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EDITORIAL

BREXIT

Assegurar relações económicas
de proximidade entre o Reino
Unido e a União Europeia
NESTA EDIÇÃO da nossa revista, dedicamos um espaço alargado à questão do
Brexit.
Feito o ponto de situação sobre o processo que se abrirá com a formalização da
decisão britânica, a grande incógnita que
se coloca é a do futuro enquadramento
das relações entre as duas partes, após a
concretização da saída do Reino Unido da
União Europeia.
Do ponto de vista empresarial, a principal
preocupação que temos é a de assegurar
que as relações económicas entre o Reino
Unido e a União Europeia se mantêm tão
próximas quanto possível.
Olhando para os interesses mais diretos e
imediatos das nossas empresas, seríamos
levados a dar prioridade à preservação da
livre circulação de bens, serviços e capitais,
incluindo a liberdade de estabelecimento.
Estes são os aspetos que mais de perto
condicionam as trocas comerciais e o investimento entre as economias europeias.
No entanto, temos de adotar uma visão
mais global daquilo que está em jogo. A
livre circulação de trabalhadores, à qual o
Reino Unido põe sérias reservas, é, de facto, um elemento indissociável do mercado
único. Do ponto de vista do interesse específico de Portugal, é uma questão muito
sensível. Além disso, admitir a possibilidade
de escolher as vantagens proporcionadas
pelo acesso a determinadas vertentes do
mercado único rejeitando obrigações que
lhes são inerentes poria em causa a própria
coesão interna da União Europeia e todo o
processo de integração. Não é este, decerto, o interesse das empresas portuguesas.
Por isso, não é admissível que, a pretexto
da saída do Reino Unido, se abra a caixa
de Pandora de uma Europa “à la carte”, ao
sabor das conveniências de cada um.

Negociar implica sempre estar disposto
a ceder, mas ceder em favor do interesse
global, num jogo de soma positiva. Esperamos que seja esse o espírito que prevalecerá nas negociações.
Outro tema presente nestas páginas é o
Orçamento do Estado para 2017: aqui

apresentamos a nossa visão sobre a estratégia que lhe deverá estar subjacente, bem
como as medidas que consideramos fundamentais para uma orientação da política
orçamental mais focada naquela que consideramos ser a prioridade para a nossa economia: o relançamento do investimento.

António Saraiva
PRESIDENTE DA CIP
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JUNHO A AGOSTO DE 2016

Conjuntura
Económica
ENVOLVENTE INTERNACIONAL

Na atualização de julho do World Economic
Oulook, o FMI reportou um crescimento um
pouco melhor do que o esperado nas economias emergentes e em desenvolvimento
e em linha com as suas previsões nas economias avançadas.
Contudo, tendo em conta o impacto esperado do Brexit, o FMI reviu em baixa as suas
previsões para as economias avançadas
em 0.1 pontos percentuais (p.p.) em 2016 e
0.2 p.p em 2017. As projeções para as economias emergentes e em desenvolvimento
mantiveram-se inalteradas.
O FMI considera que o resultado do referendo britânico implica um aumento substancial
da incerteza económica, política e institucional, com consequências macroeconómicas
negativas.
A revisão em baixa das previsões de crescimento económico foi particularmente
gravosa para o Reino Unido (0.2 p.p. em
2016 e 0.9 p.p. em 2017), mesmo partindo dos pressupostos de um futuro acordo
com a União Europeia que evite um grande
aumento das barreiras económicas, da ausência de grandes perturbações do mercado financeiro e de consequências políticas
limitadas.
As estimativas do Eurostat para o segundo
trimestre de 2016 dão conta de um ligeiro
abrandamento em cadeia do PIB no conjunto da União Europeia (crescimento de 0.4%,
após 0.5% no primeiro trimestre) e também
na zona do euro (0.3%, que compara com
0.5% no primeiro trimestre).
Nas economias europeias de maior dimensão, continua a destacar-se o crescimento
em cadeia registado em Espanha, que se
manteve em 0.8%.
A Alemanha piorou o seu desempenho (de
0.7% para 0.4%) e a França e a Itália registaram um crescimento em cadeia nulo (0.7%
e 0.3%, respetivamente, no primeiro trimestre). Pelo contrário, o PIB do Reino Unido
acelerou de 0.4% para 0.6%.
Nenhum Estado-membro registou taxas de
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crescimento em cadeia negativas. Os melhores resultados foram atingidos por economias da Europa central e oriental: Roménia (com 1.5%), Hungria (1.0%), República
Checa, Polónia e Eslováquia (todas com
0.9%).
Em termos homólogos, tanto na zona do
euro como no conjunto da União Europeia,
o crescimento desacelerou ligeiramente (0.1
p.p.), para 1.6% e 1.8%, respetivamente.
Nos EUA, o PIB recuperou um pouco, com
um crescimento em cadeia de 0.3% (0.2%
nos dois trimestres anteriores). No entanto,
o crescimento homólogo desacelerou novamente (1.2%, após 1.6% no primeiro trimestre).

COTAÇÕES INTERNACIONAIS

Após um pico de perto de 1.14 euros por
dólar, atingido em 8 de junho, a cotação do
euro manteve-se sempre abaixo deste valor.
Chegou a depreciar, em junho, abaixo de
1.10 euros por dólar, para depois apreciar
novamente para valores acima de 1.13 na
terceira semana de agosto, encerrando o
mês abaixo de 1.12. Já em setembro, a cotação tem oscilado entre 1.13 e 1.11 euros
por dólar.
A apreciação, em termos de média mensal,
de janeiro a agosto, foi de 3.2%.
Nos últimos três meses, a cotação do brent
interrompeu a tendência de subida iniciada
em janeiro, passando a oscilar entre os 40
e os 50 dólares por barril no mercado spot.

PORTUGAL

Evolução do PIB na ótica da procura (taxas de variação homóloga)
PIB
Consumo privado
Consumo púbico
FBCF
Exportações
Importações
Fonte: INE

2T 2015

3T 2015

4T 2015

1T 2016

2T 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
2.6
0.9
-1.7
2.2
4.6

0.9
1.7
0.2
-3.1
1.5
0.9

No segundo trimestre de 2016, a economia portuguesa manteve o crescimento
homólogo de 0.9% registado no primeiro
trimestre.
Em cadeia, o PIB aumentou 0.3%, ligeiramente acima dos últimos três trimestres,
mas abaixo dos crescimentos de 0.5% e
0.4% registados no primeiro e segundo trimestres de 2015, respetivamente.
A desaceleração da procura interna ficou a
dever-se quer a um crescimento menos intenso do consumo final quer à queda mais
acentuada do investimento.
Particularmente preocupante continua a
ser a evolução da Formação Bruta de Capital Fixo, que registou (pela segunda vez
desde o terceiro trimestre de 2013) uma
taxa de crescimento homólogo negativa
(-3.1%).
A procura externa líquida registou um contributo positivo de 0.2 p.p. para a variação
homóloga do PIB, apesar do abrandamento das exportações, devido ao comportamento das importações, que abrandaram
ainda mais acentuadamente, refletindo
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a evolução das rubricas da procura com
maior conteúdo importado (nomeadamente, a queda nas máquinas e equipamento
e a forte desaceleração da componente
automóvel, tanto do consumo como do investimento).
Conclui-se assim que o crescimento económico se manteve apenas devido ao
abrandamento das importações, já que
todas as componentes da procura global
tiveram uma evolução desfavorável.
Continuaram a verificar-se ganhos nos
termos de troca significativos, embora de
menor magnitude que o observado nos trimestres anteriores. O saldo da balança de
bens e serviços manteve-se excedentário,
em 0.8% do PIB, mas reduziu-se face aos
valores registados nos três trimestres anteriores.
Na ótica da produção, o VAB da economia
portuguesa estagnou em termos homólogos, ficando o crescimento do PIB a dever-se ao aumento na rubrica de “impostos
líquidos de subsídios sobre os produtos”.
Para atingir a projeção de junho do Banco
de Portugal (1.3%), seria necessário que a
variação em cadeia nos próximos dois trimestres subisse de 0.3% para 0.7%.
Mantendo o crescimento em cadeia, obteríamos um crescimento de apenas 1% em
2016.
O indicador coincidente para a atividade
económica do BdP inverteu em julho e
agosto a tendência de desaceleração que
vinha a revelar, aumentando nestes meses a sua taxa de variação homóloga para
0.3% e 0.5%, respetivamente, após ter registado 0.2% em maio e junho.
O indicador de clima económico do INE
prosseguiu a recuperação evidenciada a
partir do final do primeiro trimestre de 2016,
tendo aumentado de 1.2% em maio para
1.4% em agosto. Pelo contrário, o indicador de confiança dos consumidores teve
uma evolução desfavorável em junho, julho
e agosto.
As últimas projeções macroeconómicas
conhecidas para 2016 apontam para um
abrandamento do crescimento económico, com origem, tanto na procura interna,
como nas exportações.
Em junho, as projeções do Banco de Portugal (BdP) para a economia portuguesa
foram novamente revistas em baixa. A previsão da taxa de crescimento homóloga
do PIB em 2016, comparando com o valor
avançado em março, passou de 1.5% para
1.3%. Para 2017, a previsão passou de
1.7% para 1.6%.
A revisão em baixa da taxa de crescimento homólogo do PIB para 2016 teve como
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Previsões económicas mais recentes para Portugal

Indicadores
(variações em %, salvo outra indicação)

Banco de Portugal
08-06-2016

Cons. das Finanças Públicas
15-09-2016

2015

2016

2017

2015

2016

2017

PIB

1.5

1.3

1.6

1.5

1.0

1.3

Consumo privado

2.6

2.1

1.7

2.6

2.1

2.0

Consumo público

0.6

1.1

0.4

0.6

0.2

0.1

FBCF

3.9

0.1

4.3

4.1

-0.3

2.9

Exportações

5.2

1.6

4.7

5.2

3.7

3.8

Importações

7.4

2.8

4.9

7.6

3.8

4.0

Inflação (IHPC)

0.5

0.7

1.4

0.5

0.8

1.0

Taxa de desemprego (% pop, ativa)

12.4

11.4

10.7

Emprego

1.1

1.2

0.9

1.1

1.2

1.3

Balança corrente e de capital (% do PIB)

1.7

1.9

1.6

principais causas a deterioração das perspetivas relativas à evolução do investimento (FBCF), que passou de uma variação
homóloga prevista de 0.7% para 0.1%,
e ao desempenho das exportações, que
abrandou de um crescimento homólogo de
2.2% para 1.6%.
O consumo privado deverá aumentar 2.1%
em 2016 e 1.7% em 2017. Para o crescimento em 2016, contribui favoravelmente a
evolução positiva do rendimento disponível
real das famílias e as expetativas mais favoráveis quanto ao rendimento permanente.
Em 2017, o consumo privado deverá crescer em linha com o rendimento disponível
real das famílias.
As previsões para o consumo público mantiveram-se face a março, esperando-se que
em 2016 cresça 1.1% e em 2017 0.4%.
As importações de bens e serviços, em
2016, deverão desacelerar fortemente para
um crescimento de 2.8%, após 7.4% em
2015. Este comportamento reflete a perda
de dinamismo de algumas componentes
da procura com elevado conteúdo importado. Para 2017 projeta-se um crescimento
de 4.9%.
Já em setembro, o Conselho das Finanças
Públicas (CFP) divulgou, no seu relatório
sobre “Situação e Condicionantes 20162020”, novas projeções macroeconómicas, significativamente mais desfavoráveis,
apontando para uma variação real do PIB
de apenas 1.0% para 2016, seguido de
uma ligeira aceleração em 2017, para 1.3%.
As causas da diferença relativamente à
previsão do BdP são, fundamentalmente,
a redução esperada da FBCF (-0.3%) e um
crescimento mais fraco do consumo público. Pelo contrário, a desaceleração espe-

rada pelo CFP tanto para as exportações
como para as importações é menos acentuada do que o perspetivado pelos números do BdP.
O CFP afirma que a evolução mais desfavorável do que o previsto da FBCF “traduz
a incerteza sobre o enquadramento internacional e sobre fatores nacionais, como
é o caso do impacto imediato da subida
dos custos salariais não compensada pelo
aumento da produtividade ou por outros
fatores de competitividade estrutural, sugerindo que o estímulo ao consumo, por
via do aumento do rendimento disponível,
poderá ser uma estratégia insuficiente para
sustentar o crescimento robusto a médio
prazo”.
Quanto à atividade industrial, destaca-se:
(i) A redução homóloga do valor acrescentado bruto da indústria (-1.6%), no segundo trimestre deste ano, depois da estagnação verificada no primeiro trimestre;
(ii) O regresso do índice de produção industrial (IPI) a terreno negativo, em julho,
depois de uma variação homóloga positiva
em junho – ver gráfico 5;
(iii) A continuação da diminuição, em termos homólogos, do volume de negócios
total da indústria, em termos nominais, embora de forma menos acentuada do que o
registado em março e abril. Esta diminuição regista-se tanto no mercado nacional
como no mercado externo – ver gráfico 5;
(iv) A continuação da queda do índice de
preços na produção industrial. Este comportamento resultou, sobretudo, do agrupamento de energia, mas, mesmo excluindo este agrupamento, os preços na
produção industrial diminuíram 1.3% em
agosto.

Os resultados do inquérito ao emprego no
segundo trimestre revelam uma redução da
taxa de desemprego de 12.4% para 10.8%
(o valor mais baixo desde o primerio trimestre de 2011) - ver gráfico 6.
O emprego aumentou em termos homólogos pelo 11º trimestre consecutivo. No entanto, o acréscimo de 0.5% representa um
abrandamento em relação aos resultados
dos dois últimos trimestres.
Face ao primeiro trimestre de 2016, o aumento foi de 2%, mas é preciso ter em
conta o fator da sazonalidade: como refere
o INE, “este aumento é comum nos segundos trimestres de cada ano, ainda que com
diferentes amplitudes”. O aumento agora
verificado é inferior ao de 2015 e idêntico
ao de 2014.
A população desempregada, estimada em
559.3 mil pessoas, registou uma diminuição trimestral de 12.6% (menos 80.9 mil
pessoas) e uma diminuição homóloga de
9.8% (menos 61.1 mil pessoas).
A taxa de inflação aferida pelo Índice de
Preços no Consumidor (IPC) regista, desde
maio, uma tendência de aumento, tendo-se situado, em agosto, em 0.7% - ver gráfico 7.
Os maiores contributos para a variação
homóloga do IPC vieram dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas e dos
restaurantes e hotéis.
O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português registou uma
variação homóloga de 0.8%, valor superior
em 0.6 p.p. ao estimado pelo Eurostat para
a área do Euro.
Relativamente à execução orçamental, no
conjunto do primeiro semestre de 2016, o
défice público em contabilidade nacional
reduziu-se significativamente, fixando-se
em 2,8% do PIB.
As projeções mais recentes do CFP apontam para um défice em termos não ajustados de 2.6% em 2016, o que permitiria corrigir a situação de défice excessivo, embora
excedendo em 0.1 p.p. do PIB o objetivo
fixado pelo Conselho da União Europeia.
De acordo com o CFP, “os riscos mais
relevantes para a execução orçamental
resultam dos efeitos decorrentes da evolução da economia. Se não for conseguido
um maior ritmo de crescimento da economia, aumenta a probabilidade de não serem cumpridas as projeções de receita, ao
mesmo tempo que as pressões orçamentais do lado da despesa se tornam maiores
e mais rígidas”.
CIP - Direção de Assuntos Económicos
(elaborado com informação até 23-09-2016)

I N D Ú S T R I A • S e t e m b r o 2016

9

ATUALIDADE CIP

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2017

A perspetiva da CIP

A análise da evolução da economia no segundo trimestre de 2017 mostra que tanto a procura
interna como as exportações estão a abrandar significativamente. A desaceleração da procura
interna ficou a dever-se quer a um crescimento menos intenso do consumo final (para 1.7%,
apesar da estratégia económica do Governo) quer à queda mais acentuada do investimento

PARTICULARMENTE preocupante, do
ponto de vista da CIP, é o aprofundamento
da redução do investimento, que registou
(pela segunda vez desde o terceiro trimestre
de 2013) uma taxa de crescimento homólogo negativa (-3%, após -1.2% no primeiro
trimestre).
As exportações continuaram a desacelerar
pelo quarto trimestre sucessivo, tendo aumentado apenas 1.5% em termos homólogos.
Em comparação, o PIB espanhol aumentou, também no segundo trimestre, 3.2%
em termos homólogos, impulsionado pelas
exportações (que aceleraram de 3.8% para
6.8%) e pelo investimento (que, apesar de
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um ligeiro abrandamento, se situou nos 4%).
Como damos conta nestas páginas, na ótica da produção, o VAB da economia portuguesa estagnou em termos homólogos,
ficando o crescimento do PIB a dever-se ao
aumento na rubrica de “impostos líquidos
de subsídios sobre os produtos”.
Este retrocesso põe em risco a modernização do tecido produtivo, o aumento da sua
produtividade e a capacidade exportadora
nacional, hipotecando as perspetivas de
crescimento da economia e de criação de
emprego.
Para contrariar este cenário, a CIP reafirma
que a prioridade da política económica, com
necessário reflexo no Orçamento do Estado

MENTO
FINANCIA rio às
ncá
O crédito ba tinua
on
empresas c .
a diminuir..
utro lado,
reflete, por o as suas
ão d
a manutenç anceiras,
fin
dificuldades e fontes
d
dada a falta s
alternativa
ento
de financiam

para 2017, deve ser o estímulo ao investimento.
É preciso agir sobre os fatores que, segundo o nosso diagnóstico, explicam em
grande parte o mau desempenho do investimento nos últimos trimestres: a incerteza e
as dificuldades de acesso ao financiamento, derivadas de estruturas financeiras das
empresas muito frágeis e dependentes de
dívida bancária de curto-prazo.
Quanto ao fator incerteza, é preciso reconstruir a confiança nos investidores, nacionais
e internacionais. E isso só poderá ser feito
mediante garantias de estabilidade em torno
de reformas consistentes, nomeadamente
nos domínios fiscal e laboral.
Quanto ao fator financiamento, é urgente a
capitalização das empresas portuguesas.
O crédito bancário às empresas continua
a diminuir, o que, sendo consistente com o
processo de desalavancagem das empresas, reflete, por outro lado, a manutenção
das suas dificuldades financeiras, dada a
falta de fontes alternativas de financiamento.
Não se registaram melhorias quanto ao problema do elevado rácio de crédito malparado das empresas, que continua a deteriorar-se, atingindo 16.5% em julho.

Neste contexto, a CIP propõe desde já quatro medidas concretas a incluir no Orçamento do Estado para 2017:

• Retomar o calendário de redução
da taxa de IRC previso na reforma de
dezembro de 2013
• Alargar o âmbito de aplicação do
regime estável de remuneração convencional do capital social
• Criar um fundo especializado na
reestruturação e na conversão de dívida em capital
• Pagar prontamente as dívidas das
entidades públicas às empresas

1. Retomar o calendário de redução
da taxa de IRC previso na reforma
de dezembro de 2013

Tendo em conta que, nesta reforma, se previa o objetivo final de fixar esta taxa entre
17% e 19% em 2016, a CIP propõe que
este objetivo seja cumprido em 2017, com
uma taxa de, no máximo, 19%.
Adicionalmente, o objetivo de eliminação da

ATUALIDADE CIP

Derrama municipal e da Derrama Estadual
deveria ser retomado, deslizando o prazo
previsto de 2018 para 2019.
Esta medida apresenta-se-nos como uma
decisão racional, face ao que a realidade
nos tem demonstrado e face à necessidade
imperiosa de reconquistar a confiança dos
investidores, nacionais e internacionais.

2. Alargar o âmbito de aplicação
do regime de remuneração
convencional do capital social
O regime de remuneração convencional do capital social permite (apenas
para PME) que, na determinação do
lucro tributável do IRC, seja deduzida
uma importância correspondente à
remuneração convencional do capital
social, calculada mediante a aplicação da taxa de 5 % ao montante das
entradas realizadas, por entregas em
dinheiro, pelos sócios, no âmbito da
constituição de sociedade ou do aumento do capital social.
A dedução tem lugar no período de
tributação em que ocorram as mencionadas entradas e nos três períodos
de tributação seguintes, ou seja, a
dedução efetua-se consecutivamente
em quatro períodos de tributação.
Foi criado no âmbito do acordo com
o PS com o Governo sobre a reforma
do IRC, por sugestão daquele partido.

Consideramos esta medida fundamental
para alcançar o objetivo de não penalizar
o recurso ao capital próprio face ao capital
alheio, contribuindo assim para a capitalização das empresas.
Esta medida, na linha, aliás, do que a CIP
tem vindo a propor, está prevista no Programa Nacional de Reformas: “reforço
de um regime de dedutibilidade fiscal do
custo do capital, com a revisão do regime
de remuneração convencional do capital
social.”
No nosso entender, esta revisão deveria
prever a aproximação gradual do atual regime português ao que se encontra em vigor
na Bélgica (“notional interest deduction”):
abrangendo a generalidade das empresas
e não só as PME (deixando assim de estar
sujeito às regras europeias em matéria de
auxílios de minimis) e aplicando-se ao stock
de capital social e não apenas, durante quatro anos, aos acréscimos no capital social
por entregas em dinheiro.
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3. Criar um fundo especializado na
reestruturação e na conversão de
dívida em capital, com o duplo objetivo

de reestruturar e capitalizar as empresas e
de aliviar o balanço dos bancos do elevado
montante de crédito malparado.
Trata-se, na nossa opinião, de uma medida
fundamental face ao nível atingido pelo crédito malparado de empresas e ao risco - se
nada for feito - de uma nova onda de falências, com reflexos muito negativos sobre o
emprego e sobre a Segurança Social.
Não se trata, na nossa perspetiva, de um
veículo que se limite a retirar do balanço
dos bancos os créditos considerados irrecuperáveis, suportando a perda total destes
ativos ou alienando-os por um valor inferior.
Na perspetiva empresarial, a atuação deste
veículo deveria focar-se na negociação com
as empresas cujos créditos fossem adquiridos à banca, com vista a reestruturar as
suas dívidas em condições mais adequadas
ou a convertê-las, total ou parcialmente, em
capital.
Na medida em que a banca já provisionou
grande parte destes créditos, podendo assim serem adquiridos “a desconto”, existe
margem de manobra para que este veículo
se torne, a prazo, rentável, sendo, por isso,
possível atrair agentes privados interessados em participar na sua capitalização.

4. Pagar prontamente as dividas das
entidades públicas às empresas

O montante de pagamentos em atraso às
empresas por parte das administrações públicas reduziu-se gradualmente ao longo de
2015, mas desde o início deste ano voltou
a aumentar, regressando a valores de meados do ano passado (1140 M€ em julho de
2016), devido ao aumento substancial da
dívida dos hospitais aos seus fornecedores.
Reafirmamos por isso a urgência em resolver definitivamente o problema das dívidas
às empresas e reduzir os respetivos prazos
de pagamento, no respeito integral pela diretiva europeia, incluindo a sua aplicação às
entidades públicas que fazem parte do Serviço Nacional de Saúde.
Para além de proporcionar uma importante
entrada imediata de liquidez na economia,
esta medida permitiria criar um ponto de
referência para o futuro e contribuiria para
disciplinar o relacionamento comercial entre
os agentes privados.
Sabemos que Governo tem pela frente um
desafio incontornável: o de conciliar a sustentabilidade das finanças públicas com o estímulo ao crescimento económico necessário
à resolução do problema do desemprego.

Nesta linha, é indispensável que, do lado da
despesa corrente primária, sejam tomadas
medidas estruturais, com um impacto significativo na despesa pública, para compensar
a reversão das medidas de consolidação
temporárias, que foram adotadas durante o
período do programa de ajustamento. A este
respeito, o Conselho das Finanças Públicas
afirmou recentemente que “a política orçamental precisa de concentrar-se na gestão
macro e microeconómica da despesa pública”, sendo indispensáveis programas de
revisão de despesas para promover a consolidação e sustentabilidade orçamental em
Portugal.
A estratégia definida pelo Governo no Programa de Estabilidade passa por reduzir
gradualmente o peso da despesa pública no
PIB (sobretudo pela redução do número de
funcionários públicos) permitindo o equilíbrio
orçamental até 2020 e abrindo espaço para
alguma redução da carga fiscal.
Criticamos, é certo, a falta de ambição e de
consistência no esforço de redução estrutural da despesa pública. Criticamos também
a falta de ambição e de consistência na redução da carga fiscal. Mas reconhecemos
que este é o rumo que deve ser seguido,
embora com mais ambição e consistência.
Desde que a credibilidade desta estratégia esteja assegurada, e com ela o acesso
aos mercados financeiros internacionais em
condições favoráveis, é para nós mais importante não abandonar este rumo de consolidação do que a velocidade na correção
do défice público.

Medidas que rejeitamos:
A adoção da solução espanhola de
aumentar em 2017 o imposto sobre
as sociedades, considerada por alguns como uma via possível para Portugal, constituiria uma séria ameaça
ao relançamento do investimento. É
preciso rejeitar frontalmente esta hipótese.
Também é preciso rejeitar a sugestão
avançada pela Comissão Europeia de
complementar as medidas do lado da
despesa com um aumento da receita dos impostos indiretos, através de
“ajustamentos” na aplicação das taxas de IVA reduzidas.
Temos de afastar, definitivamente, a
ideia de que os nossos problemas se
resolverão com sistemáticos aumentos de impostos, sejam eles quais forem. É a receita errada.

BREXIT

BREXIT: e agora?
A CIP – Confederação Empresarial de Portugal respeita a vontade expressa pelos votantes no
referendo britânico, mas lamenta profundamente que tenha vencido a opção de o Reino Unido
abandonar a União Europeia. O resultado deste referendo coloca grandes desafios e requer uma
nova ambição para toda a Europa
14
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A INTENÇÃO DE REALIZAR um referendo para determinar a permanência ou não
do Reino Unido na União Europeia foi anunciada por David Cameron em 2013. O então
primeiro-ministro britânico procurava assim
consolidar a sua liderança do Partido Conservador, que enfrentava cisões internas.
O referendo realizou-se a 23 de junho de
2016, e contou com a participação de
72,2% dos eleitores, a afluência mais alta às
urnas no Reino Unido desde 1992. Os resultados indicaram que 51,9% dos votos foram
a favor da saída da União Europeia e 48,1%
a favor da permanência, traduzindo-se na
vitória do movimento “Brexit” (o movimento a favor da permanência ficou conhecido
como “Bremain”). Em valores absolutos, a
vitória do Brexit foi alcançada por uma diferença de mais de um milhão de votos.
Houve claramente uma divisão territorial dos
votos, entre as regiões da Inglaterra (à exceção de Londres e Gales), onde ganhou
por grande margem o Brexit, e as regiões
da Escócia e Irlanda do Norte, onde o voto
pelo Bremain foi dominante. À divisão territorial juntou-se também uma divisão etária,
com os jovens entre os 18 e os 24 anos a
votarem maioritariamente a favor da permanência na União Europeia (cerca de 73%
dos jovens), embora em menor proporção.
Logo após a divulgação dos resultados do
referendo, David Cameron apresentou a sua
demissão, declarando que seria da responsabilidade do próximo primeiro-ministro a invocação do artigo 50.º do Tratado da União
Europeia e o início do processo de saída.

PANORAMA POLÍTICO ATUAL
Depois de uma campanha eleitoral que deveu muito do seu debate à ascensão do populismo e à profunda divisão da opinião pública, o ambiente político britânico ainda se
encontra de certa forma tenso, tanto a nível
político, como social. Após um breve período
de disputa no Partido Conservador, Theresa
May, antiga Secretária de Estado para os Assuntos Internos e defensora do Bremain, foi
eleita internamente como a sucessora de David Cameron, sendo desde o dia 13 de julho
a Primeira-Ministra do Reino Unido.
O novo governo reafirmou a decisão tomada durante o referendo, assumindo que
a saída do Reino Unido da União Europeia
será certa e definitiva. O elenco do governo
de Theresa May também revelou algumas
surpresas, como a nomeação de Boris Johnson, antigo mayor de Londres e um dos
maiores defensores do Brexit, como Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros,
e a criação do cargo de Secretário de Estado para a Saída da União Europeia (Minister for Brexit), desempenhado por David
Davis. Será da responsabilidade deste novo
executivo elaborar a estratégia que o Reino
Unido apresentará durante o processo de
negociação que designará as condições da
saída do Reino Unido da União Europeia.
Ainda assim, será necessário ter em conta
que o referendo per se, no Reino Unido,
não é juridicamente vinculativo, sendo que
alguns especialistas consideram que o Parlamento britânico deve ter a última palavra
sobre a matéria. O resultado desta discussão ainda está pendente da decisão do Supremo Tribunal britânico, que se espera que
seja anunciada durante o mês de outubro.
A nível económico, a reação mais rápida à
vitória do Brexit no referendo foi a depreciação do valor da libra esterlina, que, se por
um lado potenciou as exportações britânicas, por outro está já a afetar a competitividade dos bens e serviços das empresas
europeias no mercado do Reino Unido, bem
como o poder de compra dos turistas britânicos, e reduziu também a capacidade de
captação de investimento estrangeiro. Embora não seja expectável que Londres perca
a sua posição como centro financeiro Europeu e mundial, o seu futuro a médio e longo
prazo é ainda incerto e muito dependente
dos termos de saída a ser estabelecidos
com a União Europeia.
Internamente, o Reino Unido enfrenta também algumas cisões no seu território, com a
Primeira-Ministra escocesa, Nicola Sturgeon,
a anunciar a possibilidade de um segundo
referendo sobre a independência da Escócia

caso a saída do Reino Unido da U.E. se concretize, argumentando que o território votou
maioritariamente pela permanência. Também
a possibilidade da reunificação da Irlanda foi
abordada, por motivos semelhantes.
A nível da União Europeia, os líderes europeus realizaram uma reunião informal a 27
Estados, no dia 29 de junho, da qual resultou uma declaração preliminar sobre o desenrolar do processo que levará à saída do
Reino Unido. Nesta declaração, os líderes
afirmaram que:
• A legislação da União Europeia (acervo
comunitário) continuará a aplicar-se no Reino Unido, até que este saia efetivamente da
União;
• A notificação por parte do Reino Unido ao
Conselho Europeu da sua intenção de abandonar a União deve ser feita o mais rápido
possível, sendo que até à sua efetivação,
não poderão ser realizadas negociações;
• Após a notificação, o Conselho Europeu irá
formular orientações para as negociações de
um acordo entre a União e o Reino Unido;
• A União espera que o Reino Unido continue a ser um parceiro próximo e qualquer
acordo celebrado deverá basear-se num
equilíbrio entre direitos e obrigações, sendo que o acesso ao mercado único europeu exige que haja a aceitação das quatro
liberdades fundamentais (livre-circulação de
bens, serviços, pessoas e capitais);
• Será responsabilidade da União providenciar resposta aos descontentamentos dos
cidadãos europeus, de modo a aumentar
a coesão entre os povos e trabalhar para
assegurar um melhor futuro para a Europa.

PROCESSO DE SAÍDA
Artigo 50º do TUE
De modo a dar início ao processo de saída da U.E., cabe ao Reino Unido notificar
o Conselho Europeu da sua decisão, no
âmbito do artigo 50.º do Tratado da União
Europeia, que estabelece a base jurídica do
processo, determinando:

Artigo 50.º
1. Qualquer Estado-Membro pode
decidir, em conformidade com as
respetivas normas constitucionais,
retirar-se da União.
2. Qualquer Estado-Membro que decida retirar-se da União notifica a sua
intenção ao Conselho Europeu. Em
função das orientações do Conselho
Europeu, a União negocia e celebra
com esse Estado um acordo que es-
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RELACIONAMENTO ECONÓMICO ENTRE PORTUGAL E O REINO UNIDO
tabeleça as condições da sua saída,
tendo em conta o quadro das suas
futuras relações com a União. Esse
acordo é negociado nos termos do
n.º 3 do artigo 218.º do Tratado sobre
o Funcionamento da União Europeia.
O acordo é celebrado em nome da
União pelo Conselho, deliberando por
maioria qualificada, após aprovação
do Parlamento Europeu.
3. Os Tratados deixam de ser aplicáveis ao Estado em causa a partir da
data de entrada em vigor do acordo
de saída ou, na falta deste, dois anos
após a notificação referida no n.º 2, a
menos que o Conselho Europeu, com
o acordo do Estado-Membro em causa, decida, por unanimidade, prorrogar esse prazo.
4. Para efeitos dos n.ºs 2 e 3, o membro do Conselho Europeu e do Conselho que representa o Estado-Membro que pretende retirar-se da União
não participa nas deliberações nem
nas decisões do Conselho Europeu e
do Conselho que lhe digam respeito.
A maioria qualificada é definida nos
termos da alínea b) do n.º 3 do artigo
238.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.
5. Se um Estado que se tenha retirado da União voltar a pedir a adesão,
é aplicável a esse pedido o processo
referido no artigo 49.º.

Processo de secessão e negociações
Assim que o Reino Unido invocar o artigo
50.º, começará a contar o prazo de dois
anos para a conclusão das negociações.
Durante estes dois anos, o Reino Unido
continuará sujeito às obrigações e direitos
estabelecidos no acervo comunitário, sendo que o acordo final só será válido quando
assumido por ambas as partes, de acordo
com as disposições do artigo 50.º. Há que
ter em conta que as negociações envolverão duas vertentes paralelas: a saída do Reino Unido da União Europeia e as relações
futuras entre as duas partes.
Se o acordo não for concluído atempadamente, e não houver prorrogação, por unanimidade, do prazo definido, o Reino Unido
será automaticamente desvinculado das
suas obrigações e direitos perante o acervo
comunitário, e a sua relação com a União
será apenas determinada pela existência
de acordos bilaterais estabelecidos entre as
duas partes e por acordos internacionais a
que ambas pertençam.
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Comércio de bens

Em termos de comércio de bens, o Reino Unido é o 4º cliente e 6º fornecedor de Portugal
(Instituto Nacional de Estatística).
Comércio de serviços

O caso do Turismo

Em 2015, o turismo proveniente do Reino Unido representou 17,5% do total de receitas e
24,3% das dormidas do turismo nacional.
Investimento

CONSEQUÊNCIAS PARA PORTUGAL
O impacto do Brexit para as empresas portuguesas depende, naturalmente, do modelo de
relacionamento político e económico que se
vier a estabelecer. Para Portugal, a conclusão
mais favorável das negociações entre o Reino
Unido e a União Europeia seria aquela que, porventura, estabelecesse um modelo de integração pelo menos tão intenso como o que prevalece no seio do Espaço Económico Europeu
e que inclui as quatro liberdades fundamentais
inerentes ao mercado interno (livre circulação
de mercadorias, serviços, pessoas e capitais),

bem como as políticas conexas – concorrência, transportes, energia e cooperação – e uma
série de políticas de acompanhamento, designadamente as relativas à investigação e ao desenvolvimento tecnológico.

PERSPETIVA DA CIP
Na perspetiva da CIP, o Brexit é um grande
desafio, tanto ao nível nacional como ao nível da União Europeia. A nível nacional, será
necessário assegurar a salvaguarda das relações políticas e económicas entre Portugal e
o Reino Unido. A nível europeu, este referen-

do motivou o debate sobre o tipo de União
Europeia que queremos construir e sobre
a necessidade de reforçar os valores da inclusão e da solidariedade, essenciais para a
contínua adaptação da União Europeia e das
suas políticas.
A decisão dos britânicos colocou em evidência aspetos do processo de construção
europeu que têm de ser trabalhados e melhorados. Para a CIP, estes aspetos incluem:
1. Concretizar uma legislação mais eficaz e
políticas que favoreçam a competitividade,
tanto ao nível europeu como nacional, para
a promoção do crescimento e do emprego;
2. Concluir a União Económica e Monetária
Europeia;
3. Definir e implementar uma estratégia global
coerente que tenha em conta o enquadramento da Europa no mundo, que inclua um
forte pilar económico (a U.E. deve falar a uma
só voz no que diz respeito às relações externas, política de segurança, e quando negoceia
acordos de comércio e investimento);
4. Salvaguardar os Acordos de Schengen,
apresentando respostas verdadeiramente
europeias à crise de refugiados e à gestão
eficiente das fronteiras externas da União;
5. Fomentar o investimento, com a aplicação de ferramentas como o “Plano Juncker”,
para que as empresas continuem a ser o motor do crescimento económico europeu.
Ainda assim, há que conduzir as negociações de forma calma e bem planeada, ainda
que rapidamente, de forma a reduzir a instabilidade. Só assim poderá o Brexit representar uma oportunidade, tanto para Portugal
como para a União Europeia. A BusinessEurope, em Conselho Executivo, aprovou uma
mensagem que foi transmitida aos líderes europeus na Cimeira de Bratislava de 16 de setembro, onde destaca alguns aspetos mais
importantes para as futuras relações entre a
União Europeia e o Reino Unido:
• O aspeto mais importante será, sem dúvida,
assegurar que as relações económicas entre o
Reino Unido e a União Europeia se mantêm tão
próximas quanto possível, sem que isso comprometa o processo de integração europeu;
• Será necessário preservar a integridade das
quatro liberdades fundamentais do Mercado
Único, rejeitando a possibilidade de escolher
as vantagens por elas proporcionadas sem
cumprir as obrigações que lhes são inerentes
(‘cherry picking’);
• Os negociadores deverão apresentar soluções possíveis num tempo razoável, de forma
a limitar a incerteza gerada pelo processo.
A CIP irá acompanhar de perto este processo, trabalhando também com a BusinessEurope, com vista a mitigar os efeitos adverso
do Brexit para as empresas.
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SHAPING THE UK’S FUTURE OUTSIDE THE EU

A business perspective
The people of the United Kingdom took a decision on 23rd June 2016 which will change the UK’s
economic and political trajectory for decades to come. Whilst the CBI had campaigned for the
UK to remain a full member of the EU – 80% of our membership supported this position – we
respect the democratic will of the people and we will now work with government to ensure
the future success of the UK

IN THE WEEKS following the vote to leave,
the CBI has consulted with over 500 of its
members for their views. Opinions vary between businesses depending on how they
interact with Europe, but there are some
clear areas where Government and business
can work together.
Members were clear that they wanted a twin
approach for the CBI’s work overall – setting
out a negotiating position and influencing
the Government, but keeping up our work
on the domestic priorities set out in our prosperity agenda and promoting the value of
business to our communities.
First of all, members agreed that, there is a
need for a new, deep partnership between
Government and business of all sizes from
across the United Kingdom. As the source
of economic growth, jobs and opportunity in
the communities and regions across the UK,
business now has a vital role in maintaining stability and helping the Government to
plot the UK’s future. Working together, we
believe we must make the most of the vote
to leave identifying opportunities outside of
the EU whilst safeguarding the benefits of
a close relationship with the EU, to build a
prosperous UK economy that works for everyone.
Secondly, businesses are clear that the UK
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must preserve the deep economic relationship with the EU to succeed in the years
ahead. Keeping UK-EU trade tariff free must
be one of the highest priorities, but non-tariff
barriers are equally important like maintaining the right of UK services companies –
which make up 77% of the UK economy –
to establish themselves and operate in EU
Member States.
At the same time, the UK Government must
clarify the UK’s future in collaborative EU
funded projects for research and innovation.
Long-term plans should be made to replace
funding for economic and social projects
where needed.
Third, the UK Government must display its
commitment to openness. We need to consider how to build a simple, clear immigration system which recognises the concerns
of the public and still allows firms to attract
and access the skills and talent they need.
Reassurances should be made for EU citi-

Sean McGuire
CBI EUROPE DIRECTOR

zens already in the UK and UK citizens working and residing in the EU. The Government
must develop a long-term strategy for international trade and economic agreements.
That means maintaining preferential access
to markets that we currently enjoy through
EU membership, while carefully prioritising
markets to make the most of any new opportunities.
The business community is just coming to
terms with what the UK’s vote to leave the
EU means. As the landscape becomes
clearer, business will be able to provide detailed views and assistance to Government
on the big question it now faces. The CBI
will continue to be an active partner in Brussels and across the EU with sister federations, including CIP, in order to secure the
best settlement possible between the UK
and the European Union, which will deliver
growth, jobs and prosperity for all people
across the continent of Europe.

Os laços (económicos)
que nos unem
A Primeira Ministra Theresa May deixou absolutamente claro desde que tomou posse, que
Brexit significa Brexit. Houve a campanha para o referendo, os eleitores votaram, a taxa de
participação foi elevada e o povo britânico deu o seu veredicto. O país votou pela saída da
União Europeia e cabe agora ao Governo cumprir essa decisão
ESTAMOS CONSCIENTES de que este processo não será rápido nem simples, mas o Governo está empenhado em assegurar o êxito
das negociações. E ao longo deste processo,
o nosso país continuará, como sempre esteve, open for business. Somos a mesma nação
com uma visão global e virada para o exterior.
As bases essenciais da economia britânica
estão fortes e assim irão permanecer durante o processo de negociação da nossa saída
da UE. Temos uma inflação baixa e estável.
Desde as eleições de 2010, mais de mil novos
empregos foram criados todos os dias e a taxa
de emprego é a mais alta de sempre: 74.5%.
Há quase um milhão de novas empresas e o
défice orçamental foi reduzido em quase dois
terços. O Reino Unido continua a ser o principal destino de investimento estrangeiro directo
(IED) na Europa. Só em 2015, 1,988 projectos
de IED no Reino Unido criaram ou salvaguardam 107,000 empregos. Este investimento
veio de 74 países, incluindo Portugal.
Olhando para o futuro, o Governo Britânico
tem a noção clara de que é fundamental consolidar um ambiente de negócios produtivo,
aberto e competitivo. Neste sentido, lançámos
uma nova Estratégia Industrial, conduzida pelo
novo Department for Business, Energy and
Industrial Strategy (Ministério da Economia,
Energia e Estratégia Industrial), que será responsável por concretizar o objectivo definido
pela Primeira-Ministra: “uma economia que
funcione para todos”, criando empregos com
bons salários, aumentando a produtividade
do Reino Unido; eliminando obstáculos ao
crescimento económico, promovendo uma
diversidade de sectores industriais por todo o
Reino Unido, e encontrando formas de apoiar
as indústrias, os trabalhadores e as comunidades afectadas pelo declínio dos sectores
tradicionais, como a produção de aço.
O Reino Unido continua a ser uma grande
nação comercial. Vamos sair da UE, mas
não viramos costas ao comércio internacional. Continuaremos a apoiar uma agenda de
liberalização do comércio e participaremos
construtivamente no processo de decisão da

UE em questões comerciais. Queremos ver
as principais negociações comerciais da UE,
incluindo o TTIP e o acordo UE-Japão, concretizados. No mês passado, Portugal e Reino
Unido, em conjunto com outros países europeus, subscreveram uma carta conjunta à
Comissária do Comércio, Cecilia Malmstrom,
instando a Comissão a manter uma abordagem ambiciosa à política comercial.
E valorizamos as relações bilaterais com os
nossos parceiros europeus. A Portugal estamos unidos pela mais Antiga Aliança que já
dura há cerca de 700 anos. Mas esta aliança
não é só história: os laços que unem os nossos dois países permanecem hoje tão fortes
como no passado.
Em termos comerciais, o Reino Unido é uma
das poucas grandes economias europeias
com quem Portugal tem um saldo comercial
positivo. Em 2015, o total das exportações portuguesas para o Reino Unido ficou perto dos 7
mil milhões de euros e o Reino Unido exportou
para Portugal cerca de 3.4 mil milhões de euros. Nesse ano, as vendas para o Reino Unido
foram responsáveis por quase um quarto do
aumento das exportações portuguesas. É um
dos mercados mais importantes para Portugal, representando 6,7% das exportações de
bens - quarto maior mercado - e 14,8% das
exportações de serviços - sendo o Reino Unido
o maior importador nesta área.
Os fluxos de investimento entre os nossos
países também são significativos. O Reino
Unido é a terceira maior fonte de IDE em Portugal com uma quota de 7,3%. Os fluxos de
investimento no sentido contrário também são
importantes. O Reino Unido ocupa o terceiro
lugar entre os mercados de destino para as
saídas líquidas e o investimento português no

Reino Unido atingiu os 1,700 mihões de euros. Os casos mais recentes de investimentos
portugueses bem sucedidos vieram de sectores como o farmacêutico, dos transportes,
da energia, de software e tecnologias de informação, e da construção. Fico satisfeita por
poder afirmar que temos também uma boa
reserva de oportunidades que poderão vir a
concretizar-se no futuro.
Por último, as relações económicas bilaterais
têm também uma importante dimensão humana. Nos últimos anos, o Reino Unido tornou-se o principal destino para os emigrantes
portugueses, incluindo para uma grande parte
dos trabalhadores especializados em ciências,
serviços financeiros ou saúde, que têm uma
contribuição valiosa para a nossa prosperidade. Estima-se que a comunidade portuguesa
no Reino Unido já ultrapasse as 300 mil pessoas. Em relação à presença britânica em Portugal, para além de uma comunidade há muito
estabelecida de residentes e que estimamos
estar entre as 30 e 40 mil espalhadas por todo
o país, o Reino Unido é a principal fonte de
turistas estrangeiros em Portugal, com taxas
de crescimento de dois dígitos no número de
visitantes nos últimos anos. Espera-se mesmo
que o número total de turistas britânicos ultrapasse os 3 milhões este ano.
Para concluir, gostaria de salientar que não
apenas agora – mas também depois da nossa
saída efectiva UE, o Reino Unido continuará a
ser uma nação forte e voltada para o exterior,
com uma economia também forte e voltada
para o exterior. Portugal terá um papel muito importante a desempenhar neste plano, e
esperamos reforçar e aprofundar a nossa relação bilateral e comercial ao longo dos próximos meses e anos.

Kirsty Hayes

EMBAIXADORA BRITÂNICA EM PORTUGAL
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POSICIONAMENTO ECONÓMICO PT

Desenvolvimentos
no curto e médio prazo
O RESULTADO do referendo de 23 de Junho deste ano ditou o maior desafio contemporâneo da União Europeia (UE). Sendo uma
situação praticamente inédita no processo de
construção Europeu, com exceção da independência da Argélia e da saída da Gronelândia, perspetivam-se
momentos nublosos durante o contexto negocial, pelo que importa antecipar cenários no
sentido de definir o posicionamento de Portugal e assegurar a defesa do interesse nacional.
O procedimento da secessão do Reino Unido
(RU) será efetuado com base no artigo 50º do
Tratado da União Europeia. Assim, o RU deverá notificar formalmente o Conselho Europeu
(CE) da sua decisão, não existindo um prazo
para que tal ocorra. Feita a notificação, o CE
deverá reunir, sem o RU, para determinar, por
unanimidade, as orientações para a Comissão
Europeia (COM) negociar o acordo de saída.
Esse processo negocial para a saída deverá
decorrer num prazo máximo de dois anos. A
extensão das negociações podem acontecer
depois dos dois anos se aprovado por unanimidade do CE. Findo este prazo, caso não
haja acordo de saída finalizado nem extensão
do prazo negocial, o RU cessa a sua pertença
à UE, passando o relacionamento a nível económico a situar-se ao nível de cláusula de Nação Mais Favorecida da Organização Mundial
do Comércio. O que significaria a implementação de direitos alfandegários nas comercialização de mercadorias entre ambos as partes.
O Reino Unido tem sido um membro estratégico no processo Europeu, nomeadamente, a
nível económico, no processo de aprofundamento do Mercado Único. Por isso, Portugal
precisa de identificar quais os interesses nacionais nos três tabuleiros negociais que se
colocam: i) negociação do acordo de saída
do RU; ii) a nova correlação de forças no interior da UE; iii) qual o futuro da relação bilateral
Portugal-Reino Unido.
Assim, para o primeiro contexto, a opção
negocial “á la carte” não será opção viável,
sendo que as liberdades de circulação estão
indissociáveis, pelo que dependerá a de pessoas (que tem reservas por parte do RU) com
a de capitais e de mercadorias (área de maior
interesse do RU). Os outros dois aspetos dependerão fortemente dos dois primeiros.
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Neste quadro, o modelo de relacionamento
UE-RU é ainda uma incógnita, prevendo-se
que decorra uma negociação paralela à negociação da saída para este efeito. Os exemplos
de possíveis modelos para o futuro relacionamento da UE com o RU têm sido os casos da
Noruega (modelo Espaço Económico Europeu) e o da Suíça (acordos bilaterais setoriais).
Contudo, qualquer um dos casos afigura-se
de difícil aplicabilidade ao RU, dado que não é
credível o RU ficar com a obrigatoriedade de
cumprimento das obrigações sem participar
no processo de decisão.
Tendo por base o tradicional pragmatismo político de Londres, é de crer que o modelo de relacionamento será negociado e feito à medida
do RU. Assim, nesse futuro modelo, será do
interesse quer da UE quer do RU a criação de
um acordo comercial que minimize os efeitos
do BREXIT com foco nas taxas alfandegárias,
na compatibilidade das especificações técnicas e ambientais dos bens transacionados.
Paralelamente, para o lado UE, certamente
que será necessária uma revisão dos Tratados
para que constem diretrizes/pilares para possíveis saídas no futuro, bem como, responda
às necessidades de maior competitividade da
economia no espaço €uro e da UE.
No que concerne a Portugal, o RU é um parceiro comercial relevante, pelo que Portugal
estará exposto aos possíveis efeitos do BREXIT. Sendo o quarto maior destino das exportações nacionais, e o sexto principal ponto
de origem das importações nacionais, os
desafios nas trocas comerciais serão evidentes. Acresce, porventura com maior relevo, o
impacto nos serviços, designadamente no Turismo. E este já se fez sentir já sem o BREXIT,
só como consequência do referendo. Com a
depreciação da libra esterlina, onde a moeda
esterlina chegou a ser equiparada (1£for1€) ao
Euro nas casas de câmbio do aeroporto de
Luton, o montante para despesa disponível

Artur Lami

dos turistas provenientes daquele país está a
ser menor, com impacto no consumo turístico,
compensado, este Verão, pelo aumento do
consumo de turistas de outras origens.
Todavia, será na esfera da captação do investimento estrangeiro que se verificará uma
competitividade maior entre a UE e o RU. O
atual Governo deste, com a perspetiva de poder vir a ter uma capacidade mais ampla nas
políticas de concorrência, fiscais e de trabalho,
já assinalou intenção de montar um enquadramento fiscal e de incentivos concorrenciais,
contrapondo a manifestação de preocupação
de empresas multinacionais que não quererão
perder um acesso a um mercado de 500 milhões de consumidores.
Os impactos da saída em muito dependerão
do tempo que levará desde o momento da invocação do artigo 50º até ao final do período
de negociações, bem como dos líderes políticos que venham a intervir no processo. Para
PT os efeitos da saída variarão consoante o
modelo a adotar para o relacionamento britânico com a UE.
O processo/modelo de saída do RE da UE e
respetivos impactos são, ainda, uma incógnita, não sendo de excluir, a médio/longo prazo, que Londres notifique um novo pedido de
adesão à UE, cujo processo (screening, análise de compatibilidade com o acervo Europeu
e negociações de derrogações e adaptação)
seriam facilitadas pelo histórico e conhecimento mútuo legislativo.
Neste quadro complexo e incerto, afigura-se
essencial começar a trabalhar na identificação
do interesse nacional no contexto do BREXIT.
Isto, tanto a nível da arquitetura e funcionamento da UE, como no que se espera do futuro relacionamento bilateral de Portugal com
o Reino Unido. E esta afirmação só poderá
ser possível com um trabalho conjunto entre a
administração pública e os representantes das
empresas. Que já iniciamos.

DIRETOR-GERAL DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA

“BREXIT”
Transformar ameaças em oportunidades é o grande desafio que se coloca a sectores e a
empresas que querem manter-se competitivas no quadro de globalização em que vivemos

A INESPERADA decisão de o Reino Unido abandonar a União Europeia apanhou
todos de surpresa, incluindo aqueles que
promoveram o referendo e aqueles que
desejavam esta decisão. Um dia a História
contará com detalhe o insólito deste desfecho, que, na minha opinião, pode ainda não
ser sequer o que ficou deliberado, pois as
consequências nefastas para o Reino Unido
de uma saída precipitada da União Europeia, poderão ultrapassar e muito o que foi
previsto, obrigando necessariamente a uma
intervenção política que obste tal desenlace;
como?, não sabemos, mas a probabilidade
é grande de que, por via de expedientes burocráticos e formais ou por via de um novo
referendo, o Reino Unido tente reverter a
decisão. Até porque, se para a União Europeia é penoso ver partir um membro e de
grande peso, como é o Reino Unido, pode
ser ainda mais gravoso para o Reino Unido,
uma vez que desencadeará um processo de
secessão, com o possível abandono da Escócia e da Irlanda do Norte. Muito está em
jogo, e, historicamente, o Reino Unido sempre demonstrou capacidade para vencer as
adversidades mais extremas, com sensatez,
inteligência e “verve”.

Para a Indústria Têxtil e Vestuário portuguesa o “Brexit” preocupa.
Trata-se do quarto destino das nossas exportações com cerca de 500 milhões de euros
de vendas, tendo recuperado recentemente o
quarto lugar no “ranking” e prometendo, pelo
ritmo de crescimento apresentado nos últimos
anos, poder ascender ainda mais. A desvalorização da Libra, que já acontece, o empobrecimento relativo do mercado doméstico
britânico, a que se pode juntar a perspetiva,
embora longínqua, de uma pauta aduaneira
com a União Europeia, com contingentes e
direitos, suscita o receio de um mercado de
grande potencial e penetração natural venha a
tornar bastante mais difícil de trabalhar.
As estatísticas de comércio externo disponíveis, à data de Julho último, não nos dão ainda
uma tendência definitiva, mas a verdade é que
se trata do único destino comunitário que, no
período, não cresceu, antecipando certamen-

te os problemas que atrás referimos. E não
estamos a considerar ainda as compras para
a nova estação, pois o “Brexit” surgiu quando todas as encomendas já se encontravam
fechadas, não havendo, todavia, sinais de recuo dos clientes ou anulação significativa de
negócios.
O futuro é uma incógnita, mas, tal como dizíamos no início, há que estar preparados para o
pior dos cenários e encontrar na situação difícil
que se nos coloca, até porque, ao longo dos
últimos anos as empresas do sector preparam
argumentos adicionais para melhor trabalhar o
mercado e, simultaneamente, proactivamente, diversificar o destino das nossas exportações, com uma oferta mais vasta, mais sofisticada, mais inovadora e criativa, com muito
mais valor acrescentado. Afinal, o mundo é
vasto e haverá sempre quem procure e queira
a qualidade única do têxtil e vestuário “made
in Portugal”.

Paulo Melo

PRESIDENTE DA ATP
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Era uma vez…
no Reino Unido

Ainda estão por apurar, com rigor, os efeitos da saída do Reino Unido da União Europeia, na
sequência do referendo de 23 de Junho último. Os primeiros sinais parecem indicar que nada
será como dantes. Seguro será dizer que o processo de construção europeia sofreu um duro revés
MESES DEPOIS da decisão histórica dos
britânicos de abandonarem a União Europeia, os sinais do impacto económico desta opção começam a materializar-se. Para
começar, imobiliário, comércio, emprego e
libra parecem ter sido os primeiros a serem
afetados.
A relação do Reino Unido com a União Europeia nunca foi pacífica. Dois anos após
a adesão do país à CEE, dois terços da
população votaram em referendo a permanência, num escrutínio com elevada
participação eleitoral. Ao longo do desenvolvimento da União, quer através do alargamento a outros países, quer perante a
aproximação das políticas transversais aos
Estados-Membros, o Reino Unido mostrou
sempre contenção e discrição sobre o projeto europeu. Duas das faces mais visíveis
deste afastamento são a não-adoção da
moeda única e o facto de não ser membro
do Espaço Schengen. Com a crescente
pressão eurocética, a saída do Reino Unido
da UE acabaria por ocorrer, ainda que de
forma surpreendente. Certo é que o «braço
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de ferro» entre a União Europeia e o Reino
Unido estará para durar.

Os efeitos do Brexit
na indústria de calçado
O Reino Unido já foi um dos mercados de
referência para a indústria portuguesa de
calçado. Hoje significa, sensivelmente, 7%
das exportações portuguesas de calçado, o
equivalente a 130 milhões de euros anuais.
Fruto de uma aposta sem precedente do
setor e das empresas, numa estratégia
promovida pela APICCAPS e AICEP, e
que contou com o apoio das políticas públicas, o calçado português é atualmente
comercializado em 152 países, nos cinco
continentes. As exportações cresceram
mesmo mais de 50% nos últimos cinco
anos, passando de 1.200 para 1.900 mi-

lhões de euros anuais. Nesse contexto,
o Reino Unido continuará a ser relevante, mas o impacto do Brexit tenderá a
diluir-se à medida que as empresas forem
acrescentando novas geografias no mapa
das suas exportações.
Importa, ainda, realçar que, em traços genéricos, a indústria britânica de calçado
dissipou-se nas duas últimas décadas.
Atualmente, é responsável pela produção
de apenas 6 milhões de pares de calçado
por ano (dados do World Footwear Yearbook). É, no entanto, o segundo maior importador de calçado do mundo. Em 2014,
importou 679 milhões de pares de calçado, em especial da China (quota de 70%
nas importações britânicas, qualquer coisa
como 476 milhões de pares importados
em 2014), Vietname (39 milhões de pares)
e Holanda (19 milhões de pares).

ATUALIDADE CIP

CIP

Plano para o 2º Semestre
No segundo semestre do ano, a CIP prossegue a sua ação em prol do desenvolvimento da economia
portuguesa e do reforço do associativismo empresarial em Portugal. Neste artigo, elencam-se
algumas das áreas que vão estar em destaque até ao final do ano
ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA 2016

• Reindustrialização e a nova política industrial
para o século XXI
• Promoção da competitividade e do crescimento económico
• Reforço do papel e da influência do associativismo empresarial
• Relações laborais: Concertação Social e
Diálogo Social
• Reforço da intervenção no âmbito da UE e
da lusofonia económica

SECRETARIA GERAL

- Área Administrativa e Financeira
• implementação de uma rede informática partilhada entre CIP Lisboa e a Delegação do Porto
- Recursos Humanos
• Revisão do Regulamento Interno da CIP
• Elaboração de um Manual Interno Informativo no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho
• Distribuição e tratamento de dados resultantes do questionário de consulta aos colaboradores no âmbito da Segurança e Saúde no
Trabalho
• Planificação de ações de Formação Profissional
- Associativismo e Comunicação
• Desenvolvimento do CRM, ferramenta de
gestão de relacionamento com o cliente
• Manter os associados e outros públicos-alvo
da CIP devidamente informados sobre a atividade e sobre os documentos produzidos pela
Confederação
• Colaborar com todos os eventos que a CIP
venha a promover
• Orientar todo o processo de produção da
revista INDÚSTRIA, do planeamento à produção de conteúdos, da edição à impressão
• Atualizar permanentemente o Portal da CIP
nas diversas áreas que o compõem
• Alimentar em conteúdo e forma os canais
da CIP nas Redes Sociais: Facebook, Twitter,
LinkedIn e YouTube, promovendo a sua interligação com o portal
• Gerir a produção da Newsletter Institucional
da CIP - conteúdos, edição e envio
• Monitorizar e dinamizar o programa de clipping eletrónico de notícias de imprensa e on-
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-line, promovendo a sua interligação com o
portal e com as redes sociais
• Elaborar notas informativas sobre assuntos
relevantes
• Mediar as relações com os media
• Promover a criação de uma rede de networking, dinamizada pela CIP, na área da comunicação, que englobe, idealmente, todos
os associados

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS
JURÍDICOS E SÓCIO LABORAIS

- Centro de Relações Laborais - a CIP estará representada no Centro de Relações Laborais, o qual tem por missão apoiar a negociação
coletiva, bem como acompanhar a evolução
do emprego e da formação profissional.
- Acordo Relativo à Aplicação da Retribuição Mínima Mensal Garantida para o Ano
de 2016 - a CIP atuará no sentido de defender que o programa de atualização de médio
prazo da RMMG, previsto discutir ao abrigo
deste Acordo, observará os critérios previstos na Constituição da República Portuguesa
e no Código do Trabalho, nomeadamente a
evolução da produtividade, a competitividade,
a inflação, as necessidades dos trabalhadores
e a situação do emprego, relevando, também,
o aumento das competências e qualificações
dos trabalhadores, dando particular importância ao apoio a conceder aos Centros Protocolares de Formação e às organizações formativas dos parceiros sociais com assento na
Comissão Permanente de Concertação Social.
- Revisão da Diretiva sobre o Destacamento de Trabalhadores - a CIP continuará,
quer ao nível nacional quer ao nível europeu, a
defender ativamente que não são necessárias
quaisquer alterações ao regime consignado
na Diretiva 96/71/CE do Parlamento Europeu
e do Conselho de 16 de dezembro de 1996,
pois o conjunto de soluções aí contido permite
resolver todas as questões relativas ao destacamento de trabalhadores na UE através de
um quadro legal flexível e equilibrado de regras
que devem ser observadas durante o período
de destacamento.
- Saúde e Segurança - a Confederação
atuará no sentido de colaborar nas principais

iniciativas tendentes à implementação da Estratégia Nacional 2015-2020.
- Código do Trabalho e respetiva Regulamentação - a CIP continuará a atuar com vista a ressaltar algumas das soluções contidas
no Código do Trabalho que, no contexto atual,
se revelam como falhas de adequação.
- Pilar Europeu dos Direitos Sociais - a
Confederação acompanhará e participará ativamente nas discussões em torno da construção do eventual Pilar Europeu dos Direitos
Sociais.
- Programa Operacional Inclusão Social e
Emprego (POISE) - a CIP continuará a promover as atividades do seu domínio de intervenção e responsabilidade.
- Businesseurope, OIE e OIT - A Confederação participará e acompanhará os trabalhos
das organizações supra identificadas.

DEPARTAMENTO DE
ASSUNTOS ECONÓMICOS

- Informação Económica - procurar-se-á
concretizar o reforço da componente de informação económica na CIP, com produção
própria, com a preparação de um documento que estabeleça um modelo de publicação
anual de informação e análise económica.
- Intervenção Institucional
Previamente à apresentação do Orçamento
do Estado para 2017, a CIP elege o estímulo
ao investimento como principal foco da política económica, com necessário reflexo no
Orçamento do Estado para 2017.
Consequentemente, quatro propostas concretas são, desde já, enunciadas como prioritárias:
• Retomar o calendário de redução da taxa de
IRC previso na reforma de dezembro de 2013
• Alargar o âmbito de aplicação do regime estável de remuneração convencional do capital
social
• Criar um fundo especializado na reestruturação e na conversão de dívida em capital
• Pagar prontamente as dívidas das entidades
públicas às empresas
À luz destas propostas e das posições assumidas no documento “Acreditamos em Portugal”, a CIP analisará e pronunciar-se-á sobre

os próximos documentos que suportam a
condução da política económica, nomeadamente as Grandes Opções do Plano para
2017 e o Orçamento do Estado para 2017,
proporcionando assim uma intervenção coerente e fundamentada da CIP junto do poder
político e da opinião pública.
No âmbito da CPCS, está previsto um debate de orientação sobre política económica
e orçamental (fiscalidade e rendimentos) e é
esperado do Ministério da Economia, um documento sobre inovação e competitividade
empresarial.
- Assuntos Industriais - são de destacar as
atuações nos Conselhos Estratégicos Nacionais do Ambiente e da Energia, e procurar-se-á potenciar as sinergias entre estes e o Conselho da Indústria Portuguesa.
• Energia
A CIP acompanhará atentamente a competitividade dos setores da eletricidade e do gás
natural, designadamente a evolução da dívida
tarifária do setor elétrico e os desenvolvimentos previstos para o investimento em instalações de produção e em redes de transporte
e distribuição, intervindo institucionalmente
sempre que necessário.
A CIP dará continuidade às ações de imple-

mentação junto dos Associados dos Protocolos vigentes em matéria de eficiência
energética, participará nas iniciativas relativas
à melhoria da qualidade do serviço elétrico,
dando assim seguimento às necessidades
declaradas pelos Associados e acompanhará
a evolução dos custos e das tarifas de eletricidade e de gás natural.
• Ambiente
A CIP dará prioridade ao aprofundamento do
diálogo com as autoridades ambientais, com
foco especial na evolução da política de resíduos e na implementação das plataformas
eletrónicas de reporte/licenciamento.
- Atuação nos Conselhos e Comissões continuação da participação ativa no CNADS,
no CNA (Conselho Nacional da Água), na CCPCIP e no CNC. Acompanhamento da ação dos
representantes dos consumidores empresariais
nos Conselhos Consultivo e Tarifário da ERSE.

DEPARTAMENTO DE
RELAÇÕES INTERNACIONAIS

• Preparação da participação da CIP na Cimeira IberoAmericana
• O apoio técnico à Direção da CIP no âmbito das relações internacionais com países
terceiros

• O acompanhamento da politica de comércio externo ao nível nacional e europeu,
dando prioridade aos instrumentos de defesa
comercial, relações com a China, CETA, TTIP
e relações com África
• A Representação da CIP no Comité de
Relações Internacionais da BusinessEurope, com posições preparadas com base em
consultas aos associados
• A divulgação aos associados todas as informações do âmbito internacional que possam de alguma forma interessar às empresas
e seus representantes

REPRESENTAÇÃO EM BRUXELAS

• Coordenação da participação e preparação de posições da CIP na BusinessEurope
• Representação da CIP nas reuniões de delegados permanentes da BusinessEurope
• Preparação de <agenda de contatos para
a APEQ
• Co-organização de ação de promoção
com AICEP
• Acompanhamento particular das temáticas
decorrentes do BREXIT, Plano Juncker, revisão das diretivas destacamento trabalhadores, ETS e REACH.

EMPREGO

Destacamento
de Trabalhadores

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 96/71/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 1996, relativa ao destacamento de
trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços
A CIP, na sua Nota crítica à Proposta de
Revisão da Diretiva sobre o Destacamento
de Trabalhadores, referiu, em síntese, o seguinte:

1.

O funcionamento adequado e eficaz do
Mercado Único acarreta inúmeras e importantes vantagens para as empresas, para
os trabalhadores, para os cidadãos e para
a economia em geral.
O desenvolvimento e aprofundamento do
referido Mercado Único exigem a eliminação de todos os obstáculos à liberdade de
estabelecimento dos prestadores de serviços e à livre circulação de serviços entre os
Estados-Membros.

2.

Após o anúncio da Comissão Europeia de
proceder a uma revisão específica da Dire-
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tiva em causa, a CIP, quer através da BUSINESSEUROPE – Confederação Europeia
de Empresas, quer através de iniciativas
individuais, levou ao conhecimento da Comissária Marianne Thyssen, responsável por
este dossier, bem como ao Vice-Presidente
Valdis Dombrovskis, da Comissão Europeia
para o Euro, a sua forte oposição à iniciativa.
O reabrir da discussão em torno da revisão
da Diretiva de 1996, significa abrir uma verdadeira caixa de Pandora, que implicará, na
prática, parar o processo de implementação
da Diretiva de execução , dado que os recursos dos Estados-Membros serão alocados à negociação da revisão da Diretiva.

Acresce que a reabertura do processo levará a um período prolongado de debate,
criando um quadro de incerteza para as
empresas e os seus trabalhadores sobre
quais a regras a aplicar, circunstância que,
claramente, prejudica o tão necessário e
premente crescimento económico e a criação de emprego.
Aliás, num contexto em que a recuperação
económica da Europa ainda está longe de
acontecer e perante os sinais de uma “turbulência” que se avizinha, quer ao nível do
sistema financeiro quer ao nível dos mercados de capitais, não se compreende a
apresentação de iniciativas como a agora

NOTAS
1. Diretiva 2014/67/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, respeitante à execução da Diretiva 96/71/CE relativa ao
destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços e que altera o Regulamento (UE) n. ° 1024/2012 relativo à cooperação
administrativa através do Sistema de Informação do Mercado Interno.

em análise que comprometem, e muito, o
desenvolvimento económico e social que
todos desejamos.
Mais, a CIP questiona o seguinte: Qual a racionalidade de propor a revisão da Diretiva
sobre o Destacamento de Trabalhadores
quando o prazo para a transposição da Diretiva de execução ainda se encontra a decorrer - o prazo termina no dia 18 de junho
de 2016?

3.

A CIP considera que não são necessárias
quaisquer alterações ao regime consignado na já referida Diretiva 96/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de
dezembro de 1996, pois este normativo
permite resolver todas as questões relativas
ao destacamento de trabalhadores na UE
através de um quadro legal flexível e equilibrado de regras que devem ser observadas
durante o período de destacamento.
De facto, a Diretiva 96/71/CE, para além
de estabelecer um núcleo de condições de
trabalho e emprego claramente definidas,
destinadas a garantir a proteção mínima
dos trabalhadores, que têm de ser respeitadas pelos prestadores de serviços no país
de acolhimento, contribui para a promoção
de um clima de concorrência leal necessário
entre todos os prestadores de serviços, garantindo condições equitativas, bem como
segurança jurídica aos prestadores de serviços, destinatários e trabalhadores destacados no contexto da prestação de serviços.
Os problemas que têm vindo a ser detetados em alguns Estados-Membros podem e
devem ser resolvidos nos respetivos Estados-Membros através, designadamente, de
uma efetiva implementação da Diretiva de
execução.
A aplicação efetiva da Diretiva de execução
deve assumir um caráter prioritário, com vista a tratar de abusos e irregularidades que
às vezes acontecem no “terreno” e para
ajudar empresas cumpridoras da lei a aproveitar as oportunidades no Mercado Único.

4.

Entre os principais aspetos objeto de critica constantes da proposta de alteração,
destaca-se a alteração projetada quanto à
remuneração aplicável aos trabalhadores
destacados – propõem-se a introdução do
princípio “salário igual para trabalho igual no
mesmo local”.
Esta proposta consubstancia o aspeto mais
gravoso de todo o projeto em análise e é,
na perspetiva da CIP, totalmente inaceitável.
A frontal oposição da CIP baseia-se nos seguintes argumentos.

Em primeiro lugar, a tradução de tal princípio em uma regra da UE para trabalhadores
destacados significará que - tendo em conta o princípio da não discriminação aplicável
aos prestadores de serviços no Mercado
Único -, regra semelhante teria de ser introduzida para todos os trabalhadores de todos os países que integram esse Mercado.
Ora, tal situação constituiria uma interferência nos mecanismos de fixação de salários
aos níveis nacionais e no papel dos parceiros sociais.
É necessário não esquecer o maior relevo
que, neste domínio, assume a negociação
coletiva e vetores como a produtividade ou
a situação económica da empresa.
Quer ao nível nacional quer ao nível transfronteiriço, os salários podem ser diferentes
entre trabalhadores que desempenham trabalhos semelhantes no mesmo país, mormente quando empregados em empresas
diferentes.
É, também, de salientar que todas as empresas que operam no Mercado Único da
UE têm de cumprir a legislação social da
UE, ou seja, cerca de 70 Diretivas diferentes, que fornecem padrões mínimos em
áreas como saúde e segurança, informação
e consulta, tempo de trabalho ou licença de
maternidade.
Em segundo lugar, a proposta recorre ao
termo “remuneração”, explicitando o que é
que a Comissão entende por tal conceito.
Ora, a verdade é que a remuneração pode
englobar muitos diferentes componentes e
constitui uma noção complexa.
Não obstante a obrigação presente, na
proposta de revisão, de os Estados serem
obrigados a especificar quais os elementos
constitutivos da remuneração, é entendimento da CIP que esta proposta irá, apenas
e tão só, adicionar mais complexidade e insegurança jurídica à matéria.
Em terceiro lugar, é também de realçar que
o princípio “salário igual para trabalho igual
no mesmo local” irá, na prática, ameaçar
a competição pelos preços, prejudicando,
naturalmente, os consumidores, e, ainda,
desmotivar a especialização dos serviços
orientados para outros mercados, dado que
o negócio poderá não ser “rentável”.
Neste âmbito, não podemos esquecer que,
na situação económica atual, o fator “preço”
constitui um vetor de extrema importância.
Em quarto lugar, o mesmo princípio, ameaça a liberdade de prestação de serviços,
que se consubstancia como um dos princípios basilares da UE e condição indispensável para o Mercado Interno.
Em quinto, e último lugar, a proposta da
Comissão terá um impacto muito significa-

tivo no destacamento de trabalhadores por
parte de empresas portuguesas, dado que
estas, na larga maioria dos casos, não terão
condições para pagar remunerações equivalentes às verificadas nos Estados onde
pretendem exercer o serviço.
Face à situação nacional, não deve, e não
pode, o Governo Português promover situações que podem agudizar a já difícil situação
de muitas empresas e, como consequência,
engrossar a lista de desempregados.

5.

Em função do exposto, a CIP discorda e
rejeita liminarmente a presente proposta de
revisão da Diretiva e entende que o Governo
Português deve assumir igual ou semelhante posição.

Projetos de Diploma analisados
pela CIP no domínio sócio-laboral
I - A nível Parlamentar
Entre 15 de maio e 15 de junho p.p., a CIP
analisou um conjunto alargado de projetos
de Lei apresentados por diferentes Grupos
Parlamentares, tendo por objeto matérias
com enorme impacto junto das empresas e
setores económicos.
Neste âmbito, enuncia-se, de seguida, algumas das matérias analisadas e síntese da
posição assumida pela CIP sobre as mesmas.
1 - Consagração legal do direito a 25
dias de férias no setor privado
a) Conteúdo
Intenta-se aumentar, de 22 para 25 dias
úteis, a duração mínima do período anual
de férias.
b) Posição da CIP
Desde há muito que a duração mínima do
período de férias se encontra fixada nos 22
dias úteis (v. Decreto-Lei n.º 874/76, de 28
de dezembro).
O Código do Trabalho de 2003 (doravante
CT/2003), manteve essa duração mínima
do período anual de férias (22 dias úteis) e
introduziu o sistema da majoração de dias
de férias em função da assiduidade.
A CIP sempre criticou a justificação pública para a introdução desse mecanismo: o
combate ao absentismo.
De facto, outras formas haveria – e há – para
promover esse combate.
Majorar o período de férias em função da
assiduidade corresponde a premiar o cum-
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de férias), com consequências catastróficas
para as empresas, para o emprego, para os
rendimentos dos portugueses e para o País.
Em conclusão, a CIP manifesta a sua total
discordância e frontal rejeição relativamente
a este aumento.
2 - Redução para 35 horas do limite
máximo do período normal de trabalho
semanal para todos os trabalhadores
a) Conteúdo
Visa-se a “redução progressiva dos horários de trabalho para as 35 horas semanais,
sem perda de remuneração nem de outros
direitos, no sector privado, designadamente como medida de criação de emprego e
combate ao desemprego.”.

primento de um dever, o que se revela, a todos os títulos, como profundamente incoerente e desajustado.
Por outro lado, pode mesmo atentar-se no
teor do n.º 1 do artigo 7º (Férias anuais) da
Diretiva 2003/88/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de novembro de
2003, relativa a determinados aspetos da
organização do tempo de trabalho, segundo o qual: “Os Estados-Membros tomarão
as medidas necessárias para que todos os
trabalhadores beneficiem de férias anuais remuneradas de pelo menos quatro semanas,
de acordo com as condições de obtenção
e de concessão previstas nas legislações e/
ou práticas nacionais.” (sublinhado nosso).
Quatro semanas – que é o mínimo exigido
pela Diretiva e, assim, tido como “Justo” ao
nível da União Europeia na qual nos inserimos – corresponde a um período de 20
dias úteis.
Neste âmbito, importa deixar bem vincado,
com marca indelével, que assume contornos de total insuportabilidade o custo que
este aumento acarretaria para o País.
A redução do tempo de trabalho que seria
operada por via do aumento, de 22 para 25
dias úteis, da duração mínima do período
anual de férias, determinaria custos desmesuradamente acrescidos – 3 dias úteis
de férias representam cerca de 1,5% no
tempo de trabalho anual –, a repercutirem-se negativamente na competitividade das
empresas, no funcionamento da economia
e, consequentemente, no comportamento
do emprego.
Aliada à reposição dos 4 feriados, operada
pela Lei n.º 8/2016, de 1 de abril, a projetada
solução significa 3,5% no tempo de trabalho
anual (2% relativos aos feriados e 1,5% relativos ao aumento do período mínimo anual
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b) Posição da CIP
O impacto da redução para 35 horas do
PNT semanal é de tal amplitude, e o seu
carácter nefasto assume contornos tão evidentes, que a CIP rejeita sequer equacionar
semelhante cenário.
Em suma e reiterando, a CIP não tem qualquer disponibilidade para análise, sumária
ou linear que seja, desta questão.
Trata-se, repetindo, de um não assunto.
3 - Reposição do princípio do tratamento mais favorável
a) Conteúdo
Visa-se repor o princípio do tratamento mais
favorável ao trabalhador no ordenamento
jus laboral português.
b) Posição da CIP
Em geral, as medidas propostas limitam-se,
em termos formais, a reproduzir preceitos
que vigoraram até à entrada em vigor do
Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º
99/2003, de 27 de agosto.
Em termos substantivos, as mesmas medidas apontam para um claro retrocesso na
regulação das relações laborais em Portugal, mormente ao nível da contratação coletiva, reconduzindo-nos, de novo, ao tempo
em que a OCDE considerava a legislação
laboral portuguesa como a mais rígida da
União Europeia e que nos levou à crise iniciada em finais de 2004, com especial agudização em finais de 2008, prolongando-se
até inícios de 2015, com os primeiros sinais
de retoma.
Um tempo a que a CIP e, julga-se, a grande
maioria dos portugueses, não quer voltar.
Como todos sabemos, a conjuntura económica de múltiplos países, entre os quais
o nosso, está a sair de uma grave crise

económico-financeira, a qual teve um efeito verdadeiramente devastador ao nível
nacional, com seríssimas consequências:
económicas – bem expressas no acentuado
número de encerramentos e/ou suspensões
da atividade de empresas e na consequente
quebra de receitas contributivas e fiscais; e
muito preocupantes repercussões no plano
social – de que são exemplo os níveis de
desemprego, a quebra de rendimentos das
famílias e a retração do consumo.
Ao nível nacional, a crise internacional, que
se iniciou no final de 2008, conjugada com
as persistentes debilidades estruturais da
economia portuguesa (v.g.: por exemplo, a
baixa produtividade, a fraca competitividade, o desemprego crescente e o elevado
défice externo), teve também como consequências marcantes a contração da atividade económica e o agravamento das finanças públicas.
É com este pano de fundo que temos de
olhar para o nosso País e procurar respostas destinadas a promover o crescimento
económico e, por essa via, a criação de
emprego, sendo certo que a recuperação económica de Portugal também se
encontra dependente de fatores externos
relacionados com a crise verificável em
outros países, nomeadamente da União
Europeia.
As alterações verificadas no quadro da
negociação coletiva, introduzidas com o
CT/2003, confirmadas com o CT/2009 e
afinadas com as Leis n.ºs 23/2012, de 25 de
junho, e 55/2014, de 25 de agosto, tiveram,
designadamente, como objetivo proceder à
remoção dos obstáculos que se foram colocando à revitalização e operacionalização
da contratação coletiva.
Desde logo, com a introdução do princípio
geral da negociabilidade, (v. artigo 4º do
CT/2003 e artigo 3º do CT/2009), permitindo a negociação, para mais e para menos,
relativamente às soluções constantes do
Código e, assim, propiciando os equilíbrios
que as próprias partes contratantes, bem
próximas da realidade e das especificidades que aquela evidencia, tenham por mais
ajustados ao universo sectorial e empresarial que se intenta disciplinar.
Princípio esse consensualizado em Concertação Social e a que agora se pretende pôr
termo.
Um princípio com resultados já firmados e
confirmados em alguns dos sectores mais
marcantes da nossa economia.
Ao abrigo desse dispositivo, múltiplas soluções inovadoras têm sido introduzidas na
contratação coletiva.
A própria Comissão Europeia reconhece

que: “A evolução da relação entre a lei e as
convenções colectivas reflecte-se na aplicação destas convenções a novas problemáticas (reestruturações, competitividade,
acesso à formação, por exemplo) e a novas
categorias de trabalhadores (como os trabalhadores temporários). As convenções colectivas já não se limitam a desempenhar um
papel auxiliar na complementação de condições de trabalho previamente definidas por
lei. Hoje, são instrumentos importantes, que
servem para adaptar os princípios legais a
situações económicas concretas e circunstâncias particulares de sectores específicos”
(sublinhado nosso).
A inversão do princípio geral da negociabilidade, in melius e in pejus, é absolutamente
inaceitável.
4 - Eliminação do regime legal da denúncia, sobrevigência e caducidade
das convenções coletivas
a) Conteúdo
Restringir a cessação da vigência das convenções coletivas à revogação por mútuo
acordo.
b) Posição da CIP
Foi norteados pelo objetivo de operacionalização e revitalização da negociação coletiva que, em sede de Concertação Social,
se encarou a resolução, com equilíbrio mas
também com eficácia, da questão da caducidade das convenções, regime a que se
pretende pôr termo.
Na perspetiva da CIP, a contratação coletiva
foi, é, e será ainda mais no futuro, um motor
de desenvolvimento económico e social do
País.
Mas só se o quadro atual de relação entre a
Lei e a Contratação Coletiva for preservado,
no sentido de favorecer a liberdade negocial.
O que significa manter em vigor o princípio
da negociabilidade e os institutos da sobrevigência e caducidade das convenções coletivas de trabalho.
Daí que, também, a eliminação do regime
legal da denúncia, sobrevigência e caducidade das convenções coletivas, se revela
linear e frontalmente rejeitável.
5 - Alterações ao regime da Parentalidade
a) Conteúdo
Visa-se: i) o aumento generalizado da duração das licenças; ii) aumentos das percentagens de pagamento das licenças; iii) a criação de novas licenças e subsídios; iv) maior
partilha entre os pais.

b) Posição da CIP
A CIP questionou, desde logo, se foi levado
a cabo algum estudo de impacto financeiro
e social das medidas apresentadas.
Na perspetiva da CIP, muitas dessas medidas terão um custo (aí incluída a desorganização que acarreta), significativo, mesmo
incomportável, para a esmagadora maioria
das empresas, ressaltando, como é obvio,
a estrutura empresarial existente: micro, pequenas e médias empresas.
Ora, se bem que se comece a observar sinais de retoma económica, verifica-se que
esta ainda não se encontra sustentada,
mormente quando os dados relativos ao
desemprego, após um período de redução
e posterior estabilização, no segundo e terceiro trimestre de 2015, estão a agravar-se
desde o 4 trimestre de 2015, fixando-se, no
primeiro trimestre de 2016, em 12,4%, ou
seja, 640,2 mil pessoas desempregadas.
Neste quadro, quaisquer medidas que comprometam a competitividade das empresas
devem ser objeto de profunda reflexão e
análise de impacto, por forma a não “deitar
por terra” tudo o que, desde o início da crise em finais de 2008 e até ao presente momento, se foi construindo e desenvolvendo.
Sendo as alterações sustentadas na temática da promoção da natalidade, é de destacar que, desde há muito tempo, também
a CIP se encontra confrontada com essa
mesma preocupação, tal como se encontra bem refletido na subscrição, em sede
de Concertação Social, juntamente com o
Governo e a maioria dos Parceiros Sociais,
de dois acordos: o “Acordo sobre as Linhas
Estratégicas de Reforma da Segurança Social”, de 10 de Julho de 2006, e o “Acordo
sobre a Reforma da Segurança Social”, de
10 de Outubro desse mesmo ano.
Ora, no que à natalidade diz respeito, a CIP
entende que não é através de medidas de
caráter eminentemente legislativo, como as
que agora se propõem nos projetos, que,
do ponto de vista estrutural, se promove a
natalidade.
A CIP, nesta matéria, entende que deve ser
apresentada com brevidade - o resultado
da inércia nesta matéria, a médio e longo
prazo, será, seguramente, muito mais prejudicial, quer do ponto de vista económico
quer do ponto de vista social, aos interesses
de Portugal – uma verdadeira estratégia de
promoção à natalidade.
Neste âmbito, é de realçar que a CIP, já em
2006, aquando das citadas discussões sobre a reforma da Segurança Social, solicitou
ao Governo a apresentação de uma verdadeira estratégia de promoção da natalidade
em Portugal.

Trata-se de uma temática muito importante
para a Confederação, dado que a matéria
da natalidade tem, em diferentes domínios,
um forte e decisivo impacto sobre o futuro
desenvolvimento social e económico do
país e reflete-se, naturalmente, nas empresas.
Entre as várias questões específicas a debater, a CIP destaca as seguintes:
- A importância do desenvolvimento de uma
rede de infraestruturas de apoio à primeira e
segunda infância, a qual deve contemplar os
seguintes elementos:
• Cobertura total das necessidades no que
respeita a creches;
• Creches com horários alargados e a um
custo acessível;
• Organização de apoios a atividades extra curriculares e organização dos tempos
livres, quer relativamente ao horário pós-escolar quer relativamente às férias (através
da atuação coordenada com o Ministério da
Educação, escolas, universidades e Autarquias Locais);
• Facilidades de transportes para efeitos
destas atividades;
• Apoios ao acompanhamento escolar dentro das próprias escolas.
- A importância de se implementar, ao nível
educativo, uma atitude de partilha de responsabilidades e de tarefas entre homens e
mulheres para combater, desde a escola, os
estereótipos.
A promoção do crescimento económico e,
assim, das expetativas das pessoas quanto ao futuro, não deve ser menosprezado
no âmbito desta discussão, uma vez que
o mesmo terá, seguramente, importante e
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substancial impacto na promoção da natalidade em Portugal.
De modo mais focalizado, ressalta-se, ainda:
A criação de novas licenças e subsídios,
bem como o aumento do número de dias
das licenças e os montantes dos subsídios,
pouco ou nada contribuem para o aumento
da natalidade.
De facto, como se sabe, não obstante os
direitos relativos à parentalidade terem sido
reforçados ao longo dos anos, a verdade é
que a taxa de natalidade continuou a apresentar uma tendência decrescente.
Em segundo lugar, o aumento ou reforço
dos direitos da parentalidade são apresentados sem qualquer critério.
Em terceiro lugar, a criação, reforço ou alargamento propostos da duração das licenças, em diferentes níveis, revela-se nocivo
não só para as empresas, pelas desvantagens inerentes à desorganização do tempo
de trabalho e pelo impulso que cria quanto à
necessidade de contratação de trabalhadores substitutos, não raro menos experientes
e menos produtivos, como para os trabalhadores no caso de licenças obrigatórias,
quando aqueles, por uma ou outra circunstância, não a pretendam usufruir.
Acresce, igualmente, que os aumentos
projetados dos montantes dos subsídios,
geram uma pressão acrescida junto do Sistema de Segurança Social, o qual, como se
sabe, já se debate com importantes problemas de sustentabilidade.
Como a CIP tem repetido e reafirma, as decisões no domínio da natalidade têm muito
mais a ver com a previsibilidade e sustentabilidade do nível de rendimentos, claramente função do desemprego/emprego,
encontrando-se estes decisivamente dependentes do crescimento económico.

ram que estavam estabelecidas condições
de equilíbrio.
Assim sendo, é da mais elementar Justiça
e respeito pela autonomia do Diálogo Social
– um dos pilares fundamentais do Modelo
Social Europeu – reconhecer que, qualquer
alteração nas matérias que foram objeto de
negociação e consenso entre Governo e
Parceiros Sociais, tem que envolver, num
novo processo de negociação, as mesmas
partes.
É que, no Diálogo Social (tripartido ou bipartido), o processo de negociação adquire
relevo incontornável, revelando-se, não raro,
decisivo no resultado final do processo. Ainda que nenhum acordo seja alcançado, um
processo equilibrado deixa, sempre, portas
abertas para um futuro entendimento sobre
alguma ou algumas das matérias em discussão ou sobre outros assuntos que, de
uma forma ou de outra, foram carreados
para o debate.
Ora, tendo sido, como foram, os Parceiros
Sociais a acordar nas matérias em causa,
imperioso se torna que sejam os Parceiros
Sociais a equacionar o quadro da sua eventual alteração e alcance.
Na perspetiva da CIP, sempre cumprirá aos
Parceiros Sociais equacionar um eventual
novo equilíbrio sobre estas matérias.

II – Iniciativas do Governo
1 - Prevenção e combate, em todas
as suas formas, dos atos que violem o
princípio da igualdade de tratamento e
da não discriminação racial

- Crítica transversal a todos os projetos
anteriormente assinalados

a) Conteúdo
Criação de um novo quadro jurídico para a
igualdade de tratamento e não discriminação racial, com agravamento da moldura
sancionatória.

Um aspeto do maior relevo e alcance e que
se revela transversal à quase totalidade dos
projetos de Diploma analisados, diz respeito ao frontal desrespeito pela autonomia do
Diálogo Social Tripartido, bem como pelos
seus principais atores: os Parceiros Sociais.
Atente-se que a larga maioria dos projetos
intentar alterar o Código do Trabalho em
matérias cujas soluções resultaram de consenso e/ou Acordos alcançados em sede
de Comissão Permanente de Concertação
Social (CPCS).
Nesta matéria, é de relevar que as partes
envolvidas – Parceiros Sociais e Governos –,
após difíceis negociações, alcançaram um
consenso, precisamente porque considera-

b) Posição da CIP
Na perspetiva da CIP, a violação dos princípios da igualdade de tratamento e da não
discriminação racial são totalmente inadmissíveis, seja dentro ou fora do mercado de
trabalho.
De facto, tais princípios ou valores são intrínsecos a uma sociedade justa, coesa e livre,
que todos defendemos.
O atual quadro regulador da igualdade de tratamento e da não discriminação racial é, sem
prejuízo de algumas alterações pontuais que
se revelem necessárias, adequado.
O novo quadro propõe algumas soluções
ou medidas que ultrapassam, em muito, a
razoabilidade e proporcionalidade que se
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impõem neste domínio, e outras que são
mesmo aberrantes.
Exemplo disso mesmo, identifica-se, entre outros: i) o estabelecimento de um regime contraordenacional que, face ao regime
atual, projeta um agravamento do valor das
coimas, em alguns casos, de 900%, bem
como a possibilidade de aplicação de sanções acessórias manifestamente injustificadas e desproporcionais, como é o caso da
interdição do exercício de atividades, do encerramento de estabelecimento ou ainda da
suspensão de autorizações, licenças e alvarás; ii) a exigência, ao demandado, de prova
negativa dos factos alegados pelo demandante; iii) o afastamento dos Parceiros Sociais da Comissão para a Igualdade e Contra
a Discriminação Racial, sendo que a esta é
atribuída a competência para instruir, decidir
e aplicar coimas e sanções acessórias.
2 - Proposta de Lei que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 2014/67/UE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de
15 de maio de 2014, respeitante à execução
da Diretiva 96/71/CE relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma
prestação de serviços
a) Conteúdo
Transposição da Diretiva 2014/67/UE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15
de maio de 2014, respeitante à execução da
Diretiva 96/71/CE relativa ao destacamento
de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços.
b) Posição da CIP
A CIP, face à importância que confere ao
destacamento de trabalhadores, entende

que a transposição e efetiva implementação da Diretiva 2014/67/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 15 de maio de
2014, respeitante à execução da Diretiva
96/71/CE relativa ao destacamento de trabalhadores, assume particular relevo.
Na perspetiva da CIP, a PL em análise, em
geral, revela-se adequadamente formulada
face aos normativos estabelecidos na Diretiva que se visa transpor.
Sem prejuízo do suprarreferido, existe, entre
outros, um aspeto, em particular, que assume uma natureza manifestamente crítica.
Os números 1 e 2 do artigo 11.º da PL, estabelecem o seguinte:
“1 - Nas situações de destacamento abrangidas pelo artigo 6.º do Código do Trabalho
e para efeitos das condições de trabalho
previstas no respetivo artigo 7.º, se existirem
cadeias de subcontratação o contratante,
do qual o empregador é subcontratante direto, é solidariamente responsável por qualquer retribuição líquida em atraso devida
ao trabalhador destacado correspondente
à retribuição mínima legal, convencional ou
garantida por contrato de trabalho, salvo se
o contratante demonstrar que agiu com a
diligência devida.
2 - A responsabilidade referida no número
anterior é limitada aos direitos do trabalhador adquiridos no âmbito da relação contratual entre contratante e respetivo subcontratante.” (sublinhado nosso).
Por sua vez, o artigo 12.º (Responsabilidade
na subcontratação) da Diretiva que ora se
pretende transpor refere o seguinte:
“1. Tendo em vista combater a fraude e os
abusos, após consulta aos parceiros sociais pertinentes, de acordo com a lei e/ou
as práticas nacionais, os Estados-Membros
podem tomar medidas adicionais de forma
não discriminatória e proporcionada para garantir que, nas cadeias de subcontratação,
o contratante do qual o empregador (prestador de serviços) abrangido pelo artigo 1.o,
n.º 3, da Diretiva 96/71/CE é subcontratante direto possa, para além do empregador
ou em vez deste, ser responsabilizado pelo
trabalhador destacado no que diz respeito
a qualquer remuneração líquida em atraso
correspondente às tabelas salariais mínimas
e/ou a contribuições devidas a fundos comuns ou a organizações de parceiros sociais na medida em que estejam abrangidos
pelo artigo 3.o da Diretiva 96/71/CE.
2. No que respeita às atividades mencionadas no anexo da Diretiva 96/71/CE, os

Estados-Membros preveem medidas que
assegurem que, nas cadeias de subcontratação, os trabalhadores destacados possam considerar o contratante do qual o empregador é um subcontratante direto como
o responsável, para além do empregador ou
em vez deste, pelo respeito dos direitos dos
trabalhadores destacados referidos no n.º 1
do presente artigo.
3. A responsabilidade referida nos n.ºs 1 e 2
deve ser limitada aos direitos do trabalhador
adquiridos no âmbito da relação contratual
entre o contratante e respetivo subcontratante.
4. Os Estados-Membros podem, em conformidade com o direito da União e de forma não discriminatória e proporcionada,
estabelecer igualmente regras nacionais em
matéria de responsabilidade mais rigorosas
no que respeita ao âmbito e à extensão da
responsabilidade na subcontratação. Os Estados-Membros podem também, em conformidade com o direito da União, prever
essa responsabilidade noutros setores que
não os mencionados no anexo da Diretiva
96/71/CE.
5. Os Estados-Membros podem, nos casos
referidos nos n.ºs 1, 2 e 4, prever que um
contratante que cumpriu os deveres de diligência devida, tal como definido na legislação nacional, não seja responsável.
6. Em vez das regras de responsabilidade a
que se refere o n.º 2, os Estados-Membros
poderão tomar outras medidas de execução apropriadas, em conformidade com a
legislação da União e o direito e/ou práticas
nacionais, que permitam a aplicação, numa
relação de subcontratação direta, de sanções eficazes e adequadas contra o contratante, para combater a fraude e os abusos
em situações em que os trabalhadores têm
dificuldades na realização dos seus direitos.
7. Os Estados-Membros informam a Comissão sobre as medidas tomadas no âmbito
do presente artigo e disponibilizam amplamente as informações na(s) língua(s) mais
pertinente(s), ficando a escolha ao critério
dos Estados-Membros. No caso do n.º 2, a
informação prestada à Comissão inclui elementos que estabeleçam a responsabilidade nas cadeias de subcontratação. No caso
do n.º 6, a informação prestada à Comissão
inclui elementos que estabeleçam a eficácia
das medidas nacionais alternativas no que
diz respeito às regras de responsabilidade
referidas no n.º 2. A Comissão comunica as

disposições em causa aos outros Estados-Membros.
8. A Comissão acompanhará de perto a aplicação deste artigo.” (sublinhados nossos).
A CIP sempre defendeu - e defende - uma
execução adequada da Diretiva sobre o
Destacamento de Trabalhadores.
Porém, entende que a proposta de transposição constante da PL é, quanto a este
aspeto específico – responsabilidade solidária -, manifestamente negativa, e como tal,
inaceitável.
Se já é criticável a existência de um sistema
de responsabilidade solidária no setor da
construção civil ao nível europeu (v. n.º 2 do
artigo 12.º da Diretiva), mais grave é o facto
de o legislador nacional pretender estender tal regime/sistema a todos os setores,
aproveitando-se, assim, da possibilidade
conferida pelo n.º 4 do já referido artigo 12.º
da Diretiva.
Na perspetiva da CIP, a criação de um sistema obrigatório de responsabilidade solidária
dificultará o crescimento económico numa
altura em que Portugal muito dele muito carece e, na prática, não ajudará a melhorar o
cumprimento ou execução da Diretiva sobre
o Destacamento de Trabalhadores.
Para acentuar a inaceitabilidade da solução,
outros reparos críticos concorrem, de entre
os quais se destaca:
• O sistema traduz uma desresponsabilização do Estado, ao qual compete, em
concreto, assegurar e fiscalizar, através dos
organismos e entidades competentes, o
cumprimento da legislação – desresponsabilização que é inaceitável.
• É suscetível de criar encargos desproporcionados para as empresas, ou seja, os
custos administrativos e financeiros envolvidos no exame dos subcontratados, expondo-as, ainda, a novas responsabilidades,
apesar de não terem meios, autoridade ou
conhecimentos para detetar, de forma eficaz, se os seus subcontratados recorrem
a trabalhadores destacados e se a esses
trabalhadores são concedidos os direitos
previstos na Diretiva sobre o Destacamento
de Trabalhadores.
• Não alcançará o objetivo de impedir a ação
por parte de entidades que agem de má fé.
Muitas das empresas que não cumprem
a legislação serão capazes de escapar às
consequências de seus abusos, enquanto
as empresas cumpridoras terão de suportar
inevitáveis custos.
• Cria entraves ao empreendedorismo e limita a concorrência, pois incentivará a celebração de contratos apenas com empresas
conhecidas.
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A CIP no 1º Semestre de 2016
Durante o 1º semestre de 2016, foi assumido e desenvolvido o compromisso de colocar
a CIP ao serviço do desenvolvimento económico e social do País, de modo a contribuir para a
ultrapassagem das dificuldades e dos bloqueamentos que têm vindo a condicionar a evolução
da economia portuguesa

NO CUMPRIMENTO deste compromisso,
a CIP interveio, ao longo do 1º semestre de
2016, nas seguintes áreas prioritárias:
• Reindustrialização e a nova política industrial para o século XXI
• Promoção da competitividade e do crescimento económico
• Reforço do papel e da influência do associativismo empresarial
• Relações laborais: Concertação Social e
Diálogo Social
• Reforço da intervenção no âmbito da UE e
da lusofonia económica
A representação da CIP é de 114.566 empresas, que empregam 1.541.539 trabalhadores e têm um volume de negócios de €
105.208 milhões, albergando, de uma forma transversal e equilibrada, entidades associativas sectoriais e regionais, bem como
todas as Câmaras de Comércio e Indústria
de Portugal.
A CIP integra ainda as principiais organizações internacionais de empregadores – BusinessEurope , OIT e OIE – e aderiu, no 1º
semestre de 2016, ao Business and Industry Advisory Committee (BIAC), o Comité
Consultivo Económico e Industrial da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE).
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.

INICIATIVAS DOMINANTES

Ciclo de Debates CIP 2016 - “Política Industrial para o Século XXI”
Ciclo de Debates que juntou, em seis cidades portuguesas – Braga, Leiria, Torres Novas, Loulé, Aveiro e Beja – as forças vivas de
cada região, para debater, com os empre-
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sários, o tema da “Política Industrial para o
Século XXI“.
Foram 6 sessões em que a CIP teve como
parceiros 6 associados: AIMINHO - Associação Industrial do Minho, NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria,
NERSANT – Associação Empresarial da
Região de Santarém, NERA – Associação
Empresarial da Região do Algarve, AIDA –
Associação Industrial do Distrito de Aveiro
e NERBE/AEBAL – Associação Empresarial
do Baixo Alentejo e Litoral.
Esta iniciativa foi alvo de uma ampla cobertura mediática, contou com um vasto leque
de oradores e foi o mote para o lançamento do Compromisso para o Relançamento
Industrial e Competitividade, com o qual a
CIP pretende que os empresários signatários assumam o desígnio do relançamento
industrial em Portugal.
Conferência Internacional “O Futuro da
Indústria na Europa”
CIP e BusinessEurope juntaram dia 1 de julho em Lisboa governantes, eurodeputados,
confederações patronais, instituições inter-

nacionais, especialistas e empresários para
discutir o futuro da indústria na Europa.
Representantes de sete organizações empresariais europeias estiveram em Lisboa
para debater a política industrial europeia e
o papel do setor no processo de desenvolvimento económico, tendo por tema de fundo
O Futuro da Indústria na Europa.

ÓRGÃOS SOCIAIS E CONSELHOS
CONSULTIVOS

Realizaram-se 12 reuniões dos Órgãos Sociais da CIP:
• 1 reunião da Assembleia Geral
• 3 reuniões do Conselho Geral e Direção
• 2 reuniões Direção
• 6 reuniões da Comissão Executiva
Realizaram-se 18 reuniões de Conselhos
Consultivos da CIP:
• 2 reuniões do Conselho da Indústria Portuguesa
- 1 reunião do Grupo de Trabalho “Infraestruturas Portuárias (Gestão de Contentores)
e Ferroviárias”, do Conselho da Indústria
Portuguesa
- 1 reunião do Grupo de Trabalho “Políticas

de Ciência, Tecnologia e Inovação: ligações
Universidade/Empresas”, do Conselho da
Indústria Portuguesa
• 4 reuniões do Conselho Estratégico Nacional do Ambiente
• 6 reuniões do Conselho Estratégico Nacional da Energia
• 3 reuniões do Conselho Estratégico Nacional da Saúde
• 2 reuniões do Conselho do Comércio Português
• 1 reunião do Conselho do Turismo Português

SECRETARIA GERAL

Enquadramento: Na reunião da Comissão
Executiva do dia 14 de janeiro de 2016, foi
aprovado o Manual de Estrutura Organizacional da CIP, que prevê a criação de uma
Secretaria Geral .
Missão: Apoiar o Presidente no exercício
das suas funções, em particular na coordenação geral dos serviços da CIP e na dinamização da política associativa, visando a
prossecução da missão, causas matriciais
e orientações estratégicas definidas pelos
Órgãos Sociais.
Para além da habitual gestão corrente da
CIP, foram realizadas as seguintes melhorias:
- Área Administrativa e Financeira
• Arquivo digital
• Implementação de sistema informático na
gestão comercial/tesouraria e faturação
• Contratação de novo fornecedor de apoio
informático e implementação de novo sistema de backups
• Redução de custos de fornecedores através de parcerias com associados (papel e
água)
- Recursos Humanos
• Elaboração de um diagnóstico de necessidades de formação
• Auditoria e implementação de melhorias
no âmbito da Segurança Saúde e Higiene
no Trabalho
- Associativismo e Comunicação
• Criação de uma base de dados (CRM) e
atualização de dados dos associados
• Realização de um inquérito de satisfação
aos associados da CIP
• Envio de 122 comunicações aos Associados preparadas pelos vários Departamentos
da CIP
• Produção de 2 edições trimestrais da Revista INDÚSTRIA
- POLÍTICA INDUSTRIAL – Desafios e
Oportunidades (nº107)

- CONFERÊNCIA INTERNACIONAL – O
futuro da indústria na Europa (nº 108)
• Atualização permanente do Portal da CIP
nas diversas áreas que o compõem:
- Conteúdos estáticos/permanentes
- Conteúdos dinâmicos e destaques
- Associativismo
- Agenda
- Revista e Newsletter
- CIP na Imprensa
- Arquivo
• Produção de 6 edições da Newsletter Institucional
• Atualização permanente de conteúdos
nos canais da CIP nas Redes Sociais: Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube
• Clipping diário eletrónico com noticias CIP
• 5 Comunicados de Imprensa:
- NOS e CIP promovem economia digital
(25 de janeiro)
- Greve põe empresas em risco (03 de
maio)
- CIP integra comité económico da OCDE
(03 de junho)
- CIP debate futuro da indústria europeia
(09 de junho)
- Futuro da indústria europeia debatido em
Lisboa (28 de junho)
• 1.260 noticias sobre a CIP na imprensa

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS
JURÍDICOS E SÓCIO LABORAIS

Missão: apoiar a intervenção da CIP no domínio das matérias jurídicas e sócio-laborais
ao nível nacional, europeu e internacional,
visando a prossecução da missão, causas
matriciais e orientações estratégicas definidas pelos órgãos sociais da CIP.
- Legislação
A CIP analisou e procedeu à elaboração de
um vasto número de Notas Críticas e Contributos sobre Projetos de Diploma, especialmente em sede de apreciação pública
no Parlamento, sendo de destacar, entre
outras, as seguintes matérias: i) Consagração legal do direito a 25 dias de férias no
setor privado; ii) Redução para 35 horas do
limite máximo do período normal de trabalho
semanal para todos os trabalhadores; iii) Reposição do princípio do tratamento mais favorável; iv) Parentalidade; v) Caducidade de
Convenções Coletivas; vi) Reforço dos mecanismos de presunção do contrato de trabalho; vii) Regime dos contratos a termo; viii)
Combate às formas modernas de trabalho
forçado; ix) Igualdade e não discriminação.
A Confederação apreciou, ainda, iniciativas
do Governo, sendo de realçar as relativas
à prevenção e combate, em todas as suas
formas, dos atos que violem o princípio da

igualdade de tratamento e da não discriminação racial, e à Proposta de Lei que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva
2014/67/UE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 15 de maio de 2014, respeitante à execução da Diretiva 96/71/CE relativa ao destacamento de trabalhadores no
âmbito de uma prestação de serviços.
- Atividades ao nível da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS)
No âmbito da CPCS, é de destacar a participação e discussão de várias matérias, de
entre as quais se destacam as seguintes: i)
Acordo Relativo à Aplicação da Retribuição
Mínima Mensal Garantida para o Ano de
2016 ii) Reforma das Políticas Ativas de Emprego; iii) Destacamento de Trabalhadores;
iv) Agenda para a Igualdade.
- Programa Operacional Inclusão Social
e Emprego (POISE)
A CIP procurou implementar as atividades
do seu domínio de intervenção e responsabilidade, bem como assegurar a mais elevada taxa de execução possível.
- 105ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho
João Almeida Lopes, Vice-Presidente do
Conselho Geral e da Direção da CIP, foi o
Delegado Empregador Português na 105ª
Sessão da Conferência Internacional do
Trabalho da Organização Internacional do
Trabalho (OIT), que se realizou em Genebra,
Suíça, entre os dias 30 de maio e 11 de junho. A CIP participou ainda na Comissão “O
trabalho digno nas cadeias de aprovisionamento mundiais – discussão geral”.
- Terceiro Relatório de acompanhamento dos Parceiros Sociais relativo à implementação do Quadro de Ações sobre o Emprego Jovem
Os Parceiros Sociais, na sequência de negociações em que a CIP participou, chegaram a acordo quanto ao terceiro relatório de
implementação do Quadro de Ações sobre
o Emprego Jovem, o qual visa, em geral,
apelar aos Parceiros Sociais nacionais, às
autoridades públicas e a outras partes interessadas no sentido de agirem em conjunto
com vista a alcançarem progressos concretos em favor do emprego jovem, bem como
exponenciar as iniciativas mais eficazes
identificadas em toda a Europa que possam
ser usadas como fonte de inspiração para a
conceção de soluções por parte dos parceiros sociais nacionais nos seus países, respeitando, naturalmente, as especificidades
próprias de cada País.
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• Intervenção da CIP relativamente à
possibilidade de sanções no quadro
do procedimento por défice excessivo,
destacando-se a carta enviada ao Presidente da Comissão Europeia sobre
este assunto
• Acompanhamento do Portugal 2020:
- Reunião (a 15 de janeiro) com Ministro
do Planeamento e das Infraestruturas, na
qual foram abordados temas relacionados com o Portugal 2020 e as prioridades no domínio das infraestruturas
- Participação nas Comissões de Acompanhamento do COMPETE 2020 (a 23
de maio) e do POCH e POISE (ambas a
27 de Maio)
- Insistência num plano de avisos realista e
no seu cumprimento e grande contacto
com os Associados para a resolução de
problemas

DEPARTAMENTO DE
ASSUNTOS ECONÓMICOS

Missão: Apoiar a intervenção da CIP no domínio na área económica ao nível nacional,
europeu e internacional, visando a prossecução da missão, causas matriciais e orientações estratégicas definidas pelos órgãos
sociais da CIP.
- Informação Económica
• Elaboração e divulgação de informação
económica sob a marca comum “Envolvente Empresarial”, em conjunto com a AEP e a
AIP, abrangendo:
- uma newsletter eletrónica mensal (Síntese de Conjuntura)
- uma publicação trimestral (Análise de
Conjuntura)
• Síntese semanal de legislação nacional e
europeia
• Síntese de notícias da União Europeia (Europ@CIP)
• Elaboração e divulgação, em formato digital, de notas sobre as projeções e principais
indicadores macroeconómicos e de emprego
• Elaboração de conteúdos para a Revista da
CIP e para a Newsletter Institucional da CIP
• Informação pontual aos associados relativa a diversos temas, quer proactivamente,
quer em resposta às suas solicitações
- Intervenção Institucional
• Preparação do documento “Acreditamos
em Portugal – dez prioridades para o
crescimento e o emprego” apresentado
dia 8 de abril pelo Presidente da CIP em audiência pedida pelo Presidente da República
• Acompanhamento crítico dos principais documentos que suportam a con-
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dução da política económica, nomeadamente:
- Grandes Opções do Plano
- Proposta de Orçamento do Estado para
2016 (antecedida pelo esboço de Orçamento apresentado em janeiro)
- Plano Nacional de Reformas
• Para além da participação da CIP na elaboração dos pareceres do CES relativos a
estes documentos, salienta-se:
- O comunicado conjunto das confederações empresariais sobre a proposta de
Orçamento do Estado
- A liderança da CIP na intervenção das
confederações empresariais para que, na
apreciação na especialidade do OE na Assembleia da República, fosse eliminada a
cláusula relativa à limitação da possibilidade de exercício do direito à dedução do IVA
- Os contributos apresentados pela CIP
para o Plano Nacional de Reformas, incluindo a proposta para a criação de um
veículo especializado na reestruturação e
na conversão de dívida em capital
- A apreciação da CIP sobre o projeto de
Plano Nacional de Reformas
- A reunião na Direção Geral ECOFIN da
Comissão Europeia sobre o Programa de
Estabilidade e o Programa Nacional de
Reformas-Acompanhamento de diversos dossiers no âmbito:
• Discussão, em sede da CPCS, do
documento “Estratégia de Crescimento Económico e de Competitividade da Economia Portuguesa:
internacionalização, capitalização,
inovação, e redução de custos de
contexto”, com apresentação de comentários críticos e propostas

• Financiamento e capitalização das
empresas:
- Apresentação de contributos para a Estrutura de Missão para a Capitalização de
Empresas
- Reunião da Comissão Executiva com a
Direção da Associação Portuguesa de
Bancos sobre o financiamento da economia
- Reunião sobre desendividamento do setor empresarial, NPLs e financiamento do
investimento na Representação da Comissão Europeia em Portugal com representantes dos setores financeiro, empresarial e académico e Jens Arnold, 'Head
of Brazil and Portugal Desk', da OCDE
- Contactos com representantes do Banco Europeu de Investimentos (BEI), em
Lisboa e também em Bruxelas, com
representantes da Comissão Europeia
responsáveis pela utilização de fundos
estruturais em Portugal e responsáveis
pela competitividade de PMEs, e também com a Representação Portuguesa
em Bruxelas, para discutir e conhecer o
funcionamento do Fundo Europeu para
Investimentos Estratégicos (FEIE)
• Política Industrial - Para além da realização do Ciclo de Debates sobre a "Política
Industrial para o Século XXI" em várias regiões do País e a realização da Conferência
Internacional “O Futuro da Indústria na Europa”, destaca-se:
- O envolvimento da CIP na Iniciativa INDUSTRIA 4.0, nomeadamente pela
participação da CIP no seu Comité Estratégico e pela participação de seus associados nos quatro grupos de trabalho
- O parecer da CIP sobre a “Call Indústria

4.0” (novo programa de investimento da
Portugal Ventures)
- A audição na Comissão Parlamentar de
Economia, Inovação e Obras Públicas,
Grupo de Trabalho – Indústria
- A defesa do relançamento da Política
Industrial na União Europeia (em carta
enviada ao Secretário de Estado da Indústria, alinhando posições, através da
BusinessEurope, em reunião ministerial do
grupo “Friends of Industry” em Varsóvia)
• Custos de contexto
- A CIP esteve presente em todos os encontros distritais do Simplex 2016 e procedeu à auscultação dos seus associados
com vista à apresentação de propostas
- Desta auscultação resultou o Relatório sobre custos de contexto decorrentes das
relações entre as empresas e a Administração Pública, apresentado na sessão
SIMPLEX que teve lugar na CIP, no dia 3
de março, com a presença da Secretária
de Estado Adjunta e da Modernização
Administrativa e dos Secretários de Estado da Indústria e do Ambiente e dos Associados que puderam estar presentes
- A CIP continuou a defender, em diversas
ocasiões, a eliminação do alargamento
do âmbito da obrigatoriedade de adoção
do sistema de inventário permanente
• Merecem ainda referência:
- A reunião do Primeiro-Ministro com os
parceiros sociais, para preparação do
Conselho Europeu de 17 e 18 de março
- O encontro do Conselho Geral da CIP
com o Ministro das Finanças
- A análise do impacto da reposição dos feriados nas empresas, com vista à audição
na Assembleia da República, bem como o
comunicado emitido sobre este assunto
- Os comentários da CIP, em sede da
CPCS, ao primeiro relatório do acompanhamento do acordo sobre a retribuição
mínima mensal garantida
- A reunião dos parceiros sociais com uma
“equipa técnica do FMI” sobre políticas
do mercado de trabalho e o seu impacto
orçamental
- A reunião com um elemento da Direção
Geral “Growth” da Comissão Europeia,
no âmbito do semestre europeu (foi
abordada a atual estratégia económica
do Governo, bem como o acesso ao financiamento, os custos de contexto e a
inovação)
- As posições assumidas pela CIP sobre o
referendo britânico e as consequências
do Brexit
- Análise de candidatura a projeto de Rede

Europeia sobre o Mecanismo de Alerta
Precoce e Segunda Oportunidade
- A participação da CIP em diversas estruturas, nomeadamente:
- Unidade de Missão para a Valorização do
Território
- Conselho Nacional do Consumo (com a
elaboração de pareceres sobre diversos
projetos de legislação)
- Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Agroalimentar (PARCA)
- Plataforma de Acompanhamento das
Relações nas Fileiras Florestais (PARF)
- O Conselho Estratégico do “Portugal
Sou Eu”
- “Semana Europeia das PME”, iniciativa
da Comissão Europeia
- Conselho Superior de Estatística (CSE),
incluindo Secções Permanentes e Grupos de Trabalho
- Comissões Acompanhamento do Plano
Nacional de Formação Financeira

servas), agora através da sua participação
nos Grupos de Trabalho Temáticos e, também, no desenvolvimento de posições e de
iniciativas no âmbito da economia circular.
- A CIP reuniu com o Conselho Diretivo da
ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos) contestando a
oportunidade de aprovação de um novo
regime de autorização para materiais em
contacto com a água para consumo humano.
- Participação e intervenção no 13.º Congresso da Água sobre planos de ação e
economia da água.
- Economia circular:
- A CIP participou, com intervenção, em
iniciativas promovidas pela AIMMAP e
pelo NERBE;
- A CIP participou, ativamente, na elaboração da reflexão do CNADS (Conselho
Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável) sobre este tema.

- Assuntos Industriais
• Energia
A atividade da CIP privilegiou a sua intervenção nos Conselhos da ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos), designadamente intervindo na avaliação do plano
decenal de investimento na rede de transporte de eletricidade (PDIRT-E 2015) e na revisão dos regulamentos do setor do gás natural, e nos Protocolos firmados entre a CIP
e a ERSE para a promoção da qualidade do
serviço elétrico e para o apoio à capacitação
técnico/económica dos consumidores dentro do sistema energético nacional.
- Os representantes dos consumidores industriais de eletricidade e de gás natural
tiveram grande atividade nos Conselhos
da ERSE (cerca de 25 reuniões entre os
Conselhos Consultivo e Tarifário) para
apreciação do PDIRT-E 2015, questões
de qualidade do serviço elétrico, tarifas
de gás natural e regulamentos do setor
do gás natural.
- A CIP, através do CENE (Conselho Estratégico Nacional da Energia da CIP),
reuniu com o Conselho Diretivo da ERSE
para avaliação das condicionantes da
formação das tarifas de eletricidade e de
gás natural.
- Acompanhamento do Protocolo CIP/
ERSE (celebrado em 02/06/2015) para
a melhoria da qualidade de serviço na
Rede Nacional de Distribuição de Eletricidade.
• Ambiente
Foi relevante o acompanhamento da iniciativa do Governo no âmbito do “Crescimento
Verde”, subscrito pela CIP (embora com re-

• Ação Externa
- Participação ativa nas reuniões dos
Grupos de Trabalho Temáticos do
Compromisso para o Crescimento Verde promovidas pelo Ministério do Ambiente (assinatura do Compromisso:
22/04/2015), designadamente nos Grupos de Trabalho Temáticos “Energia e Clima”, “Resíduos”, “Agricultura e Florestas”
e “Contratação Pública”.
- Participação em 4 reuniões plenárias do
CNADS (Conselho Nacional do Ambiente
e do Desenvolvimento Sustentável), bem
como em 3 reuniões do seu Grupo de
Trabalho sobre Economia Circular, em
duas reuniões do Conselho Consultivo
da ERSAR, na única reunião da CCPCIP
(Comissão Consultiva para a Prevenção
e Controlo Integrados da Poluição) ocorrida no 1.º semestre de 2016 e nas duas
reuniões do CNC (Conselho Nacional
para os Combustíveis).
- Reunião com a Secretária de Estado
da Modernização Administrativa (janeiro/2016) sobre procedimentos de Licenciamento Industrial e sobre simplificação
de reportes em matéria de ambiente.
- Na BusinessEurope
A atuação na BusinessEurope foi marcada pela sua participação em reuniões das
Comissões de Economia e Finanças, dos
Assuntos Industriais e do Mercado Interno
e das PME e Empreendedorismo, pelos
seus contributos para os relatórios Reform Barometer e Economic Outlook, bem
como pelo apoio aos contributos da CIP
para a definição das posições tomadas
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RETROSPETIVA

pela BusinessEurope em diversos temas,
salientando-se:
• União Bancária; Semestre Europeu e Plano de Investimentos para a Europa
• Reforma do Regime de Comércio de Licenças de Emissão (ETS) pós-2020 e impacto do preço do CO2 nas decisões de
investimento; União Energética; Agenda
Digital; Revisão da diretiva sobre energias
renováveis; Economia Circular; “Innovation
Principle”
• Desenvolvimentos recentes em relação
ao geo-blocking; ponto de situação sobre o
passaporte dos serviços; a economia colaborativa (ex: Associações de taxistas/Uber);
o princípio do reconhecimento mútuo
• Participação nos contributos da BusinessEurope para o “SME Action Programme”,
elaborado no seio do grupo dos “SME Envoys” nacionais
• Exposição a Diretor da DG Growth sobre a
situação portuguesa relativamente ao cumprimento da Diretiva dos atrasos de pagamento
Destaca-se ainda a intervenção da CIP nas
reuniões do Comité Executivo e do Conselho de Presidentes da BusinessEurope e o
ajustamento da posição da BusinessEurope
sobre a consolidação orçamental na Europa, conciliando-a com a posição da CIP.

DEPARTAMENTO DE
RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Missão: apoiar a intervenção da CIP no
domínio das relações internacionais e coordenar a sua representação junto da BusinessEurope e das Instituições Europeias,
visando a prossecução da missão, causas
matriciais e orientações estratégicas definidas pelos órgãos sociais da CIP.
• Criação do Grupo de Trabalho sobre Comércio Internacional, reunindo associadas
da CIP, e que tem como objetivo a coor-
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denação e troca de melhores práticas em
ações de interesse, bem como a definição
da posição da CIP em matéria de comércio internacional. Foram realizadas duas
reuniões – 18 fevereiro e 8 junho - tendo-se
discutido os seguintes temas:
- Negociação do TTIP
- China: Estatuto de Economia de Mercado
- Acordo de Comércio Livre U.E.-Japão
- Acordos bilaterais de proteção de investimentos
- Cadeias de valor globais
- Países ACP: Africa Strategy e Acordos
de Parceria Económica (EPAs)
• Reunião com a Embaixada da Argentina
sobre relações bilaterais de comércio e investimento
- Intervenção Institucional
• Participação do Vice-Presidente da CIP,
João Almeida Lopes, em 1 Conselho de
Presidentes da BusinessEurope
• Participação da Secretária Geral da CIP,
Carla Sequeira, em 2 reuniões do Comité
Executivo da BusinessEurope
• Reunião do Presidente da CIP com o Conselheiro Económico e Comercial da Embaixada de Espanha
• Reunião do Presidente da CIP com Encarregado de Negócios da Embaixada da
Argentina
• Reunião do Vice-Presidente da CIP, João
Almeida Lopes, com uma delegação de Deputados alemães
• Reunião de Vice-Presidente da CIP, João
Almeida Lopes, com o Secretário-Geral do
BIAC – A voz das empresas na OCDE
• Reunião do Vice-Presidente da CIP, João
Almeida Lopes, com o Presidente da Associação Europeia do Cimento – CEMBUREAU
• Entrevista do Presidente da CIP à revista
L’observateur du Maroc

• Memorando de Entendimento entre a CIP
e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Económico, Mineração e Energia do Governo do Estado do Pará e participação do
Presidente da CIP no Almoço-Conferência
“Pará – Um mundo de oportunidades”
• Envio de pareceres à DG das Atividades
Económicas sobre:
- Cadeias de Valor Sustentáveis, com base
em consulta dos associados
- Proposta legislativa da Comissão Europeia relativa a um Instrumento Internacional dos Mercados Públicos
• Posição da CIP sobre a alteração do Estatuto de Economia de Mercado da China
enviada Comissários, eurodeputados e
também a Governo e REPER, bem como à
Comissão Europeia, em resposta à consulta
pública
• Participação da CIP no BusinessEurope
Day, incluindo intervenção do CEO da Navigator Company
- Consultas aos Associados
• Acordo de Comércio Livre U.E.-Japão
• Instrumento Internacional Mercados Públicos – Proposta Alterada de Regulamento
• Enquadramento das start-ups e do seu
crescimento
- Criação da newsletter semanal Europ@CIP
- Comité das Relações Internacionais
da BusinessEurope
• acompanhamento e dos trabalhos do Comité e respetivos Grupos de trabalho com
intervenção particular nos seguintes temas:
- China – Instrumentos de Defesa Comercial
- TTIP, onde se incluiu a defesa de posição
nacional específica de alguns setores;
- Acordo Comercial e Económico UE-Canadá (CETA)
- Diplomacia Económica Externa através
de contributos para Posição
• Participação nas duas reuniões do Comité
- Representação da CIP em Bruxelas
• Reforço da equipa com contratação de
uma consultora a tempo parcial
• Nota de informação sobre Plano Juncker
• Contactos com representantes do BEI,
com representantes da Comissão Europeia
responsáveis pela utilização de fundos estruturais e responsáveis pela competitividade de PMEs, e também com a REPER,
para discutir e conhecer o funcionamento
do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE)
• Coordenação das posições da CIP.

COMÉRCIO

Lojas Históricas

Mudam-se os tempos?
Mudem-se as vontades!
O TEMA das “Lojas Históricas” e a preocupação da Administração na sua abordagem
foi oficialmente reconhecida e formalizada
através de uma Recomendação, ao Governo, por parte da Assembleia da República
(Resolução n.º 100/2016, aprovada em 8 de
abril, publicada em Diário da República – 1.ª
série – n.º 108, de 6 de junho).
Grosso modo, invocando o n.º 5 do art.º
166º da Constituição, resolveu-se:
“ (…) Tomar como objetivo a alteração ao
regime jurídico do arrendamento urbano,
garantindo, no âmbito dessa revisão, a fixação de regras que permitam a viabilização
do funcionamento das lojas históricas:
(…) é recomendado ao Governo que:
1. Mediante, a definição de critérios de
classificação de “loja histórica”, crie uma
identificação distintiva e atribuir a esses estabelecimentos de comércio e serviços, em
articulação com as autarquias locais, de
modo a contribuir para o seu reconhecimento e valorização.
2. Crie um programa de apoio às lojas históricas, em articulação com as autarquias locais.
3. Incentive a divulgação e a promoção das
lojas históricas em programas e roteiros turísticos.

VELHO (S) COMÉRCIO (S),
VELHAS VONTADES!

Entendido o carater transversal do Comércio em tudo aquilo que se consubstancia
em Atividade Económica, bastando para
tal refletir sobre o que seria (ou deixaria de
ser!) a Indústria, a Agricultura, o Turismo, os
Serviços … sem o Comércio, etc., estaremos, decerto, perante um possível ponto de
partida para abordar a temática das “Lojas
Históricas”.
Poder-se-á perguntar: não terá sido o Comércio o princípio da Atividade Económica e/ou não se constituirá como verdadeira génese de toda(s) a(s) Atividade(s)
Económica(s)?
Creio que, se outras razões não houvesse,
o Comércio pelo que representa e sempre
representou, é merecedor da tal discrimina-
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ção positiva que muitos criticam e poucos
praticam, embora quase todos pela mesma
tripla razão – o desinteresse, o desconhecimento e a ignorância!
Voltando à Recomendação, o seu teor afigura-se-me algo … enviesado, devido não
só à menção expressa, talvez descontextualizada para muitos, ao “regime jurídico
do arrendamento urbano”, mas também
às reações já evidenciadas pelas partes,
supostos parceiros do “projeto”. Isto é, o
Governo, ou melhor, a tutela do Comércio,
poderá ter ficado algo confusa em relação
aos próximos passos, as Autarquias, na sua
esmagadora maioria, ainda parece desconhecer o assunto e, por fim, o Comércio,
propriamente dito, pura se simplesmente,
ignora-os a todos, sem exceção - ao objeto,
ao objetivo e aos ditos parceiros, acima de
tudo, por ausência de …informação!

NOVO(S) TEMPO(S),
NOVA(S) VONTADE(S)!

O Comércio de hoje, feito, indubitavelmente,
de “tempos” e “vontades”, pode ser perspetivado em função das possíveis combinações destes fatores, isto é, os “tempos”
(velhos e novos) e as “vontades” (velhas e
novas), sendo que a palavra-chave é “mudança”!
Os “tempos” transportaram-nos do passado
para o presente e deste para o futuro, sob
várias e discutíveis bandeiras de mudança
– a modernização, a sustentabilidade, a revitalização, a dinamização, a criatividade, a
inovação, o empreendedorismo, etc., mas
também a(s) políticas, as medidas, as ações
(ou a falta de todas estas).
As “vontades” são isso mesmo. Por parte

João Barreta

da procura, são as necessidades e a sua
satisfação, é a sobrevivência, é a vivência,
é o lazer, é a compra, é o consumo, etc., e
também elas em permanente mudança!
À oferta, as “vontades” também não são,
de modo algum, alheias, pois o Comércio
resulta de meras vontades, que o digam os
empresários que dele fazem diariamente a
sua “arte”, o seu ofício! São, no caso, também, as vontades dos saberes, passados,
presentes e futuros.
Por conseguinte, o enfoque agora dado ao
assunto - “Lojas Históricas”, é por mim percecionado como o entendimento da importância de preservar divulgando as raízes do
Comércio, dando a conhecer todos os seus
saberes e as suas memórias, através de um
novo e imprescindível despertar de consciências assente em novas vontades, não
só do Comércio, mas também, e finalmente, da Cultura, do Turismo, do Património,
do Urbanismo, da Regeneração Urbana, da
Sociologia, da Arte, enfim, de todos aqueles
“setores” a quem o Comércio disse tudo no
Passado, continua a dizer algo no Presente
e algo virá a dizer no Futuro.
Nunca foi o tempo o verdadeiro obstáculo à
dinamização do Comércio, pois esse só lhe
trouxe saberes, competências e experiências, mas sim as vontades, pois por erro,
omissão ou simples inação pouco ou nada
têm feito por ele!
O projeto das “Lojas Históricas” dever-se-á afirmar como tal, com o propósito de
preservar as memórias (valorizando, por
exemplo, os “velhos tempos”), despertando
consciências (assumindo, por exemplo, as
“novas vontades”), mas com total abertura
aos … novos tempos e a novas vontades.

ECONOMISTA E MESTRE EM GESTÃO DO TERRITÓRIO

AVALIAÇÃO DE MARCAS

O dinheiro que temos e não sabemos…
ou será que não temos nada?!
Enquanto consumidores somos permanentemente confrontados com escolhas muito diversas:
que refrigerante comprar; que roupa usar; que automóvel adquirir… se bem que muitas destas
decisões se baseiem em critérios objetivos, como a qualidade intrínseca do produto ou o nosso
gosto pessoal, existe um outro fator de extrema importância, um ativo intangível, não mensurável
mas, no entanto, essencial para a tomada de decisão! A marca!
É SABIDO QUE a ausência de uma Marca
justifica o menor preço dos “produtos brancos” do supermercado, independentemente
da qualidade dos mesmos, assim como é
uma marca que nos faz preferir um determinado produto em detrimento de outro, ou
uma roupa como sendo “melhor” do que
outra. Tomemos o exemplo da marca considerada atualmente a mais valiosa do mundo, a Apple, cujo valor é 12 vezes superior
ao dos seus ativos tangíveis. Afinal, o que é
faz do “i-Pad” um must have?
A avaliação de marca é um processo usado
para calcular o dinheiro que uma marca vale.
Este peso do valor das marcas tem vindo a
crescer de um modo exponencial nos últimos anos e tem, por muitos no nosso país,
sido injustamente ignorado. Aliás, a história
confirma que a maior parte do valor de uma
empresa estava nos ativos tangíveis, como
por exemplo os seus bens, o seu stock, as
maquinarias … mas este entendimento mudou e é inegável que grande parte, se não a
maioria, do valor de uma empresa está em
ativos intangíveis tais como a marca ou o
seu nome.
A marca com que um produto é comercializado representa a identificação perante os
consumidores e está intrinsecamente associada com o valor que as pessoas atribuem
ao produto. O mesmo produto, com uma
marca diferente, seria imediatamente reconhecido como sendo um produto distinto
simplesmente por ter sido alterada a sua
forma de apresentação ao cliente.
E isto aplica-se somente às grandes marcas? Não! Todas terão algum valor, o qual
será mais ou menos elevado consoante as
ações que os seus titulares tomaram ao longo de tempo.
O recurso à avaliação de marca interessa
a várias entidades e por razões bem diferentes. Destacamos as disputas legais e
gestão de estratégias contratuais onde os
advogados precisam de ter uma noção cla-

ra do valor dos ativos que estão envolvidos
numa determinada transação, fusão, transferência de direitos; os gestores de produto
que precisam de ter uma noção clara do seu
desempenho mediante uma valorização (ou
desvalorização) dos seus ativos; os agentes
económicos que, descontinuando a sua
atividade, simplesmente abandonam a sua
marca sem conhecimento do seu valor. Não
esquecemos os Marketeers e a ilustrativa citação de Steve Jobs: “Para mim, marketing
é sobre valores”.

Alexandra Paixão

ADVOGADA
AGENTE OFICIAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL GASTÃO CUNHA FERREIRA

Com a crescente evolução sobre a importância de avaliar marcas, ao longo do tempo
têm vindo a ser desenvolvidos vários métodos/técnicas de avaliação. Contudo os modelos de avaliação requerem a intervenção
de especialistas com conhecimento e experiência. Na Gastão Cunha Ferreira verificámos também o crescendo desse interesse
pelo que nos munimos das estruturas e ferramentas necessárias que nos permitem estar operacionais, e disponibilizar o serviço de
avaliação de marcas a quem o requerer.

José Amorim

CONSULTOR EM PROPRIEDADE
INDUSTRIAL GASTÃO CUNHA FERREIRA
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NOTÍCIAS

BREVES

SOLUÇÕES PARA SISTEMAS LIMPOS

Portos do Algarve com Certificação

A Sew-Eurodrive, especialista em accionamentos, tem vindo a desenvolver
um ab-rangente portfólio de soluções
de accionamentos para uma ampla
gama de apli-cações em ambientes
industriais, incluindo ambientes ou
áreas especialmente lim-pos.
Estas aplicações especiais dirigem-se a várias indústrias, incluindo as
indústrias quími-ca, farmacêutica e
cosmética, a biotecnologia, a indústria
alimentar e a engenharia médica, bem
como a indústria de semicondutores e
produção de painéis solares, e re-querem uma elevada qualidade do ar e o
correspondente número e tamanho das
partículas. O sistema de accionamento
mecatrónico MOVIGEAR® satisfaz essas neces-sidades por completo: tem
uma baixa emissão de partículas e é de
fácil limpeza. Para além disso, possui
outras vantagens, como um consumo
energético 50% inferior ao das tecnologias de accionamento convencionais.
A elevada qualidade das áreas limpas,
atingida pela SEW, deve-se ao desenho
suave do accionamento no seu todo,
bem como ao revestimento especial
não aderente que facilita essa limpeza.
Ao contrário de revestimentos convencionais é aplicado antes da montagem
e moldado no material do cárter. Desta
forma é resolvido por completo o pro-

À semelhança de Sines, os Portos de
Faro e Portimão, sob gestão da APS –
Administração dos Portos de Sines e do
Algarve, S.A., receberam a certificação
de acordo com a norma internacional
NP EN ISO 9001:2008.
Esta certificação é aplicável em dois
âmbitos distintos, nomeadamente na
Movimentação de navios no porto,
incluindo pilotagem, serviço de reboque
e de amarração e na Gestão de contratos de concessão e de licenciamento.
A certificação do Sistema de Gestão da
Qualidade é o reconhecimento por uma
entidade externa e independente, de que
o serviço prestado nos portos sob a
gestão da APS cumpre com a
qualidade dos serviços e inovação
no fluxo de produtos e informação.

Tinta com proteção
A Fábrica de Tintas 2000 lançou um novo
revestimento de fachadas. O PliotEX
integra a tecnologia PLIOTEC LEB (“Low
Exudation Binder”), com elevada proteção no exterior, bastante flexibilidade
e altamente resistente às condições
ambientais mais adversas.

Nomeação na Siemens
Pedro Pires de Miranda, atual Corporate
Vice President da multinacional em Munique, foi nomeado pela Siemens AG, como
CEO da Siemens Portugal, com efeito
a partir do dia 1 de Outubro de 2016. O
gestor sucede a Carlos Melo Ribeiro.

CarNext é LeasePlan
A CarNext, marca da LeasePlan que se
dedica à venda de automóveis usados,
passou a apresentar-se sob a marca
mãe. A uniformização da identidade
da marca de usados resulta da aposta
do grupo em ser reconhecido como o
parceiro de referência na mobilidade
automóvel.

STEF em Coimbra
A STEF Portugal tem uma nova plataforma de transporte localizada em
Coimbra (a 200 km de Lisboa e a 100 km
do Porto). Totalmente dedicada à indústria agro-alimentar, esta plataforma de
transporte de temperatura controlada
permitirá expedir para todo o território nacional os produtos alimentares
refrigerados e congelados produzidos na
região centro.
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blema do descascar do revestimento
junto dos vértices. O revestimento permanente evita acumulações, é extremamente fácil de limpar e resiste às
tensões mecânicas.
Visto que o projecto do accionamento
não exige ventoinhas, não cria turbilhões de ar, o que também reduz consideravelmente a emissão de ruído,
permitindo que sejam mais facilmente
respeitados os limites de protecção sonora na área de trabalho. Certifi-cado
pelo Instituto Fraunhofer para Engenharia da Produção e Automação, o
acciona-mento MOVIGEAR® área limpa satisfaz os requisitos de pureza do
ar até à classe 2, de acordo com a ISO
14644-1, dependendo da velocidade do
motor. Isto torna-o ideal para quase todas as aplicações de accionamento em
ambientes ou áreas limpas.

CURSO DE SHIPPING & LOGISTIC MANAGEMENT
A MSC Portugal e a Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH) renovaram a parceria para o desenvolvimento da 2ª edição do Curso de Especialização
em “Shippping & Logistic Management” cuja sessão de abertura decorre dia 26
de outubro.
A 2ª edição do curso terá um reforço do quadro docente, alargando-o a mais especialistas de renome dos setores marítimo, logístico, portuário e alfandegário e
terá uma duração de 320 horas.
Está ainda contemplado um aumento do número e dos locais de visitas de estudo, nomeadamente a Terminais Logísticos, Parques de Contentores, Portos Marítimos e Alfândegas.
Esta edição do curso foi alargada, contemplando candidaturas internas a colaboradores de todo o universo de empresas MSC e de todas as localizações operacionais, facto que também possibilitou a participação no Curso de elementos
pertencentes à estrutura de pessoal da MEDRAIL (antiga CP Carga).
As matérias curriculares foram determinadas em conjunto pela ENIDH e pela
MSC, tendo em conta o objetivo de promover uma formação adicional direcionada para o transporte contentorizado e para a logística, com uma forte componente prática (“on job training”), centrada na atividade do agente de navegação.
No final do curso, os alunos ficarão capacitados com os conhecimentos teóricos
essenciais ao exercício da maioria das funções existentes nos domínios da navegação e das soluções integradas de logística.

NOTÍCIAS

PARCERIA ENTRE ABB E A MICROSOFT
A ABB e a Microsoft Corp. anunciaram
uma parceria estratégica para ajudar
os clientes industriais a criarem novo
valor com soluções digitais. Os clientes
beneficiarão da combinação única da
nuvem inteligente Microsoft Azure e
do profundo domínio da ABB em termos de conhecimento e portfólio vasto
de produtos para soluções industriais.
Os dois parceiros estão empenhados
em impulsionar a transformação digital em segmentos de clientes como
a robótica, industria naval, veículos
elétricos e energias renováveis. Ao
selecionar a Microsoft Azure como a
nuvem para a sua plataforma de conetividade integrada, os clientes da ABB
terão agora acesso a uma infraestrutura de nuvem a nível empresarial que
beneficia de milhares de milhões de
dólares em investimento corrente.
“Em conjunto com a ABB, estamos a
oferecer aos clientes industriais a tecnologia digital e a plataforma na nuvem para motivar todas as pessoas,
equipas e sistemas empresariais numa
organização para conquistar novas visões e fomentar tomadas de decisão

mais rápidas, conseguindo novas oportunidades de crescimento,” disse Satya
Nadella, CEO, Microsoft.
“Esta parceria oferecerá benefícios
únicos aos nossos clientes em serviços públicos, indústria, transportes e
infraestruturas, assentes nos pontos
fortes combinados da Microsoft e da
ABB,” disse o CEO da ABB, Ulrich Spiesshofer. “Com base na nossa base instalada superior a 70 milhões de dispositivos ligados e mais de 70.000 sistemas
de controlo digitais, o próximo passo é
desenvolver uma das maiores plataformas industriais na nuvem a nível
mundial.”
A oferta da ABB Ability, combina o portfólio de soluções e serviços digitais da
ABB em todos os segmentos de clientes, cimentando a liderança da ABB
na revolução energética e na quarta
revolução industrial. A nova plataforma integrada na nuvem da ABB será
um facilitador importante para o ABB
Ability e deverá criar um grande ecossistema digital industrial e aberto para
clientes, parceiros, fornecedores e programadores.

Ferroforma

SOB O CONCEITO DE “REVOLUTION TOOLS”
Participar de uma nova forma de entender as relações entre empresas e mostrar o lado mais revolucionário dos serviços e produtos para converter-se em
protagonistas da mudança. Esse é o convite que a Ferroforma está a passar
aos seus clientes com o seu novo tagline “Revolution Tools”. O certame dá assim uma reviravolta estratégica e propõe-se como ferramenta essencial para a
inovação e transformação de processos e espaços de encontro profissional em
2017.
Além disso, e como parte desta nova visão, a 22.ª edição da Feira Internacional
de Ferragem, Bricolage e Fornecimento Industrial apresenta-se num novo formato de três dias de duração. Deste modo, a Ferroforma terá lugar de 6 a 8 de
junho, de terça a quinta, para garantir aos seus participantes o máximo aproveitamento do encontro, no horário das 9.30h às 18.00h.
Outra das grandes apostas do certame será a de apoiar a presença de empresas
novas - constituídas a partir de 2015 - e também daquelas que durante as três
últimas edições foram expositoras. A todas elas, a equipa comercial da Ferroforma coloca à disposição diferentes fórmulas para melhorar o posicionamento da marca no certame em condições preferenciais.
Em paralelo, a campanha de visitantes, dirigida tanto a distribuidores tradicionais do canal de ferragens como de perfis industriais, já foi colocada em funcionamento e incluirá novamente um programa de entrevistas concertadas, os “II
Encontros B2B”. Na sua primeira edição, através desta iniciativa foram geradas
reuniões privadas entre expositores e compradores VIP nacionais e também procedentes da Alemanha, Inglaterra, Itália, Marrocos, Argélia, Líbia, Egito, Índia, Tailândia, Nova Zelândia, Brasil, Equador, Peru, Chile, Argentina e Canadá.

BREVES
Teleperfomance reconhecida
A Teleperformance anunciou os
resultados que a posicionam como líder
global na nova classificação Everest
Group PEAK Matrix™ para Contact
Center Outsourcing (CCO). Este é o
quarto ano consecutivo em que a
companhia é reconhecida como líder,
sendo incluída no grupo principal de
fornecedores CCO pela empresa de
consultoria e estudos.

Investimento imobiliário
O relatório Marketbeat Portugal
Outono 2016, da Cushman & Wakefield
refere que os franceses e os ingleses
dominam a origem do capital nos
investimentos imobiliários realizados
em Portugal. Segundo o estudo,
o sector imobiliário nacional está
dominado por investidores estrangeiros,
responsáveis por 93% do total do
investimento, com os franceses e
britânicos a assumirem cada um
cerca de 27%.

Construção cresce
Segundos dados do INE, o licenciamento de construções novas em Portugal
cresceu 12,2% no 2º trimestre de 2016
e a tendência foi transversal a todas as
regiões, mas foi mais predominante em
Lisboa e no Algarve, com crescimentos
homólogos de entre 45% e 70%.

Prémio Floresta
A data de receção de candidaturas ao
Prémio Floresta e Sustentabilidade vai
ser prolongada até 15 de Dezembro de
2016. Com uma periodicidade bienal, o
seu objetivo é reconhecer e distinguir
projetos sustentáveis e inovadores na
área dos recursos florestais. As
candidaturas são até 15 de Dezembro
(nova data) nas categorias Sustentabilidade Florestal; Boas Práticas de
Silvicultura; Projetos de I&D e
Associativismo.

Segurança sísmica
Um grupo de investigadores do Instituto
Politécnico de Leiria e da Universidade
do Porto criou um modelo de cálculo
que simula o comportamento das
paredes de alvenaria e o seu efeito nos
edifícios existentes durante os sismos.
Esta ferramenta permite avaliar a
segurança dos imóveis e foi distinguida
com um prémio internacional.
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INDÚSTRIA

A Indústria (4.0) e os
desafios para os Gestores
PARA A INDÚSTRIA ganhar níveis de competitividade à escala global, naturalmente que
o papel da I&D é fundamental. Contudo esta
I&D não se deve restringir ao produto, mas
também aos processos Industriais. É neste
ponto que os gestores Industriais têm que
equacionar formas de melhorar a eficácia e
eficiência dos seus processos. Se, cada vez
mais, terão que estar familiarizados e capacitados nas áreas da Indústria 4.0: Big Data;
Internet das Coisas; Realidade Aumentada e Holografia; Integração de Tecnologias;
Protocolos de Comunicação; Gestão 4.0 de
Energia e Manutenção. O desafio para estes gestores é, e vai ser, enorme, como se
depreende pela evolução exponencial das
valências que terão que conhecer, estas não
ficam limitadas às áreas anteriormente mencionadas, novos desafios também se colocam na evolução do Outsourcing, na segurança e custos da Manutenção, a eficiência
energética e a Gestão de activos – NP EN
ISO 55000, os quais pela sua importância
e actualidade, contribuem certamente para
uma visão holistica da gestão Industrial e
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para a competitividade das suas empresas.
Peter Drucker, Guru da Gestão referia em
1993 "desde que me lembro, o mundo dos
gestores tem sido turbulento, certamente
até muito turbulento, mas nunca como nos
últimos anos, ou como será nos mais próximos." Não poderia estar mais certo, e estou
convencido que não imaginava a dimensão
da turbulência que iria afectar as empresas
e os seus gestores nestes últimos 23 anos.
Dando apenas um exemplo, o da indústria do
Desporto, “além dos seus próprios desenvolvimentos, adoptou novas tecnologias oriundas
da investigação noutros sectores da indústria,
como o aeroespacial (e.g., bolas, bicicletas), a
defesa (e.g., localização global) e a biomedicina
(e.g., pró- teses, suplementos nutricionais).”1

Assim um dos pontos fundamentais para os
gestores (industriais) nos tempos actuais é
estarem disponíveis para conhecer novas
realidades, novas tecnologias, novas metodologias, novas abordagens. Para isso
terão que ter mais e melhor formação e
uma maior disponibilidade para reunir com
fornecedores, visitar clientes, parceiros, feiras participar e interagir com Universidades
e Politécnicos, por forma a estarem actualizados e continuamente saberem as novas
necessidades e soluções. Os desafios são
enormes e por isso mesmo, a exigência sobre as suas funções serão cada vez maiores. Desta forma e se o desafio for aceite,
passarão a ter uma importância reforçada
no sucesso empresarial.

Ricardo Lopes Ferro

DIRETOR DA BUREAU VERITAS
NOTAS

1. Engenharia no Desporto: o exemplo do Projeto ARCANE. Micael S. Couceiro; Duarte Araújo

