baixos destinados a apoiar a digitalização da indústria, tanto na cadeia de produção como nos próprios modelos de negócio.
Importa ter uma abordagem abrangente a
nível europeu para evitar a fragmentação dos
mercados e para usufruir dos benefícios da
evolução digital.
Assim, a Comissão Europeia apresentou um
conjunto de medidas destinadas a apoiar
iniciativas nacionais e a estabelecer ligações
entre as mesmas, com vista à digitalização
da indústria e dos serviços conexos em todos os setores, bem como a promover o
investimento através de redes e parcerias
estratégicas, designadamente:
• Concentrar os investimentos nas parcerias
público-privadas da UE e incentivar fortemente a utilização das oportunidades oferecidas pelo Plano de Investimento da UE (Plano
Juncker) e pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento;
• Investir 500 milhões de euros numa rede
pan-europeia de polos de inovação digital
(centros de excelência em tecnologia) no âmbito da qual as empresas podem obter aconselhamento e testar inovações digitais;
• Estabelecer projetos-piloto de larga escala
para reforçar a Internet das Coisas, o fabrico
avançado e tecnologias relativas a cidades e

Carlos Moedas

casas inteligentes, automóveis conectados
ou serviços de saúde móvel;
• Aprovar legislação orientada para o futuro
que apoiará a livre circulação de dados e clarificará os direitos de propriedade dos dados
gerados por sensores e dispositivos inteligentes. A Comissão procederá também à
revisão das regras em matéria de segurança
e responsabilidade dos sistemas autónomos;
• Apresentar uma Agenda para Novas Competências da UE, a qual contribuirá para dotar as pessoas das competências necessárias para os empregos da era digital.
Globalmente, estas medidas permitirão
mobilizar mais de 50 mil milhões de euros de investimentos públicos e privados
para apoio à digitalização da indústria.
Como Comissário europeu responsável pela
investigação, ciência e inovação, entendo que
a intervenção da UE deve antes de mais criar
as condições favoráveis ao sector empresarial
e aos inovadores, o que passa muitas vezes
por alterar o ambiente regulatório para gerar
investimento. Caso contrário, estas inovações
procurarão esse ambiente mais favorável fora
da UE, como sucedeu com a tecnologia do
MP3, desenvolvida na Europa mas transformada em produto comercializável nos EUA.
Assim, numa corrida contra o tempo, o legislador europeu e nacional deve agilizar os
seus mecanismos de decisão para acompanhar ou, pelo menos não se deixar distanciar
pela evolução das tecnologias que progridem
a um ritmo frenético. Da mesma forma, é necessário uma legislação inteligente e flexível
que antecipe progressos futuros e não trave
a evolução tecnológica.
Com uma indústria europeia pujante, incentivos ao investimento público e privado e um
quadro regulatório inteligente, estão criadas
as condições para que as empresas industriais europeias sejam competitivas e liderem
a nível global.

COMISSÁRIO EUROPEU PARA A INVESTIGAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO

O futuro da indústria em Portugal:
desafios e oportunidades

O FUTURO DE PORTUGAL está certamente associado ao futuro da indústria
portuguesa. Como acontece nos países europeus, o peso da indústria está a diminuir.
Mas a verdadeira questão que se coloca é
saber se Portugal vai conseguir dar o salto necessário para outro paradigma industrial. Assistimos atualmente à emergência
de um novo paradigma industrial, marcado
pelo entrosamento crescente entre atividade industrial e serviços, por uma transição
profunda na base energética de produção e
pela reorganização do processo produtivo,
com base no conceito 4.0. Quer isto dizer
que Portugal tem que ter uma estratégia
bem definida para se posicionar das redes
industriais globais. A capacidade de dar
este salto depende também da própria gestão empresarial, mas também do nível de
competências disponíveis, dos mais operacionais aos quadros médios e superiores.
Este salto qualitativo é possível em sectores
em que temos estado especializados, como
é o caso do calçado e do têxtil, mas também
em novas oportunidades, como em certos
nichos da agroindústria ou na grande área
da construção de cidades inteligentes, verdes e inclusivas. Como se verifica um pouco
por todo o mundo, há uma necessidade de
renovação do tecido urbano, fazendo convergir uma série de inovações tecnológicas
que estão a ocorrer em novos materiais,
novas soluções energéticas e digitais, rumo
a um modo de vida inovador marcado por
objetos inteligentes e conectados ao longo
de todo o nosso ciclo de vida. Acredito que

a indústria portuguesa tem valências para
conseguir tirar partido desta grande área industrial que estará por trás da revolução das
nossas cidades.
Tudo isto dependerá da alteração dos modelos de governação e gestão, que têm que ser
mais ágeis, inteligentes e criativos. O associativismo empresarial terá também um papel
fundamental na promoção de novos modelos
de negócio e no acesso a novos mercados,
necessitando de se organizar para alavancar
esta mudança de paradigma. Esta transformação também dependerá da organização
de algo que ainda não está suficientemente
visível em Portugal, de um verdadeiro sistema
de inovação com interações mais sistemáticas entre quem produz conhecimento, quem
o difunde e quem o utiliza. O modelo de organização da administração pública e do
próprio Governo também será crucial, sendo
necessária uma coordenação horizontal mais
rápida entre departamentos administrativos e
governativos.
Finalmente, este novo paradigma depende
da maneira que podemos tirar partido dos
instrumentos disponíveis ao nível europeu.
O nosso país tem de tirar partido de instrumentos de última geração, como é o caso

do Plano Europeu de Investimentos e o
Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos. Este Fundo foi lançado recentemente
e há certamente alterações a introduzir para
facilitar o acesso das empresas portuguesas
ao financiamento, e o tecido empresarial tem
que estar ativo a exigir essas alterações. As
empresas têm também que se organizar entre si e estabelecer as devidas alianças com
instituições de investigação, desenvolvimento e financiamento, para conseguir tirar partido das estruturas disponíveis neste plano,
nomeadamente através das denominadas
“plataformas de investimento”, que estão a
organizar-se numa lógica nacional mas também numa lógica temática. Por fim, o vetor
ação externa ao nível global deve ser tido
em devido em conta. As nossas empresas
devem conseguir tirar partido dos grandes
acordos comerciais e de investimento que
se avizinham, como é o caso dos Acordos
com EUA, China, com alguns países africanos ou com o Mercosul. Em paralelo com
estes acordos regionais, o nosso país deve
continuar a desenvolver e reforçar com ambição a sua rede de diplomacia económica
com enfoque nos mercados com maior potencial para as empresas portuguesas.

Maria João Rodrigues

VICE-PRESIDENTE DO GRUPO S&D NO PE PARA AS POLÍTICAS ECONÓMICAS E SOCIAIS
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Fundos e programas
para as empresas
A UNIÃO EUROPEIA assume a reindustrialização como uma necessidade imperativa,
integrada numa estratégia de crescimento
inteligente, sustentável e inclusivo, consubstanciada na Estratégia Europa 2020, que
é a guia de todos os fundos e programas
europeus.
Para apoiar as empresas e o crescimento
económico, a União Europeia disponibiliza
um extenso e diversificado conjunto de recursos. Para além dos fundos e programas
nacionais do Portugal 2020 – um ‘rendimento mínimo garantido’ que consagra mais de
seis mil milhões para as PME –, temos os
programas geridos centralmente pela Comissão Europeia.
O desenvolvimento de experiências mais
exigentes e concorrenciais de acesso aos
recursos europeus disponíveis é importante para as empresas, nomeadamente as
PME, e também fundamental para o futuro
do país.
Os apoios europeus assentam cada vez
mais em instrumentos financeiros, e não no
modelo tradicional do “fundo perdido”.
É nesse contexto que estão sustentados
os programas Cosme (constituído à base
de instrumentos financeiros dedicados especificamente às PME) e o Life 2014-2020
(direcionado para promover uma economia
eficiente e a proteção da Natureza), assim
como o EaSi (programa para o Emprego e
a Inovação Social, assente em três eixos,
Progress, EURES e o Instrumento de Microfinanciamento Progress, virado para o emprego e o empreendedorismo social).
Grande parte do Horizonte 2020, gerido
pelo comissário português Carlos Moedas,
segue esta filosofia. Este é o maior programa
do mundo para a investigação e a inovação,
com mais de 80 mil milhões de euros. Deste
programa destaca-se o ‘SME Instrument’,
exclusivamente dedicado a pequenas e médias empresas e permanentemente aberto a
candidaturas, permitindo acesso facilitado a
financiamentos que podem chegar aos 2,5
milhões de euros por projeto. Até ao final de
2015, Portugal contabilizava 145 candidaturas aprovadas no ‘SME Instrument’, sendo
que Itália, com 887 candidaturas aprovadas,
lidera este ranking, seguida da Espanha.
Esta grande abrangência e diversidade de
apoios europeus está fortemente intensificada pelo Fundo Europeu para Investimen-
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tos Estratégicos (FEIE), conhecido também
como ‘Plano Juncker’. Este fundo aberto,
adicional e complementar, garante financiamento para qualquer projeto sustentável
que não disponha de um programa específico de apoio e não consiga obter financiamento viável na banca. Prevê a mobilização
de 240 mil milhões de euros para investimentos e 75 mil milhões de euros para as
empresas, com particular enfoque nas PME.
Até este momento, e em apenas um ano, já
mobilizou mais de 100 mil milhões de euros

para investimentos, dos quais 49 mil milhões para as empresas.
Temos imensos fundos e programas europeus que permitem encontrar os apoios
necessários às empresas e a novos investimentos, sempre no pressuposto de contribuir para uma estratégia de crescimento
inteligente, sustentável e também inclusivo,
que traga mais emprego. O fundamental é
definirmos quais os projetos que nos tornam
mais competitivos e que acrescentam valor
aos nossos produtos.

José Manuel Fernandes

MEMBRO DO PARLAMENTO EUROPEU – FUNDOS E PROGRAMAS PARA AS EMPRESAS

CICLO DE DEBATES CIP 2016

Compromisso para
o relançamento industrial
e competitividade
Considerando a importância da Indústria e dos serviços a ela ligados para a capacidade de inovação
e de criação de emprego de qualquer economia moderna, e reconhecendo que a Indústria constitui
o principal elo da integração da economia portuguesa na economia europeia e mundial, a CIP lançou,
a 11 de maio, durante a primeira sessão do Ciclo de Debates CIP 2016, o Compromisso para o
relançamento Industrial e Competitividade, um documento através do qual os empresários
signatários assumem o desígnio do relançamento industrial em Portugal e a ambição de atingirem,
em 2020, um peso da indústria no VAB total de 18%

CONSIDERANDO a importância da Indústria e dos serviços a ela ligados para
a capacidade de inovação e de criação de
emprego de qualquer economia moderna,
bem como para a sua resiliência a choques económicos;
Reconhecendo que a Indústria constitui
o principal elo da integração da economia portuguesa na economia europeia e
mundial e que o equilíbrio externo da nossa economia depende do dinamismo e da
solidez da sua base industrial;
Constatando a perda do peso da Indústria
no VAB e no emprego observada em Portugal desde meados dos anos 90 do século XX, bem como a queda pronunciada
do investimento industrial;
Reconhecendo que a ligeira recuperação
dos últimos anos está longe de ser satisfatória, sendo necessário acelerar o processo de relançamento industrial;
Conscientes dos desafios e oportunida-
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des que a tecnologia digital e a chamada
Indústria 4.0 abrem às empresas portuguesas, e da necessidade de participarem
nesse processo de mudança, sob pena de
serem ultrapassadas pelos seus concorrentes, internos ou externos;
Os empresários signatários do Compromisso para o relançamento Industrial e
Competitividade assumem o desígnio do
relançamento industrial em Portugal. É
nossa ambição atingir em 2020 um peso
da indústria no VAB total de 18%.
Para tal, comprometem-se a:
• Colocar os seus recursos ao serviço de
estratégias industriais que promovam a
competitividade, o crescimento e a solidez
das suas empresas;
• Promover, nas suas empresas e no âmbito do seu relacionamento com clientes e
fornecedores, uma cultura de inovação e de
melhoria contínua nos processos e na eficiência no uso da energia e no consumo de

materiais, atentos à evolução tecnológica e
às oportunidades por esta proporcionadas;
• Privilegiar o investimento em inovação
nas suas diversas vertentes; processos,
produtos, marketing e função comercial,
organização e capacidade de gestão;
• Promover a qualificação dos seus colaboradores e a sua permanente adaptação
aos desafios da evolução tecnológica e
organizacional das suas empresas;
• Dar prioridade às relações com as universidades, centros tecnológicos e outras
entidades do Sistema de Investigação e
Inovação, no sentido de valorizar o conhecimento e as competências disponíveis ao
serviço das estratégias empresariais;
• Fomentar uma cultura de cooperação
empresarial, contribuindo para a dinâmica
de “clusterização” empresarial, para o redimensionamento das suas empresas e a
para a sua integração em cadeias de valor
competitivas e sustentáveis;

• Cooperar com as Associações Empresariais e com as entidades públicas no
desenvolvimento de iniciativas que visem
o reforço da base industrial nacional.
Os signatários deste Compromisso apelam ao Governo no sentido da implementação de uma Política Industrial para o século XXI, que:
• Coloque a competitividade empresarial
como preocupação transversal na intervenção do Estado na economia;
• Acelere o ressurgimento do protagonismo da Indústria e dos bens e serviços
transacionáveis como setores aptos a
competirem numa economia mundial altamente concorrencial, com empresas inseridas em cadeias de valor globais e que
participem no processo de reindustrialização que já está a ocorrer;
• Permita corrigir as falhas de mercado e
as falhas dos sistemas de inovação, tecnologias e financiamento, contribuindo
também para antecipar novos mercados;
• Promova uma correta utilização dos fundos europeus, com o objetivo da realocação de recursos para a produção de bens
e serviços transacionáveis, com maior valor acrescentado, avançando para “clus-

ters” mais desenvolvidos e promovendo a
inovação dos nossos produtos e processos produtivos;
• Assuma, neste contexto, em conjunto
com os empresários, um verdadeiro Compromisso para o relançamento Industrial e
Competitividade lançando, com o apoio
dos Fundos Europeus do Portugal 2020,
um novo e integrado “Programa de Apoio
à Indústria e à Produção de Bens e Serviços Transacionáveis” no nosso país como
proposto pela CIP.
O Compromisso para o relançamento Industrial e Competitividade foi lançado a 11
de maio, em Braga, na primeira sessão do
Ciclo de Debates CIP 2016 que juntou em
seis cidades portuguesas – Braga, Leiria,
Torres Novas, Loulé, Aveiro e Beja – as
forças vivas de cada região, para debater,
com os empresários, o tema da “Política Industrial para o Século XXI e a Indústria 4.0“.
António Saraiva, Presidente da CIP, e Luís
Mira Amaral, Presidente do Conselho da
Indústria Portuguesa da CIP, acompanhados de Augusto Medina, da Sociedade
Portuguesa de Inovação, de Fernando
Chau e José António Sousa Fialho, da
Universidade Católica Portuguesa, e de

vários membros do Conselho da Indústria
da CIP – José Cordeiro, António Neto da
Silva, Luís Alves Monteiro, Jorge Tomás
Henriques, José Manuel Fernandes e Mário Lopes – percorreram o país e debateram com os empresários locais esta nova
indústria que utiliza intensivamente as tecnologias da informação, comunicação e
localização mais avançadas, bem como a
robótica, na linha do que se convencionou
designar por Indústria 4.0, mas também
uma indústria cada vez mais baseada em
fortes competências em inovação e design, na orientação para o cliente, no uso
de tecnologias energéticas e de materiais
eficientes e no capital humano criativo e
qualificado com o consequente reforço do
capital social.
A CIP teve como parceiras desta iniciativa
a Associação Industrial do Minho, a NERLEI – Associação Empresarial da Região
de Leiria, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, a NERA
– Associação Empresarial da Região do
Algarve, a AIDA – Associação Industrial do
Distrito de Aveiro e a NERBE/AEBAL – Associação Empresarial do Baixo Alentejo e
Litoral.
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Algumas das fotografias desta galeria foram gentilmente cedidas por AIMinho – Associação Industrial do Minho, AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro, NERLEI – Associação Empresarial da
Região de Leiria, NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve e NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém.
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POLÍTICA INDUSTRIAL PARA O SÉC XXI

A VISÃO DOS EMPRESÁRIOS

FERNANDO SOUSA, CEI/ZIPOR

O FUTURO da Indústria está obviamente
associado ao futuro da sociedade como
um todo. Neste aspeto a Sustentabilidade
e concretamente a sua vertente traduzida
no conceito de Economia Circular com as
preocupações relacionadas com os recursos naturais que não são infinitos e com o
Ambiente serão temas cruciais ao desenvolvimento da Indústria.
Em termos industriais os novos paradigmas da digitalização da indústria, vulgo
Internet of Things com a integração, a
montante e a jusante, de consumidores/
clientes e fornecedores nos processos de
conceção, desenvolvimento e produção
através das novas tecnologias Avançadas
de Produção como fabrico aditivo, sensorização e cyber-systems, big data, robótica colaborativa e/ou autónoma, realidade
virtual e aumentada, sistemas de produção em rede, inteligentes e adaptativos
e outras introduzirão novos processos e
novos modelos de negócio e com eles
muitas ameaças às empresas existentes
mas potenciando igualmente imensas
oportunidades para as mesmas e para as
novas. Estas oportunidades, se bem aproveitadas, assegurarão a sustentabilidade
económica.
Saúdo neste particular a recente iniciativa
governamental Indústria 4.0 que esperemos alinhe as estratégias Nacionais pelo
que de melhor se faz a nível Europeu e
Mundial nestas áreas e que tal permita inserir as empresas Nacionais nas cadeias
de fornecimento Internacionais e onde o
valor acrescentado em produtos tendencialmente mais customizados é fator crítico.
Tenho a fundada esperança de que nesta
nova revolução Industrial, onde Portugal

não é prejudicado pela sua posição geográfica periférica, as nossas já excelentes
infraestruturas possam ser rentabilizadas,
para que as nossas empresas possam
aparecer também como fornecedoras
destas novas tecnologias para a Indústria.
Em termos de infraestruturas estou a referir-me não somente às físicas mas também
às de comunicações e essencialmente às
excelentes entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional como sejam as
entidades de interface e à rede de Centros
Tecnológicos que, com as suas parcerias
com a indústria, potenciam a valorização
económica do conhecimento existente
nas Universidades.
A relação das empresas com a sua envolvente é já muito diferente do passado,
existindo inúmeros casos de responsabilidade social em redor das entidades do
nosso sistema empresarial e esse é também um dos vértices da sustentabilidade.
Mas o fator crítico na feroz competição Internacional será o fator humano.
Os nossos colaboradores da Indústria
Transformadora são excelentes como o
comprovam o sustentado crescimento
das exportações nos anos mais recentes (excetuando-se o ultimo quadrimestre
fortemente influenciado por fatores que
nos ultrapassam) fruto da resiliência dos
empresários e de todos os seus colaboradores. A formação de jovens é cada vez
mais um fator diferenciador positivo para
Portugal. No entanto, muito existe para
fazer na adequação da oferta educativa à
procura. Raros são os casos de empresas industriais que não se lamentam da
dificuldade ou mesmo impossibilidade de
obter no mercado os quadros qualificados
necessários à evolução da sua atividade.

Esta pertinência será muito acrescida com
as necessidades de formação ao longo da
vida que os paradigmas introduzidos pela
digitalização da indústria nos colocarão e
com os quais a CE estima que 54% dos
empregos serão afetados (não significa
desaparecimento mas sim alteração).
Num curto prazo importa não comprometer com leviandades o nosso crescimento que se pretende sustentável e onde o
fator crítico são as exportações pelo que
deveremos diferenciar positivamente as
empresas de bens transacionáveis que
as sustentam. Para alcançarmos o nível
médio de vida que todos almejamos para
o nosso cantinho à beira mar plantado é
essencial trabalhar mais e essencialmente melhor e um País dividido entre função
pública e iniciativa privada em termos de
condições laborais não contribui para este
objetivo que é comum a todos.
Muitas foram já as empresas nacionais
onde, para se manterem competitivas a
determinação, resiliência, aposta constante na inovação e capacidade de internacionalização, foram questões determinantes para o sucesso alcançado. Assim
encaro o futuro com o otimismo de quem
acredita que se trabalharmos conjuntamente e com afinco teremos a arte e engenho de transformar as ameaças atrás
mencionadas em oportunidades para as
nossas empresas que se refletirão num
melhor futuro para toda a sociedade.
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ALBANO FERNANDES, AMF
PREVÊ-SE QUE nos próximos 10 anos o
número de dispositivos que vai ficar ligado á
Internet vai aumentar cerca de 30 vezes.
Este é o fundamento da existência da Industria 4.0, as empresas têm que saber ler estas
previsões que o mercado nos oferece e saberem adaptar-se ao que provavelmente será o

maior desafio da década para as empresas.
- Como ligar as coisas dentro de uma empresa e como poder tirar proveito competitivo
dessas ligações.
Seguramente que as empresas que mais rapidamente conseguirem esses automatismo

CARLOS FERNANDES RODRIGUES, CASAIS

A INDÚSTRIA é um expoente máximo de
civilização. É o output (resultado) que faz
crescer uma economia.
Obtemos mais resultado com a afetação

de mais recursos, ou menos consumo, ou
mais eficiência, ou um mix de todos.
A aposta está em mais eficiência.
Emprego não surge por decreto e o empreendedorismo não aparece… Induzem-se.
Uma indústria vibrante ganha com bases
sólidas: com as infraestruturas certas (um

e os conseguirem transformar num beneficio para os Clientes, serão as empresas de
maior sucesso no Sec. XXI.

ecossistema constituído por espaços de
instalação, laboratórios suporte, entre outros), com parcerias e alianças que complementam o que não temos escala para
dominar, com uma população instruída
(educação e formação são basilares) e
condições para sustentar a dinâmica humana (cidade que cuida da habitação e
lazer).
É uma visão de longo prazo.

CARLOS NEVES, PRIFER-INDÚSTRIA DE MOLDES
PORTUGAL e alguns países do Sul da Europa apresentam níveis de industrialização
baixos, quando comparados com a média
da União Europeia.
Foi subestimada, nestes países, a importância que a atividade industrial tem na cadeia de valor, no equilíbrio da pirâmide de
emprego e na balança comercial.
A Prifer dedica-se ao fabrico de moldes
para injeção de plástico e alumínio, principalmente para o sector automóvel, com
exportações acima dos 90%.
Como se trata de um sector bastante exigente, temos sempre presente variáveis
relevantes na indústria: procura (cliente),
inovação, tecnologia, processo.
Assim, antes de Portugal e da Europa se preocupar com a reindustrialização, assente na
“Quarta revolução industrial”, sectores houve
que deram paços decisivos nessa direção.
Em Portugal, um dos exemplos mais significativo é mesmo o sector dos moldes,
porque parte do seu tecido empresarial
acompanhou o desenvolvimento tecnológico e implementou processos de fabrico
sofisticados. É neste sector que estamos
mais próximos do conceito de fábricas inteligentes da indústria 4.0.
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Não chamaria à indústria 4.0 uma Revolução industrial, mas antes a evolução operada pela utilização integrada de novas
tecnologias, que cumprem um papel principalmente instrumental, mas relevante para
toda a cadeia de valor, desde a conceção
de produto até ao serviço pós-venda.
Há uma dezena de anos que a Prifer pensou um sistema integrado de gestão de
produção, que correspondesse aos requisitos da orçamentação, servindo para
planear e controlar a produção, apresentar desvios, analisar resultados e contribuir
para melhorar a orçamentação. Hoje, esta
ferramenta, que foi aperfeiçoada na Prifer,
gere todo o processo produtivo da empresa e serve de interface com o cliente,
partilhando toda a informação sempre que
necessário.
No que ao desenvolvimento diz respeito,
partilhamos com os nossos clientes as
mesmas ferramentas, possibilitando resolver problemas em tempo real.
Para podermos responder a novos desafios, temos investido de forma continuada em equipamentos mais sofisticados,

melhorando a qualidade do produto, encurtando os prazos e aumentando a produtividade. Um dos exemplos mais significativos á a utilização de equipamentos
de controlo numérico. Há alguns anos a
Prifer tinha equipamentos convencionais
e alguns denominados de tecnologia de
3 eixos. Hoje, a capacidade produtiva assenta na tecnologia de 5 eixos. Trata-se, a
nível do processo produtivo, de um saldo
qualitativo com significado na competitividade da empresa.
Contudo, o investimento em tecnologia
não é suficiente para garantir o sucesso
de uma empresa no sector dos moldes. O
capital humano é decisivo. A diluição entre
o mundo real e o virtual, a comunicação
máquina-máquina, a automação e todas
as outras tecnologias que tornam possível
a indústria 4.0, não são condição suficiente para termos fábricas inteligentes. Temo
que, no caso português, a principal dificuldade não esteja no tecido empresarial,
mas no sistema de ensino.

FRANCISCO MENDES, BEEVERYCREATIVE
O PRINCIPAL DESAFIO para Portugal no
século XXI não é tecnológico.
A nossa industria tem mostrado que consegue ser engenhosa e há vários casos de
sucesso que mostram o que de melhor se
faz no mundo.
O desafio é conseguirmos polarizar todos
os actores da sociedade numa estratégia
comum e desenvolver táticas em grupo e
propagá-las rapidamente para: testar, falhar
rápido e aplicar a melhoria contínua. A colaboração e cooperação vão ser muito importantes para competirmos lá fora.
A história dos últimos 30 anos provou que
não podemos depender de melhorias incrementais para atingir o grau de desenvolvimento das médias Europeias, por isso vamos
ter que implementar inovações radicais para
atingir esse objectivo durante a nossa vida.
As escolas e as empresas necessitam tirar
partido de conceitos poderosos como são
as ferramentas colaborativas digitais. Google Drive, Slack, Asana, são apenas alguns
exemplos de ferramentas colaborativas
poderosas que permitem a uma startup arrancar com custos próximos de zero e desenvolver dinâmicas de colaboração intra e
inter organizações.Estas ferramentas trazem
a vantagem da colaboração das equipas e
possíveis optimizações do fluxo de trabalho,
mas se não as experimentarmos logo nas
academias as empresas não poderão usufruir de colaboradores bem preparados para
o trabalho colaborativo.
Fomentar a criatividade é outro grande desafio.
A grande carga horária dos cursos com currículos verticalizados - que muitas das vezes

nem oferecem nem deixam espaço para
complementos extra-curriculares - apenas
promove o ensino global de uma mesma
lição em vez de fomentar a tutoria e auto
aprendizagem, a tentativa e erro e a auto
descoberta.
No seio do MIT, o professor Neil Gershenfeld
criou a disciplina de como Fabricar quase
tudo. Através de um conjunto reduzido de
equipamentos de fabricação digital, desenvolveu o conceito de ensinar em cascata
uma quantidade enorme de indivíduos a
desenvolverem praticamente sozinhos, mas
com o auxílio da comunidade, qualquer produto que tivessem em mente.
Existem em Portugal mentes tão brilhantes
quanto as do professor Neil Gershenfeld, no
entanto as instituições falham ao não perceberem que o apoio destes conceitos disruptivos e transformadores da sociedade são essenciais e têm que ser apoiados com grande
energia e entusiasmo.
Há apenas 6 anos discutia-se se seria possível em Portugal serem criadas startups de
tanto relevo e valor como aquelas criadas em
Silicon Valley. A Farfetch, após muito trabalho e perseverança, provou que é possível ao
ter colocado a primeira empresa Portuguesa
na lista internacional das startup “unicórnio”,
com a valorização de 1B$.
Tirando a época dos descobrimentos, em que
a nossa localização geográfica era uma vantagem, em todas as revoluções industriais não
foi assim. Não só estamos afastados geograficamente do centro da economia da europa
como o mau aproveitamento e investimento
nas infra estruturas logísticas nos impedem

ISAURINDO COELHO CHORONDO, INDUSTRIAL FARENSE, LDA

A INDUSTRIAL Farense, Lda, foi fundada
em 1944 em Faro, foi das primeiras empresas a nível mundial, a promover a valorização
da alfarroba, nomeadamente da transformação da semente. Dedica-se á produção de
Goma (E410) e Farinhas de Gérmen de Semente de Alfarroba. Actualmente é a única
empresa deste sector a operar em Portugal,

existindo cerca 12 empresas a nível Mundial.
Desde o início foi uma empresa orientada
para o mercado externo, por isso em 1946
registou os seus produtos com a marca”
Victus “, pela qual é reconhecida internacionalmente. Exporta ± 95 % da sua produção. Sendo os seus principais mercados: Dinamarca, Japão, Inglaterra, EUA,
Holanda, Espanha e França.

de ser competitivos num mercado de produção em massa. No entanto, avizinha-se uma
época em que isso pode mudar. Uma Startup que tenha investimento inicial suficiente
pode ter vantagem em instalar-se em Portugal
pois o custo de vida mais baixo que noutros
países europeus, quando cruzado com uma
boa qualidade de vida no país, faz com que
as startups possam dar remunerações mais
competitivas e mas ainda muito interessantes
aos colaboradores. Este facto pode mesmo
contribuir para inverter o processo de migração actual, retendo talentos nacionais e até
atraindo talentos estrangeiros.
Há já muitos casos em que isto é uma realidade, como por exemplo a Veniam, que
tendo já alcançado mais de 22M€ de investimento mantém cá as suas equipas de desenvolvimento e vai continuar a crescer.
A revolução que vai explodir nos próximos
anos com a utilização da tecnologia de impressão 3D vai permitir aos povos mais criativos e mais livres de o serem, de estarem na
vanguarda das soluções de maior rentabilidade para todas as áreas de actuação humana.
Estamos mal preparados pois continuamos
a consumir as tecnologias de ponta a outros
países e o binómio academia empresas não
estimula esta descoberta e desenvolvimento
interno, mas tenho a certeza que, mediante
transformações sociais adequadas do país,
poderemos através da nossa genialidade
inverter a mesa e construir uma Indústria de
sucesso para o século XXI.

Nos anos 90, a Chorondo & Filhos, Lda,
tornou-se socia de A Industrial Farense,
Lda, formando assim um pequeno grupo
empresarial algarvio na fileira da alfarroba.
Com esta união benéfica para as duas empresas, a A Industrial Farense, Lda garantiu
uma fonte privilegiada de matéria-prima,
semente de alfarroba, reconhecida como
uma das melhores. A Chorondo & Filhos,
Lda, por seu lado, beneficiou da vasta experiencia de exportação, para promover a
internacionalização dos seus produtos, triturados de alfarroba.
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Após a integração destas duas empresas,
a A Industrial Farense começou a trabalhar
exclusivamente com a semente de origem
portuguesa. Não sendo actualmente uma
das grandes empresas do sector, os seus
produtos são reconhecidos a nível mundial
pela sua elevada qualidade.
Com o aumento do nível das exigências e
a globalização do mercado internacional, a

AS ORGANIZAÇÕES de todos os sectores de atividade estão hoje confrontadas
com grandes desafios associados à mudança do perfil dos novos consumidores. Estes
são mais informados, são mais exigentes
(porque conhecedores), estão permanentemente conectados às novidades, valorizam
a participação no processo criativo dos seus
fornecedores e exigem uma relação altamente
personalizada.
A resposta das industrias a estes desafios
passa por se transformarem elas próprias
introduzindo plataformas tecnológicas que
permitem digitalizar os seus processos produtivos, digitalizar os seus processos de su-

empresa para garantir a sua continuidade
decidiu apostar na sua modernização e aumento da competitividade. Para tal decidiu
construir uma nova unidade fabril, beneficiando de apoios comunitários.
Aproveitando o conhecimento e experiencia adquirido por todos aqueles que participaram neste projecto, esta nova unidade
fabril encontra-se na vanguarda, contando

JORGE BATISTA, PRIMAVERA SOFTWARE

porte e melhor interpretar a velocidade de
mudança dos negócios e das necessidades
dos clientes.
A conjugação das tecnologias de IoT (internet das coisas), com a inteligência associada
à exploração analitica de grandes volumes
dados recolhidos ao longo do processo produtivo, o acesso a um poder computacional
sem precedentes e o uso de novas formas

LUÍS FEBRA, GRUPO SOCEM

O DESENVOLVIMENTO industrial tem
sido uma constante. Depois de, nos anos
70 do passado século, ter sido introduzido

NUM AMBIENTE industrial seja com uma
abrangência Global ou Local a satisfação
plena do cliente de forma eficiente, ao mais
baixo custo de produção é o grande foco
das empresas.
A Indústria 4.0 tem em foco em dois conceitos que por si só estão interligados pela
tecnologia da informação / comunicação.
O primeiro conceito é designado por “Factory 4.0” e o segundo “Network 4.0”. No
primeiro encontramos a integração dos
diversos sistemas dos processos administrativos de uma cadeia de valor dentro das
empresas no qual, existe o foco no tempo
de ciclo de vida de todos os processos da
empresa. No segundo temos a integração
horizontal da cadeia de valores que inclui
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com equipamentos e tecnologia de ponta,
permitindo o crescimento da produção,
bem como a qualidade do produto final.
Assim será possível chegar a novos mercados e contribuir para o aumento das exportações.
Com esta nova unidade fabril em funcionamento, é nossa intenção desenvolver novos produtos neste sector.

o computador ao serviço das indústrias,
permitindo a integração de automatismos
das mesmas, temos para o século XXI o
grande desafio da digitalização: a INDÚS-

de interacção homem-máquina, como por
exemplo a realidade aumentada, poderá
conduzir à 4ª revolução industrial, pois tem
o poder de mudar as industrias tornando-as
mais eficientes, mais ágeis e mais capazes
de tirar partido das oportunidades geradas
num mundo cada vez mais digital.

TRIA 4.0. Um estudo recente da PwC
conclui que as empresas estão a dedicar
cerca de 5% das suas receitas a programas de digitalização dos seus negócios e
55% espera retorno desses investimentos
em cerca de 2 anos. O grau de implementação da INDÚSTRIA 4.0 será dentro de 5
anos um rácio de análise para a competitividade das empresas.

MÁRIO CUNHA, SCHAEFFLER PORTUGAL

a fases de conceção/produção as quais,
são “quasi” controláveis em tempo real. A
“Network 4.0” da cadeia de valor é criada
por sistemas de produção sobre os quais
serviços, engenharia, produção, marketing
e as necessidades/pedidos dos clientes,
compras estão interligados pela tecnologia de informação. Ao focalizarmo-nos no
conceito “Factory 4.0” e deslocarmo-nos
de um nível macro para micro é onde encontramos alguns dos maiores desafios e
uma das maiores parcelas do investimen-

to. Durante os últimos anos a integração
Homem-Máquina tem-se intensificado com
o objetivo de obter processos Error-Free e
que ao mesmo tempo as empresas analisem e intervenham na eficácia e eficiência
dos seus processos em tempo real. Uma
das áreas abrangidas na qual podemos
observar alguns Quick-Wins foi/é na reorganização dos fluxos dos materiais incluindo gestão de stocks recorrendo a diversas

ferramentas Lean aliada ao conceito “Network 4.0”. Hoje é possível monitorizar o
equipamento produtivo (o que nos permite
determinar o tempo de vida dos diversos
órgãos do mesmo e definir mas exatamente o momento de manutenção do mesmo
– “Smart Products”),o processo (através de
soluções de controlo integrado antes, durante e após de uma operação específica,
M.E.S) e obviamente sabermos em tempo

COM CERCA de 70 anos de história a LAMEIRINHO tem sabido adaptar-se ao tempo,
tendo como missão proporcionar a melhor
experiência ao consumidor, ajustando os seus
meios e a sua comunicação à nova era digital.
Desenvolver sistemas de informação internos, conectados a equipamentos industriais de ultima geração, permite em
tempo real obter dados e reagir rapidamente às necessidades do mercado.

real aonde se encontra uma peça específica ao longo do processo produtivo. Todos
estes processos são de forma transparente
visualizados não só ao nível de shop floor
mas também de forma remota em qualquer
ponto do globo. Estes exemplos indicam
que hoje já vivemos na era “Indústria 4.0”.
No contexto da indústria portuguesa certamente algumas empresas terão uma
base cultural, técnica e financeira para

PAULO COELHO LIMA, LAMEIRINHO

Comunicar com os clientes atuais através de
vários protocolos de EDI e de plataformas de
E- commerce.
Uma nova abordagem de marketing e comunicação, apostando no “storytelling” de produtos, para que através do “social media” se
consiga “impactar” os consumidores.

RUI ROQUE, NAUTIBER

A HISTÓRIA da NAUTIBER está intimamente ligada à história de Vila Real de Santo António, terra desde sempre ligada ao
sector da construção naval, tendo a nossa
empresa sucedido a um conjunto de estaleiros de construção e reparação em madeira de diversos tipos de embarcações.
Esta arte e conhecimento, que passaram
de geração em geração, evoluíram e desenvolveram-se acompanhando as novas
tecnologias.
A NAUTIBER possuí um elevado património
humano, que agrega o conhecimento tradicional do trabalho em madeira bem com o
conhecimento actualizado em compósitos
avançados, como são os estratificados em
sandwich de PVC por infusão assistida a
vácuo.
Foi determinante para este sector em
V.R.S.A. o grupo COFACO, para além da
forte componente conserveira que deteve
até há alguns anos, criou a empresa de
construção naval CONAFI, que foi sem

evoluírem para o conceito Indústria 4.0,
outras temos que nos perguntar se faz
sentido podendo ser colocada em questão a sua própria sustentabilidade, tendo
em consideração os elevados investimentos que poderão incorrer nessa mudança,
estando também nesta equação a questão - que incentivos financeiros ou processuais que os governos ou instituições
poderão apresentar.

qualquer dúvida um pólo de desenvolvimento e uma “escola” a nível nacional,
para a indústria da construção naval, em
particular no mercado das embarcações
de trabalho.
Tendo sido responsável pela conversão
do conhecimento da indústria naval em
madeira para a fibra de vidro, foi uma das
principais indústrias a nível europeu no seu
segmento.
A NAUTIBER resulta também por ser uma
consequência da tradição e conhecimento
existente neste sector em V.R.S.A.
Sucede à ex-empresa José de Nascimento
Gomes e Filhos, Lda., estaleiro de construção e reparação naval em madeira que
iniciou a sua laboração em 1957 e cessou
em 1989. Esta originou a firma Botabaixo Estaleiros Navais do Sul Lda., empresa que
iniciou o ciclo das construções em Poliéster Reforçado a Fibra de Vidro, tendo em
1992, por razões comerciais, passado a ter
a denominação actual.
A NAUTIBER trabalha fundamentalmente
o mercado de trabalho das novas construções em PRFV (poliéster reforçado a fibra

Estamos certos que neste momento o caminho a seguir é este, com o objetivo de ajustar
em tempo real os nossos produtos às necessidades do consumidor.

de vidro) para os mercados das embarcações de Pesca, embarcações de Passageiros (Marítimo-turística e Tráfego Local)
e ainda embarcações Especiais (lanchas
fiscalização/intervenção, embarcações de
apoio à aquacultura, embarcações ambulância, etc.). Sempre de uma forma personalizada, executando as mesmas à medida
do cliente e tendo em linha de conta o tipo
mecanismos financeiros existentes, pelo
que por diversas vezes já foi apelidada de
“alfaiate dos barcos”, encontrando-se sempre disponível para criar embarcações de
acordo com o pretendido pelo armador e
que maximize a relação da embarcação
pretendida versus incentivos financeiros.
Atualmente a NAUTIBER encontra-se com
uma presença consolidada no mercado nacional, e conta com mais de 300 embarcações construídas.
Com um largo historial na área da construção naval em Portugal é hoje em dia uma
referência a nível ibérico, ganhando cada
vez mais notoriedade no mercado Africano,
sendo a exportação uma realidade para os
mercados da pesca e das embarcações
de passageiros como consequência dos
investimentos em novas tecnologias de
produção e em projetos inovadores e diferenciadores.
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OCDE

CIP integra Comité Económico da OCDE
A adesão ao Comité Económico e Industrial vai permitir à Confederação Empresarial
de Portugal participar nas atividades da OCDE
A CIP – Confederação Empresarial de Portugal aderiu ao Business and Industry Advisory Committee (BIAC), o Comité Consultivo
Económico e Industrial da Organização para
a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE).
A formalização do processo foi feita na assembleia geral do BIAC, realizada em Paris,
a 30 de maio, onde esteve presente o vice-presidente da CIP João Almeida Lopes.
Com esta adesão, a CIP passa a participar
nas atividades da OCDE, na defesa dos interesses da economia nacional em temas
de grande relevância para as empresas,
como o comércio internacional, políticas
económicas e financeiras, investimento estrangeiro, assim como politicas de cooperação e desenvolvimento, de informação
e telecomunicações, políticas sociais e de
saúde, ambientais e de inovação.
Para o presidente da CIP, António Saraiva,

“nesta fase em que a economia internacional exige coordenação e, até mesmo, alguma regulação mundial, é essencial estar no
centro do debate das politicas publicas de
desenvolvimento económico”.
“Já não basta estar em Bruxelas, é preciso
defender o interesse das empresas nacionais e influenciar o debate e as decisões
também junto da OCDE”, acrescentou.
O BIAC é uma organização que representa empresas, tendo como missão a defesa
da abertura dos mercados e o crescimento impulsionado pelo setor privado, sendo
parceiro da OCDE e de outras instituições
internacionais.
Integra mais de 2800 e mais de 30 grupos
temáticos especializados e desempenha o
papel de conselheiro da OCDE e dos Estados-membros que a integram em temas de
governação e politica económica.
A Organização para a Cooperação e o De-

senvolvimento Económico agrega 34 países
identificados com o valor da governação democrática e com os princípios da economia
de mercado.
Tem como objetivo utilizar a sua riqueza de
informações sobre uma ampla gama de tópicos para ajudar os governos promover a
prosperidade e combater a pobreza através
do crescimento económico e da estabilidade financeira.

JUSTIÇA

COMENTÁRIO CIP

Reforma judiciária
e mapa judiciário
1
Como a CIP tem dito e reiterado, as empresas deparam-se com graves problemas
decorrentes do funcionamento do sistema
judicial.
Entre os principais problemas das empresas, destacam-se os relativos à morosidade, aos custos, à tramitação e aos resultados das execuções, ao funcionamento dos
tribunais de comércio, ao acesso à Justiça
ou aos critérios de distribuição processual.
A Justiça portuguesa é lenta, cara e imprevisível, condicionando, assim, as decisões e
estratégias das empresas.
A lentidão dos processos nos Tribunais é
hoje reconhecida – tanto pelos empresários,
como por qualquer cidadão – como um bloqueio ao desenvolvimento da atividade das
empresas e, consequentemente, do País.
Os atrasos nos processos judiciais causam
às empresas constrangimentos insuportáveis ao nível da tesouraria e geram um sentimento de impunidade com consequências
na fluidez dos negócios, constituindo um
dos maiores obstáculos à concretização de
projetos de investimento no nosso País.
Na perspetiva da CIP, em geral, é necessário aliviar estes constrangimentos pelo peso
que os mesmos têm nas decisões das empresas – decisões de investimento, de afetação de recursos, de deslocalização, etc.
Por outro lado, é fundamental melhorar a
imagem que a Justiça tem no nosso País,
introduzindo reformas de fundo que acelerem a tramitação dos processos nos Tribunais e a obtenção de decisões eficazes que
desincentivem os não cumpridores e que
garantam o papel da Justiça como dinamizador da atividade económica portuguesa.
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De acordo com a Constituição, os Tribunais
são órgãos de soberania independentes,
sujeitos à Lei, que têm competência para
administrar a justiça. Têm por missão o
exercício do poder judicial, definindo o que é
justo. E fazê-lo de forma eficaz.
Essa eficácia tem como pressupostos: a celeridade e a real efetivação da decisão tomada. Tudo assente na razoabilidade do custo
do acesso a esse serviço.
Quanto a este custo, é frequente dizer-se
que as custas judiciais são muito elevadas
e que é necessário proceder à sua redução.
E julga-se que, assim, se pode reconduzir
a questão dos custos do acesso à justiça
a termos razoáveis. Como se as custas esgotassem a totalidade dos referidos custos.
Nada mais errado.

Os reiterados e persistentes adiamentos
de diligências, com deslocações e permanência de interessados e testemunhas sem
qualquer efeito útil, acarreta e tem inerentes
perdas de tempo, despesas em transporte
e, sobretudo, desorganização e não produção que, na esmagadora maioria dos casos,
ultrapassam, em muito, os montantes que
se tem em mente quando se apela à redução das custas judiciais.
Torna-se, pois, necessária uma intervenção
decisiva e radical neste fenómeno, que alastrou, de adiamentos sobre adiamentos, a
pretexto de tudo e de nada, a provocarem
absentismo, qualificado como justificado e
remunerado, agravando custos irrepercutíveis em preços que a concorrência esmagou.
E também a alongarem no tempo a obtenção de decisões judiciais que deviam primar
pela celeridade.
O perdurar de uma situação de incerteza,
seja do âmbito comercial, de natureza labo-

ral ou outra, traz consigo efeitos negativos
do maior alcance.
Um quadro real em que um crédito tarda em
ver-se definitivamente reconhecido, a definição de uma previdência de recuperação se
arrasta, a titularidade de uma marca ou patente não se torna inquestionável em prazo
breve, a licitude ou ilicitude de um despedimento leva anos a assumir contornos certos
e seguros, não pode deixar de afetar negativamente decisões de investir.
Para a lentidão dos Tribunais concorrem
múltiplos fatores, nomeadamente, o número
de processos, a referida prática de adiamentos, a facilidade e o número de instâncias de
recurso e os domínios de preparação dos
próprios magistrados.
Quanto ao número de processos, e que
muito tem a ver com o encharcamento dos
tribunais com questões de diminuto valor, já
algum caminho foi percorrido. O regime da
injunção e progressiva latitude que lhe tem
sido dada, são disso exemplo claro.
Mas exige-se mais.
Deve ir-se mais longe na reserva dos tribunais para questões com dignidade e relevo bastantes, afastando-os das pequenas
questiúnculas que, assoberbando-os, os
impedem de dedicar-se, com o tempo e
profundidade necessários, às questões de
maior envergadura.
Os adiamentos têm de circunscrever-se em
termos bem restritivos e de molde a não
propiciarem aproveitamentos ou fugas.
Quanto aos recursos, não podem ser utilizados nem servir como meros expedientes
dilatórios do trânsito em julgado das sentenças, no fundo, para adiar a clarificação das
situações em termos definitivos.
Também neste domínio há que ser mais
restritivo: restringir as situações em que se
pode recorrer e limitar mais as instâncias
de recurso admissíveis, ajustando-as aos
casos que fundadamente, em termos de razoabilidade, o justifiquem.
A velocidade da vida económica não se
compadece com anos de duração dos processos judiciais.
As decisões encadeiam-se umas nas outras
e não se pode tomar uma nova decisão com
a anterior submergida num quadro inseguro.
Um quadro que muitas vezes se faz perdurar pela inadequação da preparação dos
próprios magistrados.
A vida económica tem evoluído e continua
a evoluir a um ritmo vertiginoso. Um quadro
de mudança em que, para além do tecnológico e económico, também avultam, em
correspondência, os contornos e figuras
jurídicas.
Conceitos e conhecimentos obtidos há dé-

cadas, ficam muitas vezes a anos luz na
compreensão de parte significativa da realidade de hoje. Com evolução progressivamente acelerada.
A única resposta é a especialização. E a
formação intensiva. Para que os processos
possam andar e as sentenças ser proferidas
com inteiro conhecimento de causa – única
forma de propiciar e obter justiça.
Justiça que, para o ser, tem de resultar eficazmente.
Sentenças para “encaixilhar”, com os bens
executáveis entretanto irrecuperavelmente
deteriorados ou pura e simplesmente desaparecidos, pelo menos para o exequente, redundam em puras perdas de tempo e
dinheiro.
A ação executiva e o processo de insolvência ainda têm, neste domínio, muito caminho a percorrer.
Uma palavra, ainda, sobre o papel do Estado.
O papel do Estado, em matéria de Justiça,
não se reduz, apenas, à manutenção dos
Tribunais em funcionamento.
O Estado é igualmente um utente do Sistema Judiciário, enquanto demandante e
demandado, em ações da natureza fiscal,
administrativa e mesmo cível.
Seja qual for a posição do Estado num determinado pleito, este deve dar o exemplo.
Antes, entretanto e depois.
Ora, nem sempre assim acontece. O Estado
assume, frequentemente, uma postura de
“força”, e mesmo fomentadora de litigância,
quer quando se atrasa nos pagamentos às
empresas quer quando emite decisões infundamentadas que prejudicam a atividade
dos agentes económicos, levando-os a rea-

gir judicialmente, aumentando, por essa via,
o volume de processos nos Tribunais.
Comportamentos contrários aos objetivos
que se apregoam, não contribuem, em nada,
para sedimentar ou reforçar a credibilidade.

3
No que concerne ao mapa judiciário, todos
reconhecemos que as reformas encetadas
nos últimos anos foram condicionadas pelos constrangimentos advindos dos Memorandos de Entendimento.
De acordo com o n.º 1 do artigo 20.º (Acesso ao direito e tutela jurisdicional efectiva) da
Constituição “A todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos
seus direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada
por insuficiência de meios económicos.”
Na perspetiva da CIP, o mapa judiciário, pelos impactos sistémicos que pode originar,
deve ser concebido para dar resposta a alguns dos desafios identificados.
Sem prejuízo do suprarreferido, é certo que,
na conceção do já referido mapa judiciário,
existem vetores que não podem ser omissos
ou menosprezados: os custos do acesso,
os custos do próprio sistema e os custos da
necessária proximidade são exemplos.
Seguro é, também, que a necessária reforma do sistema judicial seja desenvolvida
de forma ambiciosa e onde as divergências
ideológicas não se podem sobrepor ao interesse coletivo nacional.
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A relevância actual
da Política Comercial
Europeia
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O FUTURO DA INDÚSTRIA na Europa
terá forçosamente de ser discutido tendo
por base a realidade do mercado mundial
de hoje – na próxima década, estima-se
que 90% do crescimento mundial irá ocorrer fora da União Europeia. Por outro lado,
verifica-se que atualmente, as economias
emergentes estão não só a crescer rapidamente, como também a progredir na cadeia de valor.
Não precisamos apenas de reformas e políticas que promovam a competitividade, o
crescimento e o emprego dentro da UE e
que consigam atrair investimento interno
e externo, precisamos também de uma
conjugação eficaz de políticas económicas
externas que promovam a participação
das empresas europeias nos mercados
mundiais. A nova realidade das cadeias de
valor globais não faz diminuir a importância das políticas de comércio e de investimento internacionais, pois é preciso que
seja assegurada a abertura destas cadeias
e que as empresas consigam efetivamente
integrar-se nelas.
Os objectivos destas políticas da UE deverão ser, antes de mais, promover a abertura
dos mercados, contribuir para o estabelecimento e a aplicação de uma ordem internacional que regule o comércio mundial,
garantir que a UE disponha de um sistema
de defesa comercial firme e eficaz e apoiar
a internacionalização das empresas, especialmente das PME.

1
O primeiro objetivo das políticas comerciais
e de investimento da EU será assegurar
um maior acesso aos mercados mundiais, acelerando a sua agenda de comércio externo num espírito de reciprocidade, através da celebração de acordos
de comércio livre que deverão integrar um
conjunto de atuações coordenadas: redução de barreiras tarifárias e não-tarifárias,
promoção de uma maior cooperação regulatória, simplificação de procedimentos
administrativos comerciais, promoção de
enquadramentos amigos do investimento e
tratamento eficaz de práticas restritivas do
comércio nos países terceiros.
Para além dos acordos com os nossos
parceiros mais importantes, como sejam
os Estados Unidos da América, o Canadá
e o Japão, outras regiões/países, cada um
com a sua especificidade, deverão continuar na lista de prioridades tais como o

Mediterrâneo, a América Latina e, também a Africa Sub-sahariana. A China é
um caso particular e não por isso, menos
importante: é já o 2º parceiro comercial
mais importante da UE, logo a seguir aos
EUA, e ao contrário deste, com um saldo
comercial bilateral negativo (em 2015, as
importações da EU provenientes da China
foram mais do dobro das exportações),
não sendo ainda considerada uma economia de mercado pela UE e seus principais
parceiros.

2
Uma ordem internacional que regule
o comércio mundial é também fundamental. A União Europeia terá de continuar a apoiar a Organização Mundial do
Comércio na sua qualidade de garante
do comércio livre num quadro de regras
multilaterais eficazes. Numa economia
internacional em constante mudança,
é importante que a OMC se torne numa
organização moderna que consiga responder eficazmente aos diferentes desafios que se vão apresentando. Com
efeito, as questões de política comercial
deixaram de se centrar nos temas pautais, passando a ganhar importância áreas
como o comércio dos serviços, incluindo
o comércio digital, os contratos públicos,
a concorrência, a propriedade intelectual,
a cooperação regulatória, incluindo a normalização, etc.

3
Para o futuro de qualquer indústria, a União
Europeia terá de dispor de Instrumentos
de Defesa Comercial (IDC) que sejam
aplicados de uma forma objetiva, firme e
eficaz. É preciso relembrar que sendo o
espaço económico mais aberto do Mundo, em termos tarifários e não-tarifários,
a União Europeia possui um sistema de
Defesa Comercial dos mais benévolos em
termos de aplicação de compensações
/ sanções sobre as importações com origem em práticas desleais de concorrência,
designadamente em forma de direitos anti-dumping. Para além disso, os IDC constituem o único meio de defesa que a indústria europeia dispõe contra estas práticas
de países terceiros. Veja-se o actual caso

da sobrecapacidade da produção do aço
na China e do impacto da concessão do
Estatudo de Economia de Mercado a este
país na eficácia dos IDC às respectivas
importações, que ficaria irreversivelmente
bastante reduzida.
Um outro elemento importante no domínio
da defesa comercial é a eficácia da fiscalização das fronteiras externas da União
Europeia, relativamente ao cumprimento
das várias regulamentações (com base
em domínios sanitários, segurança, marcas, normas essenciais, etc) aplicáveis às
mercadorias produzidas na UE e, consequentemente, também às mercadorias
importadas. Trata-se de um tema que não
é normalmente incluído no âmbito da defesa comercial, pois é considerado como
uma realidade garantida à partida. Mas, segundo muitas empresas, tal não acontece,
verificando-se uma significativa disparidade
do nível de exigência nas alfândegas dos
vários Estados-Membros, para não falar da
inexistência de um enquadramento legal da
União Europeia relativamente às infracções
e sanções aduaneiras.
A indústria europeia deseja e advoga a
abertura dos mercados pois a sua competitividade depende disso. Mas esta advocacia a favor da abertura e contra o proteccionismo, que ninguém questiona, leva,
por vezes, a confundir proteccionismo e
defesa lícita, uma fronteira pouco definida,
mas que exige a procura de um equilíbrio
efectivo.

4
Promover a internacionalização das
PME deve ser também um importante objetivo do futuro da Indústria na Europa. Para
além dos apoios em termos de informação
e de prospecção de mercados, importa sobretudo promover a cooperação empresarial entre PME e entre grandes empresas e
PME por forma a ganhar dimensão crítica
para a internacionalização e integração em
cadeias de valor globais.
Como é referido no artigo sobre a Diplomacia Económica, também na promoção
da internacionalização das PME, se deverá
utilizar o peso da União Europeia, assegurando uma forte coordenação entre as acções da UE e dos Estados-Membros, entre
entidades públicas e organizações associativas empresariais, designadamente no
apoio às empresas europeias nos países
terceiros.
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DIPLOMACIA ECONÓMICA INTERNACIONAL NO ÂMBITO DA UNIÃO EUROPEIA

A posição da BUSINESSEUROPE
A Diplomacia Económica é um aspeto vital da Política Externa de um Estado, essencial
para este fazer valer os seus interesses nesta área. A Comissão Europeia anunciou, na sua
comunicação “Comércio para Todos”, em outubro de 2015, que iria tornar a diplomacia
económica uma prioridade, ao “desenvolver uma abordagem mais coordenada de diplomacia
económica, mobilizando todos os ativos diplomáticos da UE em apoio dos interesses
comerciais e de investimento da UE”

ESTA ABORDAGEM poderá ser positiva
para os Estados-Membros da União, mas
também poderá revelar-se prejudicial em
alguns dos casos, colocando em causa a
proporção relativa da representação dos
interesses de Estados-Membros de menor
dimensão.
Este debate envolve uma orientação oficial da parte da Comissão, que está a ser
elaborada por uma equipa liderada por um
dos seus Vice-Presidentes, o Comissário
Europeu para o Emprego, Crescimento,
Investimento e Competitividade, Jyrki Katainen. Esta estratégia ainda não tem data
de publicação, mas é importante começar
a refletir sobre a matéria, de modo a poder
haver recolha de informação sistematizada,
que possa ser usada para colaborar com
a formulação da estratégia, adaptando-a
às verdadeiras necessidades dos Estados-Membros.
Foi neste contexto que, no início do mês
de abril de 2016, a BUSINESSEUROPE
publicou a sua posição, na qual defende o
estabelecimento de uma abordagem coordenada por parte da União Europeia face
à diplomacia comercial, para a qual a CIP
contribuiu. Na perspetiva da CIP, existem
três questões-chave que têm de ser asseguradas nesta estratégia, nomeadamente:
1. Necessidade de fazer face à discriminação;
2. Reforçar a importância da Política de Desenvolvimento;
3. Reforçar o diálogo com estruturas representativas das empresas europeias, nomeadamente das PME.
A CIP espera que a Comissão Europeia
tenha em conta a posição da BUSINESSEUROPE na elaboração desta estratégia,
contando que o apoio das confederações
de empregadores é essencial para que haja
uma relação coerente entre o texto e os
ideais da estratégia e a sua real aplicação.

34

I N D Ú S T R I A • J u n h o 2016

PONTOS-CHAVE DA POSIÇÃO
DA BUSINESSEUROPE
• A dimensão económica deve ser parte integral da estratégia global da UE. A UE deve
definir uma visão económica de longo prazo
que possua uma política de comércio internacional – incluindo acesso aos mercados
de bens, serviços e recursos e que possua
regulamentos modernos e eficazes – como
pilar central e que ambicione à manutenção
da liderança mundial em termos de comércio e investimento;
• Considerando a situação geopolítica atual
e os desafios políticos e de segurança que a
UE enfrenta, instrumentos económicos são
cada vez mais utilizados para alcançar objetivos políticos. Nesse contexto, é necessário
encontrar um equilíbrio, que assegure que
os interesses económicos da UE não são
colocados em risco;
• Estabelecer e assumir uma estratégia política e económica face a parceiros económicos chave, através da posição de destaque
da UE no cenário internacional. Como União
Europeia, possuímos uma capacidade de
negociação superior, que nos permite ganhar mais e promover melhor os nossos interesses económicos;
• Assegurar uma governação transparente e uma total coerência entre as políticas
económicas internas da UE, que possuem o
objetivo de promover a competitividade e a

inovação e a dimensão externa, que pretende aumentar oportunidades para as empresas Europeias no estrangeiro;
• Utilizar a influência da UE para criar novas
oportunidades de mercado para empresas
Europeias em mercados terceiros, assegurando a coordenação entre a ação da UE
e dos Estados-Membros e também a cooperação em proximidade com as empresas;
• Melhorar a Estratégia Europeia de Acesso
aos Mercados, de modo a que esta ferramenta se torne mais eficiente para ultrapassar barreiras em países terceiros, ao recorrer
a todos os meios disponíveis para resolver
problemas de longa data;
• Melhorar o apoio às empresas Europeias
em países terceiros ao aumentar a coordenação e complementaridade entre as
estruturas de suporte da UE e dos Estados-Membros, evitando a duplicação e concorrência indesejada e dando preferência a
iniciativas lideradas por empresas se estas
forem sustentáveis a longo prazo;
• Assegurar que questões económicas
como o comércio e o investimento são
centrais nas discussões políticas e que os
líderes políticos e empresariais têm a oportunidade de discutir abertamente esses tópicos. Uma cooperação mais próxima com
organizações empresariais importantes no
estabelecimento de agendas, na definição
de prioridades e de outputs concretos é essencial.

Calendário de ações de internacionalização – Associados CIP
JULHO
AEP
• Feira FILDA – Feira Internacional de Luanda (19-24)
• Missão Empresarial à Indonésia (Jacarta, 23-29)
• Missão Empresarial à Colômbia (Bogotá, 25-29)
• Portugal Premium Colômbia (Medellín, 25-29)
AIDA
• Missão Empresarial a Moçambique (11-15)
• Missão Empresarial a Angola (18-22)
AIP-CCI
• Missão Empresarial à Alemanha (3-7)
• Missão Empresarial à África do Sul (2-8)
ANETIE
• Feira EXPOTIC (Perú - Lima, 14-16)
• Feira INFOFAIR (Brasil – Bluemenau, 27-30)
CCIP
• Missão Empresarial a Israel (4-7)
AGOSTO
ANETIE
• Feira ANDICOM (Colômbia - Cartagena das Índias, 31/08-03/09)
SETEMBRO
AEP
• Missão Empresarial ao Irão (Teerão, 23-27)
• Missão Empresarial ao Brasil (Rio de Janeiro e Belo Horizonte,
25-30)
• Missão Empresarial à Bielorrússia (Minsk)
• Missão Empresarial aos EUA (Nova Iorque)
• Portugal Premium Nova Iorque
AIDA
• Missão Empresarial a Silicon Valley (18-23)
• Missão Empresarial à Colômbia (26-30)
AIMMP
• Missão Empresarial a Moçambique*
• Feira Hotel Show Dubai (17-19)
• Feira Decorex Internacional (Reino Unido, 18-21)

AIDA
• Missão Empresarial ao Chile (2-6)
• Missão Empresarial à China (Guanzhou, 9-14)
• Missão Empresarial ao Perú (23-27)
• Missão Empresarial a Moçambique (24-28)
AIMMP
• Feira High Point Market (EUA, 22-26)
• Feira ORGATEC (Colónia, 25-29)
• Feira PROJEKTA (Luanda, 27-30)
AIP-CCI*
• Missão Empresarial aos EUA (2-8)
• Missão Empresarial ao Irão (20-26)
• Missão Empresarial à China (29/10 – 05/11)
• Missão Empresarial à Indonésia (30/10 – 06/11)
ANETIE
• Feira WCIT 2016 (Brasil - Brasília, 3-5)
• Feira MIF 2016 (Macau, 20-22)
CCIP
• Missão Empresarial aos EUA
• Missão Empresarial à Polónia (17-21)
NOVEMBRO
AEP
• Feira GULFOOD MANUFACTURING (Dubai, 7-9)
• Feira VINEXPO NIPPON (Tóquio, 15-16)
• Feira Metalmadrid (Madrid, 16-17)
• Missão Empresarial a Taiwan (17-18)
• Portugal Premium Japão & Taiwan (17-18)
• Missão Empresarial à China (Cantão, 21-22)
• Portugal Market Week China (21-22)
• Feira BIG 5 Show (Dubai, 21-24)
• Missão Empresarial à Alemanha
AIDA
• Missão Empresarial a Cabo Verde (14-18)
• Missão Empresarial aos Emirados Árabes Unidos (Feira BIG 5,
20-25)
AIMMP
• Feira EQUIP’HOTEL (Paris, 6-10)
• Feira Decofair (Arábia Saudita, 7-10)
• Feira Acetech Mumbai (Índia, 10 a 13)

CCIP
• Missão Empresarial ao Irão (17-22)
• Missão Empresarial a São Paulo (24-29)

AIP-CCI*
• Missão Empresarial à Índia (13-19)

NERSANT
• Missão Empresarial a Moçambique + Mostra (04-10)
• Missão Empresarial ao Canadá + Mostra (Toronto, 18-22)

CCIP
• Missão Empresarial a Marrocos
• Missão Empresarial à Suíça

OUTUBRO

NERSANT
• Missão Empresarial a Marrocos (Casablanca, 20-24)

AEP
• Missão Empresarial à Rússia (Região de Kaliningrado)
• Missão Empresarial à Etiópia
• Feira SAUDI BUILD & STONE TECH (Riade, 17-20)
• Feira IZB (Wolfsburg, 18-20)
• Feira FIHAV (Havana, 31/10-02/11)
• Feira EXPODEFENSA (Colômbia, 31/10-04/11)

DEZEMBRO
AIDA
• Feira MIDEST (Paris, 5-9)
CCIP
• Missão Empresarial aos EAU e Qatar (2-7)

*Datas Indicativas
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E plano(s) para o(s) comércio(s)?
Diagnósticos, diagnósticos,
…planos à parte!
DE HÁ UNS ANOS a esta parte fomos ouvindo pacientemente que, naquilo, que se
refere ao setor do Comércio, a lacuna residia nas propostas de ação efetiva assentes num planeamento e ordenamento tidos
como peças/instrumentos basilares tão fundamentais como … inexistentes.
A montante estava a ideia de que os diagnósticos estavam concluídos, bem-feitos e
já eram em número bastante, faltando dar o
passo subsequente (e, consequente). Quase que uma espécie de “(…) diagnósticos,
diagnósticos …planos à parte!”.
Durante anos acreditei, quase piamente,
nestas supostas evidências, contribuindo,
na medida do que era possível, com ideias
de projetos, ideias de medidas, ideias de
ações, enfim simples e meras ideias, crendo
que era possível, querendo que fosse exequível e viável. Tantas e tantas vezes confundindo ideias com ideais, e vice-versa!
Com o decorrer dos anos, Governo após
Governo, Ministério após Ministério (quando
tal existiu!), Direção Geral após Direção Geral (quando tal existiu ou fingiu que existia!), e
conhecendo-se igual narrativa por parte das
Autarquias do nosso país, apercebemo-nos
que quem devia conhecer a realidade do
Comércio não conhece, quem podia dá-la a
conhecer não sabe e/ou não pode e quem
devia “fazer acontecer”, pura e simplesmente, não sabe nem “fazer”, nem “acontecer”,
muito menos, “fazer acontecer”!
Os que “não sabem”, não fazem por saber,
refugiando-se por detrás da ideia de que o
Comércio é atividade de iniciativa e caráter
privado, pelo que o “Público” não pode nem
deve intrometer-se ou interferir. No extremo
argumentam que ao “ Público” compete, tão
só, “regular”.
Os que “não fazem” “enchem o peito” dizendo que sabem, não dando sequência a tão
grande … sabedoria, em virtude da apatia
do “Privado” que, ainda, acusam de individualistas, acomodados, pouco empreendedores e nada criativos.
Os que “não fazem acontecer” referem-se
com excessiva vaidade àquilo que sabem e
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que podiam fazer, mas que “nunca chega a
acontecer” por culpa de terceiros, que neste caso, pasme-se, é o “Público” (o Estado)
que não cria as condições para se “fazer
acontecer” – ou é a justiça lenta, ou a burocracia excessiva, ou a fiscalidade sufocante,
ou a economia pouco dinâmica, ou … a política incapaz e incompetente!
Por tais razões já não tenho as mesmas
certezas que julgava ter, não sendo certo,
bem longe disso, que os diagnósticos que
temos (e conhecemos) são suficientes para
que “alguém” possa surgir e dar o tal passo seguinte (de preferência, em frente!) – e
engendrar um plano estratégico para o Comércio ou um plano para a competitividade

do Comércio ou um plano de ação para o
Comércio ou, pura e simplesmente, um
qualquer instrumento que trace um rumo ou
caminhos de futuro para o setor e suas distintas … facetas.
Para quem seja de opinião que poderá não
fazer muito sentido, sequer a necessidade,
de se delinear um Plano para o Comércio,
que trace rumo, aponte caminhos, descreva
medidas e enumere ações, poder-se-á deixar a título meramente exemplificativo (cfr.
quadro seguinte, não exaustivo!) um conjunto de domínios onde o “Público” pode ter
muito mais do que “uma palavra a dizer” no
sentido de orientar o “Privado” no que ao
setor do Comércio diz respeito.

Criação de uma Estrutura de Missão
Reativação do Observatório do Comércio

ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL (“PÚBLICO”)

Criação/dinamização de fóruns de reflexão

Criação de “rede” de técnicos, consultores
especializados/Promotores de inovação no Comércio
Fomento do Associativismo no Comércio

Dinamização de ações de Urbanismo Comercial
Regeneração de Mercados Municipais
Ordenamento de Feiras e Mercados locais
Certificação da Qualidade no Comércio
Revitalização do Comércio em contexto Rural
Planeamento Urbano-Comercial
Gestão de Centros Comerciais a Céu Aberto
Roteiro “Nacional “ de Lojas Históricas
Roteiros “Locais” de Lojas com … Histórias (...)

João Barreta

ECONOMISTA E MESTRE EM GESTÃO DO TERRITÓRIO

PARCERIA ADMINISTRAÇÃO
“CENTRAL “ + “LOCAL”
+ ASSOCIAÇÕES

ALGUNS …
“TÓPICOS”

INDÚSTRIA

O futuro da Europa passa
pela re-industrialização

PORTUGAL e a Europa têm vários desafios, sendo o desemprego um dos mais
importantes. As consequências do desemprego tem um impacto social, económico e
financeiro nas famílias, sociedade e Estados
que, desta forma, têm uma tendência para a
destruturação e para o surgimento de fenómenos contrários aos que todos reconhecemos como “Modelo de Sociedade Europeia”, não sendo o mesmo de modelo social
Europeu. A desindustrialização tem vindo a
enfraquecer a classe média, contribuindo
para um mercado de trabalho polarizado
entre profissões de baixo e muito alto valor
acrescentado (como resultado do crescente
peso dos serviços). A actividade industrial é,
desta forma, crítica para criar uma pirâmide
de emprego equilibrada.
Assim se queremos resolver o problema do
País e da Europa, da sua competitividade e
da sua coesão social, a agenda para esta
década terá de ser a Re-industrialização.
Portugal, apesar de algumas debilidades,
tem factores que contribuirão decididamente para vencer este desafio, nomeadamente
a consciência de todo um sector, personificado no presidente da CIP, o reconhecimento do Governo Português e uma rede
de centros de conhecimento (Universidades
e outras entidades) e serviços tecnológicos
cada vez melhores estruturadas e equipadas para dar suporte à indústria e aos de-
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mais sectores da economia no sentido de
apoiar as empresas a cumprir com as exigências técnicas e incrementar sua capacidade de competir no plano internacional.
Sabemos, por experiência própria, que as
economias menos industrializadas tendem
a favorecer menos o comércio internacional
e a ficar mais desequilibradas em termos de
balança comercial. Também, a inovação, a
tecnologia e processos sofisticados, tendem a ser mais potenciados em economias
com uma forte actividade industrial (veja-se
o caso da Alemanha).
Assim, tentamos trabalhar em conjunto o
“Know-how” dos sectores Industriais tradicionais, as nossas vantagens competitivas,
as capacidades e vantagens do nosso território na fileira Agro-Indústrial, potenciando
novas Indústrias e trabalhando igualmente a
marca “Portugal” para podermos produzir
mais, melhor e com maior valor acrescentado. Para termos sucesso será necessário
que os vários "stakeholders"( Indústria, Agri-

cultura, centros tecnológicos, Universidades
e entidades Públicas) compreendam as tendências futuras e fundamentos para uma
nova abordagem ao desenvolvimento da
actividade industrial, para que tenham êxito
na atracção do investimento, incluindo (necessáriamente) o estrangeiro, necessário à
reindustrialização da economia portuguesa.
Aproveitemos esta fase, para iniciarmos a
reindustrialização, na versão “actualizada”,
4.0. Em que consiste: Interoperabilidade
(entre sistemas Ciber-fisicos, humanos e as
Fábricas Inteligentes); Virtualização; Descentralização (virtual); Capacidade (recolha e
processamento de dados) em Tempo-Real;
Orientação ao Serviço e Modularidade.
Concluindo, a reindustrialização é imprescindível para um Portugal com (bom) futuro.
A Industria 4.0 traz-nos desafios, mas as
oportunidades são incomensuravelmente
maiores, nomeadamente pela efectiva possibilidade de aumentarmos o nosso mercado 100 vezes. Aproveitemos!

Ricardo Lopes Ferro
DIRETOR DA BUREAU VERITAS

EXPORTAÇÃO

RUMO AO MUNDO

Abrir as portas do mundo
às empresas portuguesas
Colocar ao serviço das empresas portuguesas as ferramentas necessárias para possam
potenciar os seus negócios externos é um dos objetivos que o Banco Santander assume no
desenvolvimento da sua atividade como explica Pedro Correia, diretor Negócio Internacional
O que é que o Santander Totta pode oferecer às empresas, de modo a apoiar o
seu crescimento, nomeadamente na
vertente de negócio internacional?
Para um número significativo de empresas
portuguesas, a maior preocupação estratégica passa por alargar os mercados onde
estão presentes, ganhar o desafio da internacionalização. Falamos numa ótica de exportação dos seus produtos e serviços, ou
num passo mais à frente, iniciando um processo de instalação num mercado diferente.
Estamos a falar de processos complexos
que implicam um enorme esforço para as
nossas empresas.
Neste sentido, nada mais importante para
as nossas empresas, do que trabalharem
com parceiros financeiros que consigam
apoiar o seu negócio em diferentes geografias. De que forma? Conhecendo os mercados internacionais, tendo equipas com
sólido conhecimento na montagem e concretização de operações de trade finance,
possuindo um network internacional forte e
um rating que permita a aceitação do risco
das operações das nossas empresas nos
mercados externos.
É neste sentido que o Santander Totta é
um apoio sólido e consistente ao serviço da
economia nacional.
Há especificidades no negócio internacional?
Sabemos que o negócio internacional envolve aspetos críticos para as nossas empresas, concretamente a necessidade de
segurança, fiabilidade, rapidez e capacidade técnica do parceiro financeiro, além da
presença do seu banco em diferentes mercados internacionais.
Tanto numa ótica de comércio externo como
de internacionalização em mercados específicos, temos vindo a colocar ao dispor das
empresas as ferramentas necessárias para
que possam potenciar o negócio externo.

a instalação em diferentes mercados, um
portal Santander Trade que ajuda a alargar
conhecimento sobre potenciais mercados,
sectores e parceiros e a capacidade de network com bancos à volta do mundo.
O Banco Santander Totta é assim o único Banco a atuar em Portugal que, por
estar inserido num grupo global, pode
acompanhar de perto a internacionalização das empresas através de uma
presença nos principais mercados internacionais.
O negócio internacional implica também
soluções robustas de crédito, em função
dos mercados e riscos envolvidos, desde as
operações de trade finance, até ao factoring
e confirming internacional, e soluções de
apoio à gestão do fundo de maneio, como
a Conta Corrente Internacional e as linhas
PME Investe/Crescimento. O importante é
que exista uma solução adaptada a cada
empresa e a cada mercado.

Pedro Correia, diretor de Negócio Internacional do Santander Totta

Nomeadamente, o acompanhamento de
especialistas de negócio internacional junto
das nossas redes comerciais, a criação de
uma equipa de International Desk que apoia

Das solicitações que vos chegam,
quais são as necessidades que sente
que as empresas têm na área do financiamento? De que forma pode o Santander Totta dar-lhes esse apoio?
Ao nível do financiamento, a empresa precisa sempre de um banco que a apoie no
seu ciclo comercial, desde a fabricação do
produto até à sua expedição internacional.
Obviamente coloca-se também o problema
do suporte ao investimento, ao crescimento do negócio, ou também, à reposição de
equipamento. Toda a nossa oferta de crédito está feita em linha com estas necessidades das empresas.
Mas volto a acentuar um aspeto importante. Em primeiro lugar, diria que as empresas
têm necessidade de um parceiro financeiro
de confiança que ajude a fechar as operações com fornecedores e clientes com eficácia e rapidez.
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INOVAÇÃO

Silêncio! Estamos a inovar!
A APOSTA no empreendedorismo é cada vez
(mais) visível: a nível nacional é inegável que os
portugueses são criativos e, para além disso,
pretendem obter a devida compensação pelo
seu esforço. Esta aposta é também visível da
União Europeia devido à necessidade de investimento na criação de novos negócios e
consecutiva geração de emprego.
Mas para que uma “invenção” chegue da
melhor forma ao mercado há um longo
caminho a ser percorrido, obstáculos a ultrapassar e cuidados importantes que não
podem ser descurados.
As imagens associadas com as descobertas são, comummente, associadas a gritos
de EUREKA e à partilha de informações,
à disseminação do objeto da invenção, e
à publicitação da descoberta efetuada. O
mundo real não poderia ser mais diferente
e a adoção de medidas como as indicadas
levam, invariavelmente, à perda da possibilidade de reivindicar para si os benefícios que
resultam da descoberta efetuada.
Então como proceder?
Uma invenção, por definição algo de novo,
tem muitas vezes implícita uma melhoria de
métodos, uma nova forma de resolver um
problema, uma forma mais eficaz de chegar
a um determinado ponto ou um produto/
método que vá satisfazer, simplificar, ou tornar mais barata, uma qualquer necessidade
existente no mercado. A invenção tem, por
isso valor! Mas para que esse valor seja exigido a quem dele vai usufruir, temos de assegurar que a proteção existe no momento
da divulgação! A redação de um documento científico onde a matéria seja revelada, a
apresentação de um protótipo numa feira,
ou a sua divulgação na internet vão, por si
só, anular quaisquer hipóteses de o inventor
vir a usufruir dos benefícios que resultarem
da sua invenção pois o primeiro princípio
necessário para a sua proteção enquanto
Patente, a novidade, já não é válido!
Vantagens da proteção?
São imensas! Acima de tudo monetárias!
Uma patente confere um direito de exclusividade sobre a matéria objeto da invenção e
isso por si só, embora dependente da adequação da patente às necessidades que
pretende suprir, pode representar um considerável encaixe financeiro.
Como agir?
Em primeiro lugar, assim que a invenção estiver consolidada, deverá existir uma consul-
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ta a um especialista em proteção e dinamização de direitos de Propriedade Industrial
que aconselhará a melhor forma de assegurar a proteção. Existem presentemente
meios que permitem, inclusivamente, escolher um campo ao qual uma dada invenção
pode ser aplicada de modo a maximizar o
retorno e a conseguir obter-se uma mais
rápida colocação da mesma no mercado.
A maioria das grandes empresas mundiais
conta, atualmente, mais com as inovações
que lhes são propostas pelos inventores do
que com os seus próprios núcleos de investigação e desenvolvimento, pois é mais fácil
e económico adquirir uma invenção do que
investir em projetos de investigação a longo

Alexandra Paixão

ADVOGADA
AGENTE OFICIAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL GASTÃO CUNHA FERREIRA

prazo. Ou seja, após a fase de “laboratório” há que ter um investidor interessado e
nada mais importante para o convencer que
a existência da mais-valia da sua inovação
estar patenteada.
Boas ideias não faltam mas há que saber
como as colocar no mercado por forma a
gerar a compensação económica devida!
Um consultor em propriedade industrial é
um parceiro que, obrigado pelo dever de
confidencialidade relativamente ao que lhe
é revelado, o pode acompanhar e informar
sobre quais os melhores passos a tomar de
modo a tornar a sua invenção rentável. Até
lá, coloque em prática uma frase feita…. O
silêncio é a alma do negócio!

José Amorim

CONSULTOR EM PROPRIEDADE
INDUSTRIAL GASTÃO CUNHA FERREIRA

PATENTES

Potenciar as exportações
e a criação de riqueza
AGORA QUE os mercados tradicionais
das exportações dos produtos portugueses estão em crise, veja-se num lampejo as
economias de Angola, Brasil, Moçambique,
chegou a altura de repensar a estratégia
para exportar, a seguir pelos agentes económicos em território português.
E para esse efeito, vale a pena trazer à colação a estratégia que seguiu Luis Portela,
ex-CEO da Bial, quando teve o sonho de
ver as caixas brancas com a risca vermelha,
imagem de marca da empresa, a ser distribuídas por esse mundo fora.
O sonho só seria concretizável, concluiu então, se a empresa que herdou dos pais tivesse algo de diferente a oferecer, que acrescentasse valor e utilidade ao que já existia.
No seu caso e porque se tratava de uma empresa da área farmacêutica, teria de ser a resolução de um problema de saúde ainda não
resolvido por ninguém ou a melhoria inédita
na forma de resolver um problema de saúde.
Foi então (nos anos 90) definida uma estratégia que viria a ser implementada e que
passou pelo recrutamento de cientistas, a escolha de uma área terapêutica, o esforço de
investigação, a proteção dos resultados da
investigação por patente e marca e finalmente a entrada no mercado (em 2009), por via
direta ou recorrendo ao licenciamento, estratégia que, felizmente para o nosso país, tem
sido bem sucedida e tem permitido à empresa expandir-se, inventar novas soluções para
mais problemas de saúde e no processo
gerar lucros e manter uma pool de empregos qualificados, muitos deles ocupados por
jovens licenciados nas nossas universidades.
O Zebinix, primeiro medicamento de patente de origem portuguesa, tem a vantagem
competitiva de reduzir o número de tomas
no controlo de epilepsia, contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida das pessoas
que padecem esta doença. O Opicapone, o
medicamento que se segue no pipeline da
Bial, reduz os períodos de off-time nos doentes de Parkinson e viu recentemente aprovada (29/04/2016) a sua distribuição na Europa
pela Agência Europeia do Medicamento.
Em declarações ao Jornal de Negócios em
2013, o atual CEO da Bial, António Portela
revelava as dificuldades, entretanto superadas, de conseguir a autorização de co-

locação no mercado norte-americano do
Zebinix, e da importância que este mercado representava para o negócio da Bial: de
acordo com as suas declarações “…os EUA
valem quase 50% de um mercado epilético
global avaliado em 9 000 milhões de Euros”.
Repare-se que a exportação surge de forma
natural, quando o esforço inicial da empresa
consiste em inventar um produto de apelo
universal. E à luz desta consideração percebe-se que a rede de relações comerciais,
normalmente vista como o aspeto fulcral para
iniciar uma operação de exportação, aparece
relativamente esfumada porque o que na verdade importa é o acréscimo de utilidade e de
valor que a empresa tem para oferecer.
Como pode então o empresário investir-se
numa reformulação da empresa, de forma
a projetá-la para a exportação ou reformular a exportação de forma a abranger mais
países? Creio que terá que ser um desafio
coletivamente assumido porque cada pessoa encerra um enorme potencial de criatividade, inventividade e iniciativa. E de liderança porque haverá que canalizar toda essa
atividade, dando-lhe um fim, uma coerência
e um objetivo que redunde em sustentabilidade para a empresa.

A inovação a gerar poderá ser “de melhoramento” ou disruptiva. Empresas com uma
operação industrial a correr, provavelmente
orientar-se-ão para fatores distintivos que
acrescentem utilidade ao que já produzem,
lendo o mercado e estando atentas ao que
dizem os clientes. Novas empresas de base
tecnológica, muitas das quais resultantes da
visão de um cientista ou de um professor/
investigador, estarão porventura mais inclinadas, a apostar em inovação disruptiva.
Finalmente e na qualidade de profissional da
área da Propriedade Industrial, não posso
deixar de sublinhar o papel importante que
neste processo assumem as patentes e as
marcas, a que haverá que dar uma atenção
primordial, como instrumentos imprescindíveis da criação de riqueza. Estes direitos ao
dispor do empresário assumem um papel
decisivo, quer na orientação da inventividade, quer na limitação dos danos que a concorrência tentará produzir, a expensas do
esforço inventivo, criativo e comercial dos
inovadores.

João Marcelino

TÉCNICO SUPERIOR DO INPI
Autor de várias obras sobre Propriedade Intelectual designadamente e em co-autoria com Manuel Lopes
Rocha, o livro “Invenções e Patentes: Guia Prático do Produtor de Tecnologia”
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NOTÍCIAS

BREVES

OCEANS BUSINESS WEEK

Código Aduaneiro

Realizou-se em Lisboa a Oceans Business
Week, um evento organizado pelo Ministério do Mar e pela Fundação AIP, com o
alto patrocínio da Presidência da República, que decorreu no Centro de Congressos de Lisboa entre 2 e 4 de junho.
A Oceans Business Week é um espaço único de encontro e de networking
onde estiveram patentes empresas e
entidades que relevam a importância
do mar e dos oceanos no equilíbrio dos
ecossistemas globais, na preservação e
valorização dos recursos marinhos, na
gestão das plataformas continentais e
na conectividade internacional.
As principais temáticas relacionadas

Numa iniciativa conjunta da APS –
Administração dos Portos de Sines e
do Algarve, SA, CPSI – Comunidade
Portuária e Sines e AGEPOR,
realizou-se uma sessão de
esclarecimento sobre o novo CAU
– Código Aduaneiro da União, ministrada por Bernardete Lopes. O evento
decorreu no Auditório da APS, no dia 14
de junho, contando com a participação
de várias entidades da Comunidade
Portuária de Sines.

Brisa Junior
A Junior Achievement Portugal
apresentou no dia 23 de maio, na
Fundação Calouste Gulbenkian, 31
Miniempresas criadas por jovens empreendedores do ensino secundário de
todo o país, que vão competir na edição
Nacional do Programa ‘ A Empresa’.
A Brisa apoia esta iniciativa e premiará
a equipa vencedora com um estágio de
5 dias, para além de que, fará também
parte do júri da competição, através do
Eng. Pedro Rocha e Melo.

Utopia em Braga
Braga voltou a acolher o FICIS
(Fórum Internacional das
Comunidades Inteligentes e
Sustentáveis), um ponto de encontro
onde participaram líderes de opinião,
decisores e especialistas em Smart
Cities de Portugal e da Europa. Sob o
lema “Utopia”, numa alusão à obra de
Thomas Moore, que comemora este
ano o seu 500º aniversário, o FICIS
2016 tem como objetivo o debate e a
partilha das mais recentes tendências e
inovações que se afiguram capazes de
moldar o funcionamento das cidades no
futuro próximo.

Formação para executivos
A Porto Business School acaba de ser
distinguida, pelo sexto ano consecutivo,
como uma das melhores escolas de
formação para executivos do mundo no
Financial Times (FT) Executive Education
Ranking 2016. No ranking do FT agora
publicado, a Porto Business School
sobe três posições na categoria “Open
Enrolment Programme Providers”, e
seis lugares na categoria “Custom Programme Providers’, sendo a única escola
portuguesa a subir na classificação, em
ambas as categorias, face a 2015.
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com o mar foram debatidas nas diversas Conferências, Workshops e Seminários que reuniram as comunidades
empresarial, cientifica, académica,
político-institucional e sociedade civil.
Paralelamente decorreu a Oceans Meeting que reuniu mais de 50 delegações
internacionais compostas por representantes de alto nível governamental,
para além de cientistas especializados
no conhecimento dos oceanos.
A Oceans Meeting 2016 sintetiza os
três eixos prioritários de atuação definidos pelo Governo para o Oceano,
enquanto recurso de Portugal: a soberania, a economia e o conhecimento.

SEMINÁRIO SEW-EURODRIVE
As soluções SEW-EURODRIVE para a
indústria da embalagem e do vidro foram o tema principal em foco em mais
um seminário técnico organizado pela
empresa portuguesa a 20 de maio, na
Mealhada, com a presença de cerca de
45 profissionais do setor.
Os trabalhos iniciaram-se com João
Guerreiro, Diretor-Comercial da Sew-Eurodrive Portugal, a acolher todos os participantes apresentando, resumidamente, os oradores e a ordem de trabalhos. Este
seminário, moderado pelo Gerente da SEW-EURODRIVE Portugal Nuno Saraiva,
teve no primeiro painel Reis Neves, Director-Técnico, e David Braga, Diretor do
Departamento de Serviços, ambos da SEW-EURODRIVE Portugal, que exploraram
as soluções informáticas disponibilizadas pela SEW – aplicações iPad & iPhone;
Configurador SEW; Workbench; MotionStudio; DriveTag; e Online Support.
Afonso Cardeira, da Empresa ICEBEL, apresentou as áreas de ação da empresa e
descreveu, resumidamente, algumas soluções do fim-de-linha para a indústria
de embalagem e do vidro (linhas de transporte; paletizadores; sistemas robotizados para manipulação, entre outras). De seguida, Mário Carriço, da GlassSoft
apresentou uma solução SEW, o sistema de servo-acionamentos multi-eixo MOVIAXIS®, aplicados a paletizadores, apontando a sua robustez (sem histórico de
avarias), a sua facilidade de montagem compacta, a sua versatilidade, a elevada
eficiência energética e a melhoria significativa trazida a toda a dinâmica da máquina. A apresentação seguinte esteve a cargo de Carlos Rodrigues, da COLEP,
que mostrou alguns projetos realizados em parceria com a SEW-EURODRIVE Portugal e seus resultados. Apontou as seguintes razões para escolher a SEW como
parceiro: risco partilhado, soluções propostas, know-how técnico, proximidade,
suporte no fornecimento de sobressalentes e garantias de reversão do processo
caso as soluções propostas não funcionassem de acordo com o especificado.
Finalmente, João Guerreiro apontou alguns casos práticos de aplicações realizadas em vários Clientes do setor da embalagem e do vidro, com equipamentos SEW-EURODRIVE, tais como o MOVIGEAR®, controladores Compact MOVI-PLC®, sistemas de servo-accionamentos multi-eixo MOVIAXIS®, conversores de
frequência MOVITRAC® B e sistemas de transferência de energia sem contacto
– MOVITRANS® aplicados em transportadores. Foram ainda apresentadas soluções SEW-EURODRIVE para paletizadores, mesas rotativas de alimentação, stacker de volumes, máquinas de embalamento, carros de transferência de paletes,
entre outros.

