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ESCOLHEMOS a Saúde como tema de 
capa desta edição da nossa revista.
Um tema da maior importância, tanto do 
ponto de vista social, como económico, 
sendo uma área estratégica para o desen-
volvimento de qualquer país devido ao di-
namismo das suas empresas, à qualificação 
dos seus recursos humanos e à sua capaci-
dade de criar inovação.
Por isso, o Conselho Estratégico Nacional 
da Saúde da CIP tem contribuído com di-
versas propostas para a sustentabilidade do 
Serviço Nacional de Saúde, para a qualida-
de e acesso aos cuidados de saúde e para 
a promoção da competitividade deste setor.
Disso damos conta nesta edição, chaman-
do a atenção para a necessidade de, tam-
bém neste domínio, investir para vencer o 
desafio da sustentabilidade.
Nestas páginas, apresentamos também o 
Plano de Atividades da CIP para 2018.
Depois de um ano inegavelmente favorável 
do ponto de vista da economia, as projeções 
para 2018 apontam para um abrandamento 
da atividade. É preciso, por isso, contrariar 
os fatores que determinam esta tendência 
e aproveitar a oportunidade que o relança-
mento cíclico da economia nos oferece para 
lhe conferir força e sustentabilidade, numa 
perspetiva de médio e longo prazo.
Os desafios são grandes, reclamando, por 
parte do poder político, reformas essenciais 
para criar as condições para atingir taxas 
de crescimento económico mais elevadas, 
baseadas em ganhos de competitividade e, 
por parte das empresas, um constante es-
forço de adaptação e de inovação.
Na sequência da análise da evolução recen-
te da economia portuguesa, a estratégia de-

fendida pela CIP focar-se-á, em 2018, nas 
duas vertentes que consideramos cruciais 
para assegurar uma progressão mais favo-
rável da produtividade: o investimento – no 
qual identificámos o financiamento e a fisca-
lidade como grandes condicionantes – e a 
qualificação do capital humano.
Nesta linha, deixo aqui, como mensagem 
para o ano que agora se inicia, um apelo 
aos responsáveis políticos e empresariais 
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para que seja possível demonstrar que, com 
decisões corretas, é possível contrariar o 
determinismo das previsões e construir um 
futuro mais promissor.
Os decisores políticos podem contar com as 
empresas na construção de uma sociedade 
mais próspera. Os decisores empresariais 
querem poder contar com políticas públi-
cas que permitam às empresas desenvolver 
todo o seu potencial nessa construção. 
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Conjuntura 
Económica 
ENVOLVENTE INTERNACIONAL
No World Economic Oulook divulgado em 
outubro, o FMI reviu ligeiramente em alta 
(0.1 pontos percentuais) as suas projeções 
para o crescimento económico mundial em 
2017 e 2018.
A recuperação global da atividade acen-
tuou-se na primeira metade de 2017 e, nas 
economias emergentes e em desenvolvi-
mento, prevê-se que se reforce neste ano 
e no próximo.
Nas economias avançadas, as previsões 
apontam também para uma recuperação 
em 2017, impulsionada por um crescimento 
mais forte na área do euro, no Japão e no 
Canadá. A principal exceção foi o abranda-
mento registado no Reino Unido. No entan-
to, as perspetivas para o crescimento em 
2018 (e a médio prazo) são mais modera-
das, à medida que o produto se aproxima 
do seu potencial e o fraco dinamismo da 
produtividade trava o crescimento desse 
mesmo potencial.
O FMI afirma que o relançamento cíclico da 
atividade oferece uma oportunidade ideal 
para enfrentar os principais desafios de po-
lítica económica, com vista a aumentar o 
potencial de produção.
De acordo com as estimativas do Eurostat 
para o terceiro trimestre de 2017, o cresci-
mento homólogo do PIB, tanto na zona do 
euro como no conjunto da União Europeia, 
foi de 2.6%, mantendo assim a tendência 
de aceleração registada desde a segunda 
metade de 2016.
No entanto, o crescimento em cadeia 
abrandou ligeiramente (para 0.6%).
Nas economias de maior dimensão desta-
ca-se, pela positiva, a aceleração do cres-
cimento em cadeia na Alemanha (de 0.6% 
para 0.8%). No Reino Unido e na Itália re-
gistou-se também uma ligeira melhoria (de 
0.3% para 0.4%, em ambos os países), 
enquanto em Espanha e França o ritmo do 
crescimento em cadeia abrandou um pouco 
(de 0.9% para 0.8% e de 0.6% para 0.5%, 
respetivamente).

SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2017
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Nos EUA, o crescimento em cadeia mante-
ve-se forte (0.8%), refletindo-se na continua-
ção da aceleração do crescimento homólo-
go (de 2.2% para 2.3%).

COTAÇÕES INTERNACIONAIS
A tendência de apreciação do euro em re-
lação ao dólar norte-americano prosseguiu 
em setembro (chegando a ultrapassar 1.2 
dólares por euro), mas corrigiu depois (até 
um mínimo de 1.16 dólares por euro no início 
de novembro), regressando posteriormen-
te a valores em torno de 1.19. Em termos 
médios mensais, a apreciação acumulada 
desde o início do ano era, em novembro, de 
10.6% - ver gráfico 2. Em dezembro, até ao 
fecho desta edição, a taxa de câmbio osci-
lou entre 1,19 e 1,17 dólares por euro.
No período em análise, o preço do petróleo 
prosseguiu a trajetória de subida iniciada no 
início do verão, atingindo novos máximos 
desde junho de 2015.
Em dezembro, até ao fecho desta edição, 
as cotações spot do brent oscilaram entre 
61.2 e 64.7 dólares por barril.

PORTUGAL
No terceiro trimestre, o crescimento homó-
logo do PIB foi de 2.5%, confirmando-se 
o já esperado abrandamento, devido ao 
desvanecer do efeito estatístico de base e 
fatores temporários verificados na primeira 
metade do ano.
Pela positiva, registe-se a recuperação do 
crescimento em cadeia para 0.5%, que, a 
manter-se, colocará a evolução do PIB no 
cômputo de 2017 nos 2.6%, em linha com 
as últimas previsões do Banco de Portugal.
O crescimento do PIB no terceiro trimestre 
revelou um padrão menos sustentável do 
que nos dois trimestres anteriores, na me-
dida em que foi mais baseado no consumo, 
tendo o contributo da procura externa líqui-
da regressado a terreno negativo.
O contributo positivo da procura interna 
para o crescimento do PIB aumentou, sob 
o efeito da aceleração do consumo (devido 
principalmente à aquisição de automóveis). 
O investimento abrandou, sobretudo devido 
à forte desaceleração da componente de 
material de transporte, mas ainda manteve 
um bom desempenho.
O contributo negativo da procura externa 
líquida refletiu a desaceleração em volume 
das exportações e a aceleração das impor-
tações. O impacto negativo desta evolução 
no saldo da balança comercial foi mitigado 
pelo ganho verificado nos termos de troca, 
contrariando as perdas observadas nos três 
trimestres precedentes.
Na ótica da oferta, continua a destacar-se, 
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pela positiva, o bom desempenho da indús-
tria e da construção (com um crescimento 
dos respetivos VAB de 4.0% e 6.1%).
Com o emprego a aumentar 3.1%, um rit-
mo superior ao do PIB, observou-se, pelo 
quinto trimestre consecutivo, uma queda da 
produtividade (-0.6%), reforçando a preo-
cupação que a CIP tem expresso sobre os 
riscos que esta tendência representa para a 
sustentabilidade da presente recuperação 
económica.
Em outubro, o indicador coincidente men-
sal para a atividade económica do Banco 
de Portugal diminuiu 0.1 p.p., pelo segundo 
mês consecutivo, após a trajetória ascen-
dente observada desde o quarto trimestre 
de 2016.
Nos três meses em análise, o indicador de 
clima económico do INE estabilizou, desta-
cando-se, pela positiva, a melhoria do indi-
cador de confiança na Indústria Transforma-
dora.
O indicador de confiança dos consumidores 
recuperou, em novembro, para o mesmo 
valor registado em agosto, depois da queda 
registada em setembro.
O Banco de Portugal reviu em alta em 0.1 
p.p. (para 2.6%) e em 0.3 p.p. (para 2.3%) 
as suas projeções para o crescimento do 
PIB em 2017 e em 2018, respetivamente, 
mantendo, no entanto, as suas perspetivas 
de enfraquecimento progressivo do ritmo de 
crescimento, no horizonte de 2020.
O consumo privado deverá manter um cres-
cimento relativamente estável e inferior ao 
do PIB.
A componente mais dinâmica, ao longo do 
horizonte de projeção, será a FBCF, com 
as exportações a manter um bom desem-
penho, explicado pela evolução da procu-
ra externa e pela perspetiva de ganhos de 
quota de mercado. No entanto, tanto o in-
vestimento como as exportações deverão 
abrandar nos próximos três anos.
As importações, após uma aceleração 
acentuada em 2017, irão desacelerar pro-
gressivamente ao longo do período 2018-
2020.
O excedente da balança corrente e de ca-
pital deverá manter-se relativamente estável 
em 2017 e aumentar moderadamente nos 
próximos três anos, com alguma deterio-
ração da balança de bens e uma melhoria 
da balança dos serviços, impulsionada pelo 
turismo.
A recuperação do mercado de trabalho 
prosseguirá, embora a um ritmo progressi-
vamente menor, permitindo, mesmo assim, 
que a taxa de desemprego continue a re-
duzir-se gradualmente (baixando para 6.1% 
em 2020).

Previsões económicas mais recentes para Portugal

Indicadores
(variações em %, salvo outra indicação)

Banco de Portugal

2016 2017 2018

PIB 1.5 2.6 2.3

Consumo privado 2.1 2.2 2.1

Consumo público 0.6 0.1 0.6

FBCF 1.6 8.3 6.1

Exportações 4.1 7.7 6.5

Importações 4.1 7.5 6.7

Inflação 0.6 1.6 1.5

Taxa desemprego (% pop. ativa) 11.1 8.9 7.8

Emprego 1.6 3.1 1.6

Evolução do PIB na ótica da procura (taxas de variação homóloga)

3º Tr. 16 4º Tr. 16 1º Tr. 17 2º Tr. 17 3º Tr. 17

PIB 1.8 2.0 2.8 3.0 2.5

Consumo Privado 2.0 2.9 2.3 1.9 2.5

Consumo Público 0.2 0.0 -0.3 -0.6 0.2

FBCF 1.7 6.1 10.1 11.1 8.9

Exportações 4.9 6.0 9.7 7.9 6.8

Importações 3.7 7.3 9.1 7.1 8.1

Fonte: INE



Quanto aos indicadores relativos à indústria, 
o índice de produção industrial (IPI) aumen-
tou, em agosto, a um ritmo excecional de 
10.1%, regressando nos dois meses se-
guintes a valores mais moderados (3.7% e 
3.5%).
O volume de negócios da indústria mostrou 
uma evolução bastante favorável, impul-
sionado sobretudo pelo mercado externo, 
recuperando assim do resultado mais fraco 
do mês de julho – ver gráfico 5.
Note-se que a oscilação dos meses de se-
tembro e outubro refletirá, em parte, efeitos 
de calendário (menos um dia útil em setem-
bro e mais um em outubro do que em 2016).
Os resultados do inquérito ao emprego dão 
conta da redução da taxa de desemprego 
para 8.5%, no terceiro trimestre de 2017 – 
ver gráfico 6 – e de uma redução de 105,5 
mil desempregados nos últimos 12 meses.
Relativamente ao segundo trimestre de 
2017, a taxa de desemprego de longa du-
ração (12 e mais meses) diminuiu de 5.2% 
para 4.9%. Pelo contrário, a taxa de desem-
prego dos jovens (15 a 24 anos) aumentou 
de 22.7% para 24.2%, apesar do aumento 
mensal de 5.7% do emprego neste escalão 
etário. Esta evolução deve-se ao forte au-
mento mensal da população ativa entre os 
15 e os 24 anos (7.9%).
A população empregada aumentou 3.0% 
em termos homólogos (141.5 mil postos 
de trabalho criados, em termos líquidos, em 
12 meses). O maior acréscimo verifica-se 
nas pessoas com nível de escolaridade se-
cundário ou pós-secundário (mais 4.2%) e 
concentrou-se nas atividades de alojamen-
to e restauração (mais 52.9 mil empregos 
em 12 meses, um aumento homólogo de 
18.1%) e na indústria transformadora (mais 
41.9 mil empregos, um aumento homólogo 
de 5.4%).
A taxa de inflação aferida pelo Índice de Pre-
ços no Consumidor (IPC) aumentou para 
1.4% em setembro e outubro e para 1.5% 
em novembro – ver gráfico 7. No entanto, a 
inflação subjacente (excluindo produtos ali-
mentares não transformados e energéticos) 
diminui em novembro para 1.1% (menos 0.2 
p.p. que nos três meses anteriores). Para o 
aumento da inflação em novembro contri-
buíram sobretudo os produtos energéticos 
(4.5%) e também os produtos alimentares 
não transformados (2.6%). Os aumentos 
de preços mais acentuados verificam-se 
nas classes “transportes” e “restaurantes e 
hotéis” e a descida mais significativa foi no 
“vestuário e calçado”. 

CIP - Direção de Assuntos Económicos  
(elaborado com informação até 19-12-2017)
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O ESTADO DA SAÚDE EM PORTUGAL

Investir para vencer 
o desafio da sustentabilidade

1. A Saúde em Portugal
Saúde. Esta é uma preocupação central na 
vida dos cidadãos. Por esse motivo, a so-
ciedade portuguesa tem vindo a reclamar, 
cada vez mais, o acesso aos cuidados de 
saúde de que necessita e a procurar que o 
Serviço Nacional de Saúde (SNS) responda 
em tempo útil e de forma equitativa.
O estado de saúde dos portugueses apre-
senta melhorias significativas ao longo da 
última década. Hoje, a população portu-
guesa vive mais tempo. Lamentavelmente, 
nem sempre com mais qualidade de vida, 

sobretudo após os 65 anos. Segundo o Eu-
rostat, os portugueses perderam cerca de 
três anos de esperança de vida saudável em 
2014 face ao ano anterior. Portanto, Portu-
gal vive em contraciclo em relação à Europa 
no indicador esperança de vida saudável.
De acordo com dados da Comissão Euro-
peia, “o aumento da esperança de vida em 
Portugal superou a média da União Euro-
peia (UE). Em 2015, a esperança de vida 
chegou aos 81,3 anos, contra 76,8 anos em 
2000. Contudo, o ritmo destas melhorias 
não foi acompanhado por outras dimensões 

importantes da saúde. Menos de metade 
dos portugueses considera-se de boa saú-
de, verificando-se disparidades substanciais 
por escalão de rendimentos”.1

Não há bem mais precioso do que a Saúde, sendo, por isso, preocupação central de qualquer 
sociedade. Em Portugal, apesar da evolução da esperança de vida e dos cuidados de saúde, 
são muitas as problemáticas existentes tendo em conta as avultadas somas que o Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) absorve do erário público. É neste contexto que o Conselho 
Estratégico Nacional da Saúde (CENS) da CIP tem contribuído com diversas propostas para a 
sustentabilidade do SNS, para a qualidade e acesso aos Cuidados de Saúde e para a promoção 
da competitividade da área da saúde em Portugal. Nesta edição, publicamos uma análise ao 
setor, que apresenta algumas conclusões sobre o estado da Saúde em Portugal

1
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Em Portugal, apenas 46,4% das pessoas 
afirmam estar de muito boa ou boa saúde, 
valor muito abaixo da média da UE que se 
situa nos 66,9%. “Tal como noutros países 
da EU, existe uma grande disparidade na 
autoavaliação do estado de saúde por esta-
tuto socioeconómico, com 59,4% do quintil 
de rendimentos mais elevados a afirmar de 
estar de muito boa ou boa saúde, contra 
apenas 37,4% do quintil de rendimentos 
mais baixos”. 2
Em termos de estrutura, o sistema de saúde 
tem por base e por grande protagonista o 
SNS mas a atividade privada tem uma di-
mensão apreciável e apresenta tendência 
crescente. Só na prestação de cuidados de 
saúde haverá cerca de 79 mil empresas 3 
e a hospitalização privada, por exemplo, já 
representa cerca de um terço das camas de 
internamento.
Compilando diversas fontes estatísticas 
conclui-se que quase 40% dos portugue-
ses usufruiu de, pelo menos, uma cobertura 
para além do SNS.

A cobertura de Saúde dos portugueses
No caso dos seguros de saúde tem havi-
do uma crescente adesão a esta cobertura. 
Pela análise da Associação Portuguesa de 
Seguradores (APS), “a modalidade “Doen-
ça” consolidou, em 2016, uma tendência de 
crescimento da produção que vinha sendo 
observada nos anos anteriores, mas agora 
com um ritmo mais elevado (+9,6%). Esta 
evolução deverá ter sido conduzida por um 
aumento do universo das pessoas seguras, 
uma vez que se estima que o respetivo pré-
mio médio ter-se-á mantido relativamente 
estável.” 4
Relativamente ao público e ao privado 
entende-se oportuno referir a recente pu-
blicação do estudo “O Setor da Saúde – 
Organização, Concorrência e Regulação”, 
obra promovida pelo Conselho Estratégico 
Nacional de Saúde da CIP – Confederação 
Empresarial de Portugal. Conclui o estudo 
que “o quadro que o legislador estabeleceu 

1- OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2017), Portugal: Perfil de Saúde do País 2017, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris/
European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels.
2- OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2017), Portugal: Perfil de Saúde do País 2017, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris/
European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels.
3- Estudo “A Saúde Privada em Portugal” de Augusto Mateus e Associados para o Millennium BCP.
4- Panorama do Mercado Segurador 2016/ 2017, Associação Portuguesa de Seguradores.

NOTAS

2

3
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para o setor da saúde, designadamente no 
domínio da prestação de cuidados, traduz-
-se numa relação de articulação e com-
plementaridade entre setor público e setor 
privado, que não afasta, por um lado, a re-
lação de concorrência entre setor público e 
setor privado e, por outro lado, não pode ser 
entendida enquanto uma relação de subal-
ternização do setor privado em relação ao 
setor público, como se aquele assumisse 
uma relação de subsidiariedade em relação 
a este” 5.
Relativamente aos subsistemas públicos de 
Saúde o de maior dimensão é a ADSE que 
recentemente passou a Instituto Público (de 
Gestão Participada) e está anunciado que, 
para além dos funcionários públicos, terá 
também como beneficiários os seus cônju-
ges e trabalhadores com contrato individual 
de trabalho. A ADSE é totalmente financiada 
pelos beneficiários que para tal descontam 
3,5% da sua remuneração.

2. As condições financeiras 
e orçamentais da Saúde
Nos últimos anos, em Portugal, as “refor-
mas” na área da Saúde foram feitas num 
contexto de assistência financeira interna-
cional, em vigor entre 2011 e 2014, que 
incluíram medidas restritivas, como cortes 
nas remunerações dos profissionais de saú-
de, reduções de investimento em medica-
mentos e outras tecnologias de saúde e um 
recurso acrescido aos copagamentos.
A opção “de racionalizar as despesas do se-
tor público teve efeitos profundos na saúde. 
A despesa pública na área diminuiu mais do 
que a de outros setores da Administração 
Pública, com a parcela das despesas com a 
saúde nas despesa da Administração Públi-
ca a descer de 13,% em 2009 para 12,3% 
em 2015” 6.
Em 2016, Portugal teve o terceiro menor 
peso de investimento público total em saú-
de: um valor de 66%, abaixo da média da 
UE de 79%. Este cenário coloca Portugal 
a uma distância de 13 pontos percentuais 
do valor médio da UE, agrava a divergência 
face aos nossos parceiros europeus e reme-
te-nos para a terceira posição em termos de 
esforço privado no total dos encargos com 
a Saúde.
Neste contexto, no capítulo dedicado ao in-
vestimento em saúde, Portugal compara 
muito abaixo do nível investimento registado 
em muitos outros países da UE. “O aumen-
to contínuo das despesas em saúde desde 
1995 sofreu uma inversão a partir de 2010” 7 
em resultado do momento conjuntural: reces-
são económica e consequentes medidas de 
consolidação orçamental.

Em 2015, Portugal investiu apenas 1.989 
euros per capita em cuidados de saúde, 
cerca de 30% abaixo da média dos nossos 
parceiros europeus, que se situa nos 2.797 
euros. Este nível de investimento global (i.e. 
público e privado) equivale a 9% do Produto 
Interno Bruto (PIB), sendo a média da UE 
de 9,9%.

Portugal é ainda, segundo a OCDE, um dos 
países europeus que apresenta um dos ní-
veis mais baixos de investimento público em 
saúde em percentagem do PIB. Em 2016, 
a despesa pública em saúde em percenta-
gem do PIB foi de apenas 5,9%, valor abai-
xo da média da EU de 6,5%.
Este cenário demonstra as razões, pelas 

5- André, F. e Mendes, A. (2017). O Setor da Saúde – Organização, Concorrência e Regulação. 1.ª edição, Caleidoscópio. Lisboa.
6- OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2017), Portugal: Perfil de Saúde do País 2017, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris/
European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels.
7- OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2017), Portugal: Perfil de Saúde do País 2017, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris/
European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels.
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Portugal gasta per capita cerca de 70% da média da UE em despesas em saúde
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quais, “em Portugal, os pagamentos diretos 
representam 28% do total das despesas de 
saúde, um valor bastante superior à média 
da UE de 15% e ao registado em países vi-
zinhos, como Espanha (24%), sendo visível 
uma tendência para o seu aumento ao lon-
go tempo. Mais ainda, os pagamentos dire-
tos equivalem a 3,8% do consumo final das 
famílias, contra uma média da UE de 2,3%, 
sendo por isso os sétimos mais elevados 
entre os Estados-Membros” 8.
Naturalmente, este contexto de desinvesti-
mento público em saúde provoca um dese-
quilíbrio no acesso à saúde.
À semelhança do que acontece na maioria 
dos países da UE, são “os mais pobres que 
mais frequentemente referem necessidades 
de cuidados de saúde não satisfeitas. Em 
Portugal, 5,4% das pessoas de agregados 
familiares de baixos rendimentos declara-
ram não ter efetuado um exame médico 
necessário por razões financeiras em 2015 
(acima da média da UE de 4,1%), valor sig-
nificativamente mais elevado do que o rela-
tivo ao escalão de rendimentos mais eleva-
dos (0,4%)” 9.
Esta realidade é agravada pela forma como 
estão distribuídos os recursos de cuidados 
de saúde. Segundo o Observatório Euro-
peu, este facto, aliado aos tempos de es-
pera, são os maiores obstáculos no acesso 
aos cuidados de saúde em Portugal.
“A distribuição dos recursos em saúde em 
Portugal não é a mesma nas diferentes re-
giões e, nestas, entre municípios. Existem 
igualmente diferenças significativas nos in-
dicadores de riqueza e de saúde entre as 
grandes áreas metropolitanas de Lisboa e 
Porto e as regiões do interior. Muitas das 
pessoas que vivem nas zonas rurais estão 
em risco de pobreza e defrontam-se com 
obstáculos (em especial a distância) que di-
ficultam o acesso a serviços de saúde de 
qualidade” 10.
Em resumo, o aumento da longevidade, fru-
to da evolução da ciência, é um poderoso 
ativo que uma sociedade humanista e mo-
derna não pode desperdiçar. No entanto, 
este quadro, associado a um aumento da 
prevalência de doenças crónicas, coloca 
uma pressão adicional nos orçamentos que 
os Estados destinam à saúde.
Perante o avanço de Portugal na tabela dos 
países mais envelhecidos do mundo, é ne-
cessário encontrar soluções para vivermos 
com mais qualidade de vida. Para tal, de-
vemos preparar o Sistema de Saúde para 
a maior longevidade da população, promo-
vendo o envelhecimento ativo conjugado 
com estilos de vida saudáveis.
Segundo a Comissão Europeia, nas próxi-

ciência e soluções em que o sistema tenha 
enfoque no doente e coloque a tónica no 
valor, encarado como ganho/ resultado para 
a saúde do indivíduo.
Existe um consenso sólido sobre a saúde, 
mas este não se traduz em investimento que 
potencie uma área geradora de ganhos para 
a sociedade e que tem um enorme potencial 
de arrasto sobre a restante economia.
Perante este desafio, o Conselho Estratégi-
co Nacional da Saúde (CENS) da CIP tem 
contribuído com diversas propostas para a 
sustentabilidade do SNS, para a qualidade 
e acesso aos Cuidados de Saúde e para a 
promoção da competitividade da área da 
saúde em Portugal.
É disso exemplo, face à multiplicidade de 
realidades e atores que compreendem o 
Sistema de Saúde em Portugal, a defesa de 
um modelo que promova uma articulação 
saudável e permanente entre as unidades 
públicas, as unidades privadas e as Organi-
zações sem Fins Lucrativos.
Neste quadro, o CENS tem alertado para a 
confusão de papéis que subsiste na gover-
nação da Saúde, facto que é ainda ampliado 
por um modelo de governação que confere 
pouco autonomia aos diversos organismos 

8- OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2017), Portugal: Perfil de Saúde do País 2017, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris/
European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels.
9- OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2017), Portugal: Perfil de Saúde do País 2017, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris/
European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels.
10- OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2017), Portugal: Perfil de Saúde do País 2017, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris/
European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels.
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mas décadas a Saúde vai exigir um esforço 
de mais 2,4 pontos percentuais do PIB, a 
que acresce 0,4 pontos percentuais do PIB 
para fazer face às necessidades em termos 
de cuidados continuados (2015 Ageing Re-
port).

3. O futuro da saúde em Portugal 
– propostas do CENS
Na Europa, nomeadamente em Portugal, 
as populações gozam de um generalizado 
acesso à saúde. No entanto o acesso aos 
melhores cuidados, em condições de equi-
dade geográfica e em tempo útil, tem ampla 
margem para ser melhorado. E a evidência 
deixa claro que os fatores económicos e 
sociais são determinantes para uma melhor 
saúde das populações.
Há, por isso, que dar a respetiva dimensão 
orçamental a esta orientação das popu-
lações e da sociedade civil. Hoje é comu-
mente aceite que a área da saúde vive uma 
situação de subfinanciamento crónico e que 
necessita de um reforço de investimento 
para ser mais eficiente e prestar um melhor 
serviço.
É muito importante que, sem pôr em causa 
o acesso, se evolua para a busca de efi-

7 8
Os pagamentos diretos adquirem maior 
relevância em Portugal do que noutros 
países da UE

As necessidades de cuidados médicos 
não satisfeitas por razões financeiras 
ultrapassam recentemente a média da UE



que integram o Ministério da Saúde. Este 
assenta numa visão em que a tutela con-
centra em si, simultaneamente, funções de 
regulação, planeamento, orientação, acom-
panhamento, avaliação, regulamentação, 
auditoria e inspeção, ao mesmo tempo que 
assegura, ainda, parte substancial da pres-
tação de cuidados e o financiamento.
O Conselho da Saúde da CIP tem, de igual 
forma, alertado sistematicamente para os 
efeitos da suborçamentação do Sistema 
de Saúde em Portugal e defendido um in-
vestimento na saúde em linha com as reais 
necessidades do país, sem perder de vista 
que, a prazo, a tendência é de necessida-
des adicionais.
Os défices recorrentes do SNS provam que 
o sistema vive subfinanciado e, sobretudo, 
sem uma perspetiva de sustentabilidade fu-
tura. Esta evolução tem repercussão na ca-
pacidade prestar o nível de cuidados neces-
sário, tem uma implicação direta nas dívidas 
em atraso aos fornecedores e obriga à reali-
zação de injeções de capital extraordinárias 
e suplementares.
Este é um problema claramente plurianual, 
que decorre da dinâmica demográfica, do 
aumento da longevidade e da maior aten-
ção que as condições de saúde merecem 
ao cidadão.

Para inverter este cenário, o CENS tem pro-
movido ativamente a criação de uma Lei de 
Bases Financeiras para o SNS, com vista a 
reforçar o caminho da sustentabilidade do 
Sistema de Saúde em Portugal, colocando 
a tónica da discussão do financiamento da 
Saúde numa ótica a médio e longo prazo.
Esta medida permitiria planear e prever o 
real financiamento das linhas de atuação 
do SNS, conferindo estabilidade ao seu 
orçamento e pondo fim ao conceito de or-
çamentos suplementares ou tentações de 
suborçamentação. 

9
Evolução das transferências do OE, 
receita e despesa total, entre 2010 e 2017 (M€)
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Comitiva da CIP visita Bruxelas para 
discutir prioridades para a Europa
O Presidente da CIP, António Saraiva, esteve em Bruxelas, a 20 e 21 de novembro de 2017, 
para defender políticas que promovam a coesão e a competitividade da Europa

O PRESIDENTE da CIP – Confederação 
Empresarial de Portugal, António Saraiva, 
esteve em Bruxelas para uma maratona de 
encontros com responsáveis da política eu-
ropeia, de forma a apresentar propostas com 
vista à coesão e à competitividade da econo-
mia europeia.
António Saraiva foi recebido pelo gabinete do 
Presidente Juncker, por George Dassis, Pre-
sidente do Comité Económico e Social Euro-
peu, e pelo Comissário para a Investigação, 
Ciência e Inovação, Carlos Moedas. Reuniu 
também com o gabinete da Comissária Cori-
na Creţu, sobre política regional, e com o ga-
binete da Comissária Elżbieta Bieńkowska, 
sobre política industrial. Encontrou-se com 
funcionários portugueses nas instituições 
europeias e a agenda terminou com um en-
contro com os Eurodeputados portugueses.
O Presidente da CIP fez-se acompanhar 
de uma comitiva de responsáveis de asso-
ciações empresariais nacionais. Na agenda 
levou as prioridades das empresas portugue-
sas para a Europa.
Desde logo, a necessidade de assegurar 
uma política Europeia de coesão forte e pre-
parar a União Europeia para a próxima dé-
cada, apostando na inovação, digitalização 
da economia, em grandes infraestruturas de 
transporte, energia e comunicação. Objeti-
vos estes que devem estar contemplados e 
ser prosseguidos através do próximo quadro 
comunitário plurianual pós-2020, cujo funcio-
namento e sistemas de controlo devem ser, 
desejavelmente, simplificados, de forma a fa-
cilitar o uso dos fundos disponíveis.
A necessidade de aprofundar a União Eco-
nómica e Monetária será outro dos temas em 
cima da mesa. A CIP defende a implemen-
tação de reformas estruturais e a aplicação 
reforçada do mecanismo de desequilíbrios 
macroeconómicos, tanto nos países deficitá-
rios como nos excedentários, uma vez que 
a competitividade empresarial deve refletir-
-se em crescimento económico sustentado 
e equilibrado e não na acumulação de ex-
cedentes externos. A CIP considera ainda 
ser necessário rever as regras do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento, por forma a que 
não visem apenas a procura de uma maior 
disciplina, mas antes encoraje os Estados 

Encontro com funcionários portugueses nas instituições europeias

Reunião com o Comissário Carlos Moedas

Innovation Sessions 2017

Jantar com Eurodeputados portugueses
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PRIORIDADES DA CIP PARA A EUROPA 

A CIP reafirma o seu compromisso com a União Europeia (UE), no momento 
em que se debate o futuro da Europa, num contexto ainda marcado pelos 
efeitos de uma crise económica profunda e sob o risco de emergência de for-
ças que encorajam a adoção de respostas nacionais conflituantes a desafios 
que são comuns.
A UE deve ser o lugar onde encontramos respostas comuns a desafios co-
muns. 
Melhorar e adaptar o projeto europeu é um processo contínuo. O empenho 
dos líderes europeus e nacionais em avançar é estimulante e a Agenda dos 
Líderes apresentada pelo Presidente Tusk fornece um cronograma claro, fo-
cando áreas prioritárias para a UE. 
Temos de nos manter unidos no nosso projeto comum, para construir uma 
Europa próspera, forte, coesa e unida em torno da competitividade. Mes-
mo que compreendamos a necessidade de permitir avanços por parte dos 
Estados-membros que querem cooperar mais profundamente em alguns 
domínios, tais soluções não poderão, em nenhum caso, prejudicar o funcio-
namento do nosso mercado único. 
A União Europeia, como um todo, pela sua dimensão e pelos confortáveis 
excedentes externos que gera, tem a possibilidade e a responsabilidade de 
estimular o investimento através de uma estratégia macroeconómica glo-
bal coerente, nas suas vertentes estrutural, orçamental e monetária. Está, 
presentemente, a desperdiçá-la, abdicando da força que lhe confere a sua 
dimensão e das vantagens que lhe proporcionaria uma verdadeira união 
económica.
A crise trouxe com ela a divergência no desempenho económico entre os 
Estados-membros. Para que a União Europeia funcione bem como um todo, 
precisamos de uma convergência muito maior das nossas economias. Para 
que a Europa permaneça unida, os cidadãos europeus têm que ter plena 
noção que a prosperidade futura de todos e cada um de nós depende do su-
cesso de uma construção comum, que a todos beneficia. Por outras palavras, 
isso significa que a coesão económica e social é um pré-requisito para a coe-
são política. Por isso, a política de coesão, que permanece a principal política 
de investimento da EU, tem de ser reforçada e melhorada. 
As empresas, como principais criadores de empregos e crescimento, têm um 
papel central a desempenhar no projeto europeu. Para potenciar esse papel, 
a Europa precisa criar um ambiente atrativo para a competitividade e a ino-
vação empresarial, libertando-se do peso de regulamentação desnecessária 
e demasiado onerosa, dos elevados preços da energia e de outros fatores que 
tornam excessivos os custos da atividade empresarial na Europa, especial-
mente para as PME. 
A comunidade empresarial portuguesa partilha perspetivas comuns sobre 
os desafios da Europa e está empenhada em reunir consensos sobre o essen-
cial que nos une, na nossa missão de defender o crescimento e a competiti-
vidade a nível europeu, fazendo ouvir a voz das empresas do nosso país nas 
questões que mais influenciam o seu desempenho. 
Apresentamos, pois, as prioridades que definimos para uma Europa mais 
coesa e mais próspera: 

1. Investir numa Europa mais coesa e mais inovadora
2. Melhorar a dimensão social para promover a criação de emprego
3. Aprofundar a União Económica e Monetária
4. Completar o Mercado Único em todas as suas dimensões
5. Avançar com uma política comercial global e ambiciosa
6. Colocar a competitividade no centro de uma nova estratégia industrial 

para a Europa
7. Vencer o desafio do Brexit

membros na orientação das suas finanças 
públicas para uma composição mais favorá-
vel ao crescimento.
O Presidente da CIP teve ainda oportunidade 
de levar outras mensagens de interesse na-
cional, aos responsáveis da política europeia, 
tais como a necessidade de:
• Completar o Mercado Único em todas as 
suas dimensões, nomeadamente através da 
eliminação das barreiras que ainda subsistem 
quanto à livre circulação de mercadorias e à 
livre prestação de serviços;
• Completar um mercado único da energia 
verdadeiramente integrado e competitivo, 
com a necessária implementação de interco-
nexões transfronteiriças de gás e eletricidade;
• Abordar matérias sociais e de emprego, 
como a modernização dos mercados de tra-
balho, dos sistemas de educação e formação 
profissional e dos sistemas de proteção social;
• Avançar com uma política comercial global 
e ambiciosa, através da concretização de vá-
rios acordos comerciais em atual negociação 
(Mercosul, Japão, México); ou cuja negocia-
ção terá início (Austrália e a Nova Zelândia); 
além de assegurar a evolução das relações 
com África.
• Colocar a competitividade no centro de 
uma nova estratégia industrial para a Europa: 
uma estratégia, integrada, moderna e ba-
seada na inovação, digitalização e progresso 
tecnológico. Entre outros, é importante ter 
em conta o impacto da política energética na 
competitividade industrial, uma vez que o va-
lor acrescentado da indústria é e continuará 
a ser muito dependente da capacidade de 
acesso à energia a custos competitivos. Os 
preços da energia para o consumidor indus-
trial na UE são mais do dobro dos praticados 
nos EUA.
Durante esta visita, a comitiva participou ain-
da na segunda edição do Innovation Ses-
sions dedicada, este ano, à mobilidade e à 
digitalização da economia. Este evento anual 
resulta de uma parceria entre a AICEP, a CIP 
e a Eupportunity, contanto com o inestimá-
vel apoio do representante da CIP no CESE, 
Gonçalo Lobo Xavier, que acolheu o evento, 
e da Agência Nacional de Inovação. 
O Innovation sessions contou com a presença 
do Comissário Carlos Moedas e da Secretária 
de Estado para a Industria Ana Lehman, bem 
como de vários representantes da Comissão 
Europeia e Parlamento Europeu. Sendo um 
evento dedicado à indústria, e interação de 
empresas de vários países, o evento contou 
também com altos representantes de empre-
sas como a Bosch, Volvo Group, Google, Audi 
AG, bem como de várias associações como a 
CEiiA, Eurocities, Vanguard Initiative, e Produ-
tech, entre outras. 
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BREXIT

A situação 
atual das 
negociações 

O Conselho Europeu confirmou que foram alcançados progressos suficientes e, consequentemente, 
adotou um projeto de orientações para passar à segunda fase das negociações, apelando às equipas 
negociadoras para começarem a esboçar o Acordo de Saída, no qual se incluirão as disposições 
transitórias, e para chegarem a um entendimento relativo ao enquadramento das relações futuras 
entre a UE27 e o Reino Unido

EVOLUÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES

Em 29 de abril o Conselho Europeu reu-
nindo sem o Reino Unido (conhecido pelo 
Conselho Europeu do Art.50º) decidiu as 
orientações políticas, onde estabeleceu 
duas fases distintas da negociação. Em 22 
de maio estabeleceu as diretrizes da nego-
ciação para a primeira fase e deu mandato 
à Comissão Europeia para iniciar as nego-
ciações, as quais tiveram início em 19 de 
junho (após as eleições no Reino Unido). A 
primeira fase incluía um conjunto de temas, 
sendo os mais importantes os referentes à 
proteção dos direitos dos cidadãos da UE 
no Reino Unido e dos cidadãos britâ-
nicos na União, ao enquadramento para 
lidar com as circunstâncias únicas na 
Irlanda do Norte e ao acordo financeiro 
decorrente, sobretudo, dos compromissos 
assumidos pelo Reino Unido enquanto Es-
tado membro da UE.  

Ocorreram seis rondas negociais, a úl-
tima das quais em 9 e 10 de novembro, 
cujos progressos foram lentos. Dias an-
tes, o Conselho Europeu tinha concluído 
que os trabalhos ainda deveriam continuar 
para consolidar a convergência entretanto 
conseguida e para permitir passar para a 
segunda fase das negociações.  
Foi só em 8 de dezembro que a Comissão 
Europeia recomendou ao Conselho Eu-
ropeu do Art.50º que considerasse terem 
sido realizados progresso suficientes, ten-
do sido publicado o Acordo conjunto dos 
negociadores da União Europeia e do Go-
verno do Reino Unido sobre o progresso 
da primeira fase das negociações. 
O Conselho Europeu do Art.50º de 15 de 
dezembro confirmou que tinham sido al-
cançados progressos suficientes e, con-
sequentemente, adotou um projeto de 
orientações para passar à segunda fase 
das negociações, apelando às equipas 

negociadoras para começarem a esboçar 
o Acordo de Saída (“Withdrawal Agree-
ment”), no qual se incluirão as disposições 
transitórias e para chegarem a um enten-
dimento relativo ao enquadramento das 
relações futuras entre a UE27 e o Reino 
Unido. Este entendimento deverá ser trans-
crito numa declaração política em anexo ao 
Acordo de Saída. 
Relembrando as orientações políticas de 
29 de abril, o acordo sobre a futura relação 
entre a UE27 e o Reino Unido só poderá 
ser concluído e celebrado depois de o Rei-
no Unido se ter tornado um país terceiro, 
ie, depois da data de saída - em princípio, 
em 29 de março de 2019. Por outro lado, o 
Tratado da UE (art.50º) exige que se tenha 
em conta nas condições de saída e tam-
bém nas respetivas disposições transitó-
rias, o quadro das futuras relações. É neste 
contexto que a segunda fase das nego-
ciações irá incluir discussões visando 
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um entendimento global sobre o futuro 
relacionamento. 
Quanto às disposições transitórias, o Con-
selho Europeu do Art.50º refere que no pe-
ríodo transitório o Reino Unido deverá 
continuar a participar na União Adua-
neira e no Mercado Único (em todas as 
suas quatro liberdades), situação que pro-
porciona às empresas e cidadãos maior se-
gurança e previsibilidade, assegurando con-
dições equitativas para todas as empresas. 
Em 20 de dezembro, a Comissão Europeia 
apresentou as suas recomendações relati-
vas a uma Decisão do Conselho que auto-
rize a abertura da 2ª fase das negociações 
com o Reino Unido. Neste documento, a 
Comissão refere que o período de transi-
ção não deverá ultrapassar a data de 31 de 
dezembro de 2020.

Próximos passos: 
Em conformidade com as orientações do 
Conselho Europeu de 15 de dezembro, o 
Conselho dos Assuntos Gerais do art. 50.º 
adotará, em 29 de janeiro de 2018, as no-
vas diretrizes de negociação, relativas 
às disposições transitórias.
As negociações deverão ser concluí-
das até ao outono de 2018, de modo a 
permitir a celebração do acordo pelo Con-
selho após a aprovação do Parlamento Eu-
ropeu e que o Reino Unido possa aprovar 
o acordo, em conformidade com os respe-
tivos procedimentos, até 29 de março de 
2019.

O RELACIONAMENTO FUTURO

Muito se tem discutido sobre o futuro re-
lacionamento. As intenções que o Go-
verno britânico tem vindo a referir são, 
resumidamente:   
- a não competência do Tribunal de Justiça 
da UE no relacionamento com a UE27
- a não livre circulação de pessoas e, dada 
a indivisibilidade das quatro liberdades, 
também a não livre circulação de bens, 
serviços e capitais; 
- contra uma contribuição financeira subs-
tancial;
- ter independência regulamentar;
- ter uma política comercial externa inde-
pendente, ie, sair da União Aduaneira e po-
der celebrar acordos comerciais bilaterais 
com países terceiros.
Os tipos de relacionamento preferen-
cial que a União Europeia mantem com 
países terceiros constituem opções de 
possível relacionamento com o Reino Uni-
do. Estes relacionamentos são, por ordem 

decrescente de nível de integração econó-
mica, os que se mantêm com: 
- Noruega, Islândia e Liechtenstein (Espaço 
Económico Europeu);
- Suiça (conjunto de acordos bilaterais);
- Ucrânia (Acordo de Associação);
- Turquia (Acordo de Associação);
- Canadá (Acordo Económico e Comercial 
Global - CETA). 
O pior cenário – “cliff-edge Brexit” - cor-
responderia à ausência quer de um acordo 
que estabeleça o relacionamento futuro 
entre ambas as partes, quer de disposi-
ções transitórias no acordo de saída. Neste 
caso, no momento da saída do Reino Uni-
do da UE, o enquadramento bilateral a nível 
económico passaria, de um dia para o ou-
tro, a situar-se ao nível de cláusula de Na-
ção Mais Favorecida da OMC, ou seja, se-
melhante ao que a UE tem presentemente 
com países como os Estados Unidos. A UE 
aplicaria a Pauta Aduaneira Comum e con-
trolos fronteiriços ao Reino Unido, e este 
país criaria a sua pauta aduaneira própria.

A ATUAÇÃO DO LADO 
DAS EMPRESAS

A CIP tem acompanhado o processo 
do Brexit, tendo criado uma Task Force 
coordenada pelos Vice-Presidentes da CIP, 
João Almeida Lopes e Rafael Campos Pe-
reira. O objetivo é não só assegurar uma 
adequada representação dos interesses 
empresariais nacionais junto do Governo 
português e dos negociadores europeus 
do Brexit, mas também promover, junto 
dos seus associados, ações de informação 
que apoiem as empresas na preparação 
para este novo enquadramento do relacio-
namento económico com os seus parcei-
ros britânicos. 
Neste contexto, a CIP participa na Task 
Force Brexit da BusinessEurope onde 
partilha, também com as suas congéneres, 
as informações, os trabalhos desenvolvi-
dos e a comunicação com os negociado-
res europeus. A CIP está a desenvolver, 
com um parceiro estratégico, um Estudo 
de análise do Brexit na economia e nas 
empresas portuguesas, privilegiando uma 
abordagem setorial.
Em comunicado de imprensa após o 
Conselho Europeu de 15 de dezembro, a 
BusinessEurope não deixou de chamar a 
atenção para o facto de, apesar do avanço 
conseguido, ainda estarmos longe de um 
acordo final. É necessário apressar as ne-
gociações de modo a evitar o pior cenário. 
Neste contexto, a BusinessEurope publi-

cou, no início de dezembro, a brochura 
“Consequences of a cliff-edge Brexit: 
company examples” que apresenta ca-
sos concretos 
de impacto do 
Brexit em em-
presas de vá-
rios setores.
Nos seus en-
contros com 
responsáveis 
da política 
europeia em 
Bruxelas, o 
Presidente da 
CIP apresen-
tou as Prio-
ridades das 
empresas portuguesas para a Europa. 
Transcrevemos o conteúdo de uma destas 
sete prioridades “Vencer o desafio do 
Brexit”:  
“O Reino Unido é um dos principais par-
ceiros de Portugal. Atualmente, cerca de 
15% das exportações totais de serviços 
portugueses têm como destino este país 
e no comércio de bens, o Reino Unido re-
presenta cerca de 7% do total das nossas 
exportações, sendo Portugal, em 2015, o 
quarto país da União Europeia com maior 
peso do Reino Unido como cliente.
Para as empresas portuguesas o objetivo 
é manter as relações económicas entre a 
União Europeia e o Reino Unido tão próxi-
mas quanto possível. O atual clima de in-
certeza determinado pelo atraso nas nego-
ciações tem um impacto significativamente 
negativo para todas as empresas, designa-
damente as que mantêm atualmente rela-
ções com o Reino Unido, direta ou indireta-
mente, através da participação em cadeias 
de valor globais.
É essencial começar, o mais depressa 
possível, as negociações sobre o futuro 
relacionamento entre o Reino Unido e a 
UE, incluindo o estabelecimento de um 
período de transição, durante o qual o 
Reino Unido deveria manter-se na união 
aduaneira e no mercado único, com todos 
os direitos e obrigações daí decorrentes. 
O mercado único europeu constitui, para 
nós, um dos pilares essenciais da União 
Europeia e, como tal, é necessário asse-
gurar uma saída ordeira do Reino Unido 
que não afete a sua integridade e bom 
funcionamento. Quanto ao futuro relacio-
namento, as negociações deverão visar 
uma relação tão próxima quanto possível, 
seguir o princípio da reciprocidade e asse-
gurar a manutenção de condições leais de 
concorrência.“ 



REUNIÃO REGIONAL EUROPEIA DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT) 

CIP presente em encontro 
sobre o futuro do trabalho

A CIP esteve presente na 10.ª Reunião Regional Europeia da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), que se realizou em Istambul, na Turquia, entre os dias 2 e 5 de outubro de 2017

A REUNIÃO Regional Europeia é uma ini-
ciativa da OIT que junta, a cada quatro anos, 
os 51 países da região da Europa e Ásia 
Central, com vista a debater, de forma tri-
partida, problemas comuns da Região, bem 
como avaliar e identificar as prioridades para 
as atividades daquela Organização nos pró-
ximos quatro anos.
A 10.ª Reunião Regional Europeia focalizou-
-se na iniciativa sobre o Futuro do Trabalho, 
em torno de quatro temas de particular im-
portância para a Região:
- Trabalho digno para todos: conciliar as 
diferentes formas de emprego e proteção 
social;
- Produção e organização do trabalho: no-
vos tipos de empresa, de investimento e 
trabalho digno para todos, incluindo a “De-
claração Tripartida de Princípios sobre as 
Empresas Multinacionais e Política Social” 
(Declaração MNE);
- Governança do trabalho: instituições do 
mercado de trabalho, o tripartismo e diálogo 
social num mundo em mudança;
- Trabalho e sociedade: rumo a um novo 
acordo social na Europa e Ásia Central.
A representação da CIP esteve a cargo de 
Nuno Biscaya, diretor-adjunto do Departa-

mento dos Assuntos Jurídicos e Sócio-La-
borais, que integrou a delegação emprega-
dora portuguesa.
Esta Reunião Regional Europeia foi, no en-
tanto, marcada pela reduzida taxa de par-
ticipação de delegações de trabalhadores 
dos Estados-Membros da OIT e pela au-
sência de representantes das organizações 
sindicais europeias e internacionais.
No dia 2 de outubro, teve lugar a primeira 
reunião do Grupo de Empregadores, desti-
nada a analisar as perspetivas destes relati-
vamente aos potenciais resultados da 10.ª 
Reunião Regional.
Ainda no dia 2 de outubro, realizou-se a 
Sessão Plenária de abertura da Reunião em 
referência, a qual contou com a presença do 
Diretor-Geral da OIT, Guy Ryder, tendo-se 
seguido, no plenário da tarde, a apresenta-
ção do seu Relatório.
O Relatório do Diretor-Geral, intitulado “Que 
Futuro para o Trabalho Digno na Europa e 
Ásia Central: Oportunidades e Desafios”, 
que vai ao encontro da Iniciativa do Cente-
nário da OIT relativa ao “Futuro do Trabalho”, 
salienta a importância de perspetivar esta 
temática no sentido de, por um lado, be-
neficiar do potencial de oportunidades que 

o mercado está a proporcionar e, por outro 
lado, encarar, na ótica do trabalho digno, os 
desafios que daí advirão.
De acordo com o Diretor-Geral, “o trabalho 
digno é um princípio central da Agenda para 
o Desenvolvimento Sustentável 2030 e a 
região precisa de identificar caminhos para 
fornecer futuras soluções sustentáveis no 
plano social, económico e ambiental, con-
forme delineado na Agenda 2030 e no Acor-
do de Paris sobre mudanças climáticas”.
Neste enquadramento, os Empregadores 
apresentaram as suas prioridades e mensa-
gens-chave, a saber:
• É necessário implementar reformas estru-
turais ambiciosas, por forma a garantir que 
as economias da Europa e da Ásia Central 
convertem o atual estado de recuperação 
em que se encontram num crescimento for-
te e sustentado a médio prazo.
• É essencial adotar uma abordagem in-
tegrada que fomente o investimento, a 
manutenção e aceleração das reformas 
estruturais e a prossecução de medidas 
responsáveis de consolidação orçamental.
• É fundamental aproveitar o potencial de 
oportunidades que o futuro poderá trazer 
para a situação económica e social. Uma ati-

10ª Reunião Regional Europeia da OIT Reunião de Membros da OIE
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tude pessimista baseada em receios não se 
revela como a melhor estratégia para enca-
rar os desafios que se colocam. De facto, o 
potencial de possibilidades criadas pela au-
tomação implica, também, o surgimento de 
novos empregos e novos mercados. Simul-
taneamente, tarefas ou trabalhos existentes 
poderão desaparecer ou ser redesenhados. 
Neste sentido, a "revolução" também pode 
beneficiar os indivíduos, permitindo a sua 
participação na "nuvem global" e o acesso 
a novas possibilidades atualmente inexisten-
tes a nível local.
• No que respeita à regulação do mercado 
de trabalho, afigura-se fundamental desen-
volver políticas que evitem os extremos e 
garantam um equilíbrio entre a flexibilidade e 
a proteção do trabalhador. Assim, deve ser 
assegurado um clima empresarial dinâmico, 
através de uma abordagem empresarial sus-
tentável que permita às empresas aproveita-
rem as tecnologias digitais para competir e 
inovar, o que, por seu turno, incrementará a 
criação de novos negócios e empregos.
• Um aspeto relevante da referida flexibi-
lidade no novo mundo do trabalho é a di-
versificação das formas de trabalho. A “de-
monização” que, não raro, se lhe intenta 
associar, ignora o modo como tais formas 
podem beneficiar trabalhadores e emprega-
dores. De facto, "novas formas de trabalho" 
bem concebidas e reguladas podem prote-
ger os trabalhadores e auxiliar as empresas, 
aumentando, para ambos, a capacidade de 
resposta e adaptação às mudanças e flu-
tuações do mercado.
• Relativamente aos sistemas de segurança 
social, estes têm que ser economicamen-
te sustentáveis, mas também adaptáveis e 
abrangentes, por forma a garantir cuidados 
de saúde e pensões acessíveis a um cada 
vez maior número de pessoas.
• Um outro aspeto fundamental reside na 
conceção e implementação de políticas de 
educação, formação e qualificações. Muitas 
atividades serão automatizadas e surgirão 
mais empregos nas áreas STEM (Ciência, 
Tecnologia, Engenharia e Matemática), bem 
como nos setores de saúde e assistência 
social. As políticas que otimizam o uso da 
digitalização devem garantir que as com-
petências e a tecnologia sejam acessíveis 
a todos (indivíduos e empresas), devendo o 
sistema educacional acompanhar tal evolu-
ção. As empresas têm um papel importante 
nesta adaptação.
• O princípio da composição tripartida da OIT 
torna esta Organização na única estrutura 
internacional onde as decisões são tomadas 
conjuntamente pelos governos, empregado-
res e trabalhadores. Tal princípio é de extre-

ma importância para a aceitação geral das 
decisões dos órgãos da OIT a nível nacional 
e, portanto, do respetivo impacto prático.
Por outro lado, os Empregadores não deixa-
ram de lamentar a reduzida participação dos 
representantes dos trabalhadores, frisando 
que o tripartismo da OIT só se poderá for-
talecer no momento em que as três partes 
envolvidas estiverem reunidas com vista a 
discutir e a negociar as matérias que são do 
seu próprio interesse.
No entanto, registaram com satisfação o 
facto de ter sido possível elaborar conclu-
sões significativas como resultado desta 
Reunião.
A 10.ª Reunião Regional Europeia culminou 
na adoção da “Iniciativa de Istambul para o 
Centenário: Futuro para o Trabalho Digno e 
para uma parceria social forte e responsável 
na Europa e Ásia Central”.
A referida Iniciativa de Istambul tem como 
aspetos essenciais os seguintes:
• Salienta a melhoria da situação na Região 
desde a Declaração de Oslo (de 2013), com 
sinais encorajadores de recuperação eco-
nómica;
• Reitera a necessidade de "promover uma 
parceria social forte e responsável com vista 
a concretizar o diálogo social a todos os ní-
veis, o que contribui para uma distribuição, 
progresso social e estabilidade equitativa, 
com base em políticas salariais orientadas 
para a produtividade";
• Sublinha as oportunidades criadas pelo 
desenvolvimento tecnológico, bem como 
a necessidade de minimizar os riscos que 
esse desenvolvimento pode envolver. Como 
medida de ação futura, a Iniciativa é clara 
relativamente à necessidade de implemen-
tar reformas com vista a assegurar que os 
países da Região traduzam o atual estado 
de recuperação em crescimento e emprego 
fortes, sustentáveis e inclusivos. As políticas 
a concretizar devem incluir, entre outras:
- Políticas macroeconómicas, fiscais e seto-
riais consistentes e dirigidas para o cresci-
mento inclusivo e para o emprego;
- Políticas para promover um ambiente pro-
pício à criação de empresas, de empresas 
sustentáveis e de empresas inovadoras;
- Educação, desenvolvimento de compe-
tências e políticas de Aprendizagem ao Lon-
go da Vida;
- Políticas de modernização das estruturas 
do mercado de trabalho com regulamenta-
ção mais eficiente;
- Políticas que promovam uma transição 
adequada para novas formas de produção 
e relações de trabalho, digitalização e auto-
mação.
Após o encerramento da Reunião Regional, 

teve lugar a Reunião dos Membros da Or-
ganização Internacional dos Empregadores 
(OIE) da Europa e Ásia Central, nos dias 5 e 
6 de outubro, na qual a CIP também marcou 
presença.
Estiveram aí presentes Erol Kiresepi, Pre-
sidente da OIE, Kudret Önen, Presidente 
da Confederação de Empregadores Turca 
(TISK), e Jülide Sarıeroğlu, Ministra do Tra-
balho e da Segurança Social da Turquia.
Destacam-se, desta Reunião, os seguintes 
aspetos:
• A Ministra do Trabalho e da Seguran-
ça Social da Turquia, Jülide Sarıeroğlu, fez 
uma exposição sobre as políticas sociais e 
desafios que o Governo turco atualmente 
enfrenta.
• O Diretor Regional da OIT para a Europa 
e Ásia Central, Heinz Koller, apresentou o 
Programa de Atividades da OIT para esta 
Região.
• Foram discutidas as prioridades dos mem-
bros Europeus da OIE relativamente às ativi-
dades a desenvolver pela OIT nesta Região.
• Os representantes empregadores da Gré-
cia, França, Turquia, Irlanda e Alemanha 
fizeram apresentações sobre as respetivas 
reformas do mercado de trabalho e as no-
vas realidades daí resultantes, na sequência 
dos recentes atos eleitorais.
• Discutiu-se o atual ambiente empresarial, 
no sentido de aferir se o mesmo é favorável 
às atividades das empresas, bem como ao 
seu desenvolvimento e crescimento.
• Debateu-se a questão da diversificação 
das formas de trabalho.
• Foi abordada a matéria da igualdade de 
género e da afirmação das mulheres no 
mundo dos negócios.
• Salientou-se a importância, elevando-se 
mesmo ao patamar de prioridade-chave no 
âmbito do Grupo dos Empregadores, a te-
mática das políticas de educação e forma-
ção, mormente a necessidade de avaliar os 
sistemas de educação atualmente existen-
tes, com vista ao respetivo aperfeiçoamento 
e modernização, bem como o imperativo de 
orientar as competências e qualificações de 
acordo com as necessidades do mercado e 
do mundo do trabalho.
• Debateu-se o atual estado das economias 
da Europa e da Ásia Central, explorando o 
correspondente potencial de desenvolvi-
mento de cada uma das regiões e as even-
tuais possibilidades de cooperação entre 
ambas.
• Procurou-se estabelecer as matérias que, 
de acordo os membros da OIE da Região 
da Europa e da Ásia Central, devem integrar 
as prioridades desta Organização para a 
Região. 
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Seminário Económico 
Portugal – Arábia Saudita

A CIP, em colaboração com a AICEP e a 
CSC – Council of Saudi Chambers, orga-
nizou, no dia 7 de dezembro, o Seminário 
Económico Portugal – Arábia Saudita, na 
Culturgest, em Lisboa.
Este seminário representou o culminar de 
dois dias de visita de uma delegação em-
presarial saudita, que a CIP acompanhou 
no dia 6 de dezembro em visitas a empre-
sas portuguesas: Raporal e COMPTA.

O seminário do dia 7 contou com a pre-
sença do Presidente da CIP na sessão de 
abertura, bem como com a representação 
de associados da CIP na mesa redonda 
de discussão: AEP – Associação Empre-
sarial de Portugal, ANETIE – Associação 
Nacional das Empresas das Tecnologias 
de Informação e Eletrónica, APORMED – 
Associação Portuguesa das Empresas de 
Dispositivos Médicos e FIPA – Federação 

das Indústrias Portuguesas Agro-Alimen-
tares.
Durante o seminário, a CIP e a CSC as-
sinaram um relatório da visita, onde, em 
seguimento do protocolo de cooperação 
assinado entre as duas entidades em 
2015, se comprometeram à criação de 
um grupo de trabalho com o objetivo de 
estabelecer um Joint Business Council.
Consulte o relatório completo. 

SAUDI ARABIA – PORTUGAL BUSINESS MEETING 
6TH AND 7TH OF DECEMBER 2017, LISBON, PORTUGAL REPORT

On the 6th and the 7th of December 2017, CIP – the Confe-
deration of Portuguese Business hosted a business delega-
tion from CSC – Council of Saudi Chambers. During the 6th 
of December, the Delegation visited two Portuguese compa-
nies – RAPORAL and COMPTA. These visits were organised 
with the cooperation of two of CIP’s members, FIPA – Portu-
guese Federation of Agri-Food Industries, and ANETIE – Na-
tional Association for IT and Electronic Enterprises.
On the 7th of December, it took place the Saudi Arabia – 
Portugal Economic Seminar, organised by CIP and AICEP, 
the Portuguese Trade & Investment Public Agency. The 
Minister of Economy of Portugal, Dr. Manuel Caldeira Ca-
bral and the Minister of Commerce and Investment of the 
Kingdom of Saudi Arabia, Dr. Majed AlQassabi spoke at the 
official opening of the Seminar. The interventions of the 
Head of the Saudi Delegation, Eng. Usamah M. Al-Kurdi 
and the President of CIP, Mr. António Saraiva, focused on 
the need to promote bilateral business relations and the 
respective countries’ frameworks enabling so.
A round table gathering Portuguese business represented 
by CIP’s members, FIPA, ANETIE and APORMED – Portu-

guese Medical Device Association, discussed the trade and 
investment opportunities in those sectors. The ministry of 
Defence presented the Portuguese Defence Technological 
and Industrial Base.
Just after the Seminar, a B2B session was organised whe-
re Saudi and Portuguese companies met and discussed 
concrete opportunities to make business. In this context, 
it was recalled the example of a Saudi-Portuguese joint 
venture, that came through this week with the signing of 
a MoU on the developing partnership between the Saudi 
Tawzea and the Portuguese Aquapor, regarding a water 
supply project for the industrial city of Jeddah.
As a next step in the cooperation between CIP and CSC, 
following up on the protocol signed in 2015, both organi-
zations decided to create, still in 2017, a working group 
with the objective of defining a joint working plan for 2018 
and, ultimately, officialise the creation of a Joint Business 
Council. This working group will be composed by three re-
presentatives from each side, and it will focus on the deve-
lopment and improvement of business relations between 
Portugal and the Kingdom of Saudi Arabia. 
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Calendário de Ações de Internacionalização

JANEIRO

Janeiro Pitti Itália APICCAPS

Janeiro WHITE Milano Itália APICCAPS

Janeiro Garda Itália APICCAPS

Janeiro Premium Alemanha APICCAPS

Janeiro Panorama Alemanha APICCAPS

Janeiro WSN Paris França APICCAPS

Janeiro Modefabriek Países Baixos APICCAPS

Janeiro Mrket NY EUA APICCAPS

22/01 - 26/01 Missão Empresarial aos EAU EAU CCIP

29/01 - 01/02 Arab Health (Dubai) EAU AEP

29/01 - 02/02 Missão Empresarial à Polónia Polónia CCIP

29/01 - 03/02 Missão Empresarial ao Gana Gana CCIP

FEVEREIRO

Fevereiro CIFF & Revolver (Vision) Dinamarca APICCAPS

Fevereiro Chicago Collective EUA APICCAPS

Fevereiro Gallery Alemanha APICCAPS

Fevereiro IF&LS Bogotá Colômbia APICCAPS

Fevereiro Micam Itália APICCAPS

Fevereiro Mipel Itália APICCAPS

Fevereiro Moda Footwear Reino Unido APICCAPS

Fevereiro Lineapelle Itália APICCAPS

Fevereiro ILM Alemanha APICCAPS

Fevereiro Obuv Rússia APICCAPS

04/02 - 09/02 Missão Empresarial a Moçambique (Maputo) Moçambique AEP

05/02 - 09/02 Missão Empresarial ao Egito Egito CCIP

09/02 - 12/02 Feira Ambiente 2018 (Frankfurt) Alemanha NERLEI

11/02 - 13/02 Pure London Reino Unido APICCAPS

12/02 - 14/02 Magic Las Vegas EUA APICCAPS

12/02 - 17/02 Missão Empresarial à República Dominicana República Dominicana CCIP

13/02 - 15/02 Première Vision Paris França APICCAPS

18/02 - 22/02 GULFOOD (Dubai) EAU AEP

20/02 - 23/02 SENCON Senegal (Dakar) Senegal AEP

24/02 - 01/03 Missão Empresarial à Coreia do Sul Coreia do Sul CCIP

MARÇO

Março Momad Espanha APICCAPS

Março Crecendo França APICCAPS

Março Futur Moda Espanha APICCAPS

Março Missão Empresarial ao México México AIMMAP

05/03 - 08/03 Missão Empresarial à Suíça (Zurique) Suíça NERLEI

05/03 - 10/03 Missão Empresarial ao Kuwait Kuwait CCIP

10/03 - 18/03 Missão Empresarial à Argentina e ao Chile (Buenos Aires e Santiago do Chile) Argentina, Chile AEP

13/03 - 16/03 BAUMA AFRICA (Joanesburgo) África do Sul AEP

17/03 - 22/03 Missão Empresarial à Alemanha Alemanha AEP

20/03 - 23/03 ESEF (Utrecht) Países Baixos AIMMAP

20/03 - 24/03 Missão Empresarial à Costa do Marfim Costa do Marfim CCIP

24/03 - 30/03 Missão Empresarial às Filipinas Filipinas CCIP

26/03 - 28/03 BIG 5 HEAVY (Dubai) EAU AEP

26/03 - 29/03 INDEX WORKSPACE 2018 (Dubai) EAU AEP

27/03 - 30/03 Midest (Paris) França AIMMAP

MÊS DATA AÇÃO MERCADO ASSOCIADO
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MÊS DATA AÇÃO MERCADO ASSOCIADO

ABRIL

Abril Fashion World Tokyo Japão APICCAPS

Abril ITCexpo Helsinki 2018 + Seminário Finlândia ANETIE

Abril BIG 5 SHOW TEHRAN 2018 & INDEX TEHRAN 2018 Irão AEP

Abril Missão Empresarial a Marrocos Marrocos CCIP

Abril Missão Empresarial ao México México CCIP

Abril Missão Empresarial à Rússia Rússia CCIP

03/04 - 06/04 MOSBUILD (Moscovo) Rússia AEP

10/04 - 13/04 Feira Ceramitec 2018 (Munique) Alemanha NERLEI

16/04 - 20/04 Missão Empresarial aos EUA (São Francisco) EUA NERLEI

21/04 - 26/04 Missão Empresarial ao Canadá (Toronto) Canadá AEP

23/04 - 27/04 Hannover Messe Alemanha AIMMAP

24/04 - 27/04 FOOD & HOTEL ASIA Singapura AEP

25/04 - 27/04 Salon de la Sous-Traitance Automobile (Tangier Automotive City) Marrocos AFIA / CEFAMOL

MAIO

Maio Leatherworld Dubai EAU APICCAPS

Maio Missão Empresarial ao Irão Irão CCIP

Maio Missão Empresarial ao Peru Peru CCIP

Maio Missão Empresarial à Sérvia Sérvia CCIP

06/05 - 11/05 Missão Empresarial à Argélia (Oran e Argel) Argélia NERLEI

12/05 - 17/05 Missão Empresarial ao Azerbaijão (Baku) Azerbaijão AEP

18/05 - 23/05 Missão Empresarial ao Japão e Coreia do Sul (Tóquio e Seul) Japão, Coreia do Sul AEP

18/05 - 23/05 Missão Empresarial ao Quirguistão (Bisqueque) Quirguistão AEP

31/05 - 06/06 Missão Empresarial aos Emirados Árabes Unidos EAU NERLEI

JUNHO

Junho Pitti Itália APICCAPS

Junho WHITE Milano Itália APICCAPS

Junho Garda Itália APICCAPS

Junho Premium Alemanha APICCAPS

Junho Panorama Alemanha APICCAPS

Junho Ffany EUA APICCAPS

Junho Missão Empresarial aos EUA e Canadá EUA, Canadá AIMMAP

Junho Missão Empresarial à Argentina Argentina CCIP

Junho Missão Empresarial ao Panamá Panamá CCIP

Junho Missão Empresarial à Roménia Roménia CCIP

02/06 - 07/06 Missão Empresarial ao México (Cidade do México) México AEP

05/06 - 07/06 Global Automotive Components and Suppliers Expo (Stuttgart) Alemanha AEP / AFIA

05/06 - 07/06 Subcon (Birmingham) Reino Unido AIMMAP

17/06 - 22/06 Missão Empresarial ao Myanmar (Naypyidaw) Myanmar AEP
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Plano de Atividades 2018
A CIP aprovou em Assembleia Geral, no dia 14 de dezembro, o seu Plano de Atividades e Orçamento 
para 2018. A atividade da Confederação Empresarial de Portugal no próximo ano irá assentar nos 
três compromissos assumidos pela CIP para o Triénio 2017-2019: o compromisso com o crescimento 
económico; o compromisso com uma Europa unida em torno da competitividade; e o compromisso 
com um movimento associativo sólido e com valor para as empresas

Ao longo do ano de 2018, a CIP assumirá a 
defesa do crescimento económico, de acor-
do com as sete linhas orientadoras definidas 
no Plano para o Triénio:
1. assegurar que as empresas têm acesso ao 
financiamento de que necessitam para inves-
tir e crescer;
2. garantir a previsibilidade da fiscalidade e as-
segurar uma tendência de redução da carga 
fiscal para promover e atrair o investimento;
3. desenvolver políticas públicas de apoios 
ao investimento, à inovação e à internacio-
nalização;
4. promover uma política energética que fa-
voreça a competitividade empresarial;
5. reduzir os custos de contexto e garantir a 
concorrência;
6. fomentar o empreendedorismo;
7. desenvolver o Capital Humano e as rela-
ções laborais para construir uma sociedade 
inclusiva e dinâmica que contribua para o 
crescimento e competitividade da economia.

TRANSVERSAIS a estes três compromis-
sos serão os dois grandes Eventos CIP pre-
vistos para 2018. 
O primeiro será o Congresso Anual, que se 
realiza a 22 de março, em Santa Maria da 
Feira, e que será um momento de afirma-
ção da CIP, do movimento associativo e dos 

1. COMPROMISSO COM O CRESCIMENTO ECONÓMICO

empresários enquanto criadores de riqueza.  
O envolvimento de toda a rede associativa 
será determinante para atingir o objetivo de 
ter a presença e intervenção de empresários 
de todas as regiões e de todos os setores 
para discutir o crescimento económico na-
cional. 

O segundo será uma Conferência a de-
correr em Lisboa no 2º semestre, que terá 
como objetivo debater os desafios econó-
micos de Portugal e apresentar as propos-
tas da CIP para o futuro do país, no âmbito 
da discussão do Orçamento do Estado 
para 2019. 



27INDÚS TR IA • Dezembro 2017 27

Na sua intervenção, quer diretamente junto 
dos órgãos de soberania nacionais e das 
instituições europeias, quer através da sua 
participação nas inúmeras estruturas formais 
e informais em que está representada, a CIP 
centrará a sua atenção no tema da produti-
vidade, defendendo propostas com o obje-
tivo de ultrapassar os fatores que estão na 
origem do seu fraco desempenho e de sal-
vaguardar a competitividade das empresas. 
Nesse sentido, a CIP adotará como principal 
critério objetivo de avaliação das políticas pú-
blicas os efeitos positivos ou negativos que 
tais políticas venham a provocar na produti-
vidade e na competitividade das empresas.
Na sequência da análise da evolução re-
cente da economia portuguesa, a estratégia 
defendida focar-se-á nos dois sub-temas 
considerados cruciais para assegurar uma 
progressão mais favorável da produtividade: 
o investimento e a qualificação do capital hu-
mano.
No que respeita ao investimento privado, 
foram identificadas duas condicionantes fun-
damentais: o financiamento e a fiscalidade.
As dificuldades no financiamento à ativida-
de empresarial do setor privado continuam 
a constituir um sério constrangimento a um 
relançamento mais forte do investimento e à 
desejável mudança estrutural da economia 
portuguesa.
Assim, a CIP velará pelo pleno cumprimen-
to do Programa Capitalizar, incutindo-lhe a 
necessária ambição e procedendo à sua 
monitorização, procurando estabelecer uma 
articulação regular com o Ministério respon-
sável por este programa. De igual forma, será 
acompanhada a plataforma a criar pelos três 
maiores bancos portugueses para gerir a re-
cuperação de créditos em incumprimento.
No plano da fiscalidade, a CIP continuará a 
lutar pela redução da carga fiscal sobre as 
empresas e por um sistema fiscal mais com-
petitivo, mais previsível e simples, retirando-
-lhe complexidade e opacidade, e conferin-
do-lhe maior estabilidade. Mantendo a sua 
posição favorável a um compromisso no 
sentido da retoma do calendário de redução 
da taxa de IRC e eliminação das derramas, 
a CIP defenderá igualmente a correção dos 
elementos mais distorcivos da tributação das 
empresas e que comprometem o princípio 
da tributação pelo lucro real, nomeadamente 
no âmbito das tributações autónomas e do 
pagamento especial por conta.
No domínio da qualificação dos recursos hu-
manos, a CIP procurará, nomeadamente no 
quadro da utilização dos fundos europeus, 
que a prioridade seja colocada na formação 
de ativos e no desenvolvimento de compe-
tências através da aprendizagem ao longo 

da vida, com particular atenção à adequação 
da oferta de formação às necessidades das 
micro e pequenas empresas.
Neste, como noutros domínios, é necessá-
rio colocar a empresa no centro estratégico 
das políticas públicas, devendo o Estado 
concentrar-se nas suas funções de regula-
dor e delegar nas Associações Empresariais, 
Centros de Formação Profissional e empre-
sas competências de gestão e execução dos 
programas de formação e desenvolvimento 
empresarial.
A recente criação, na CIP, do Conselho Es-
tratégico para a Economia Digital permitirá à 
Confederação acompanhar de forma mais 
sustentada os desenvolvimentos desta te-
mática, em particular da evolução do Merca-
do Único Digital.
Ainda neste âmbito, e na sequência do pro-
tocolo recentemente estabelecido com a 
COTEC, a CIP acompanhará a implementa-
ção da Estratégia Nacional para a Digitaliza-
ção da Economia, como elemento integrante 
de uma política abrangente e transversal que 
incorpore a preocupação pela competitivida-
de industrial em todos os aspetos da inter-
venção do Estado na economia.
A CIP atuará no sentido de defender a con-
corrência e a não discriminação negativa das 
empresas portuguesas em concursos públi-
cos, nomeadamente pela inclusão de requi-
sitos técnicos injustificados.
Além da colaboração no Programa Simplex 
+, através de novas auscultações aos asso-
ciados e da subsequente apresentação de 
propostas, a CIP insistirá na efetiva imple-
mentação do mecanismo de avaliação do 
impacto económico de novas iniciativas le-

gislativas, em especial nas micro, pequenas 
e médias empresas.
A CIP continuará a acompanhar a evolução 
do SIR - Sistema Indústria Responsável e a 
identificar e procurar minorar as causas dos 
bloqueios institucionais e o excesso de bu-
rocracia.
A CIP insistirá na necessidade de uma estra-
tégia industrial coerente com as conclusões 
do Documento de Reflexão do Conselho da 
Indústria Portuguesa “O Conceito de Rein-
dustrialização, Indústria 4.0 e Política Indus-
trial para o Século XXI - O Caso Português”. 
Este documento será objeto de ampla divul-
gação.
A estratégia do Governo em matéria de 
política energética e ambiental, bem como 
a implementação do Plano de Ação para 
a Economia Circular serão objeto de um 
acompanhamento rigoroso e da necessária 
intervenção em favor de um enquadramento 
mais favorável à atividade empresarial e à sua 
competitividade.
A CIP defenderá, também, o cumprimento 
do “Compromisso Tripartido para um Acor-
do de Concertação de Médio Prazo”, subs-
crito pelo Governo e a maioria dos Parceiros 
Sociais, em 17 de janeiro de 2017, o qual 
contém medidas, muitas delas ainda por 
concretizar, em torno da promoção da com-
petitividade das empresas e da moderniza-
ção económica e social do País. 
O cumprimento do referido Compromisso é, 
aliás, condição essencial para que a Concer-
tação Social seja valorizada e credível, contri-
buindo, como se lhe exige, para o desenvol-
vimento económico e para a paz social.
Ainda em sede de Concertação Social, nas 
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discussões que terão lugar em torno do “Li-
vro Verde sobre as Relações Laborais”, a CIP 
assumirá a necessidade de manter a estabi-
lidade da legislação laboral, com base nos 
resultados entretanto observados relativa-
mente ao emprego e à atividade económica.
Os aspetos positivos verificados ao nível da 
legislação laboral nos últimos anos, que fo-
ram no sentido favorável à competitividade 

das empresas e à flexibilidade do mercado 
do trabalho, devem ser preservados, não só 
para nos mantermos em condições de igual-
dade concorrencial com os nossos mais di-
retos adversários, mas, também, para atrair 
investimento produtivo que fomente o cresci-
mento e o emprego no nosso País.  
Isto sem prejuízo de, quando oportuno e 
adequado, não abdicarmos de insistir nas 

nossas propostas relativamente aos aspetos 
que ainda se revelam credores de ajustamen-
to.
Entre tais aspetos, assume especial relevo o 
enquadramento normativo e o funcionamen-
to do Fundo de Compensação do Trabalho, 
que deve ser alinhado no sentido de um me-
nor consumo de recursos físicos e financei-
ros que recaem sobre as empresas.

3. COMPROMISSO COM UM MOVIMENTO ASSOCIATIVO 
SÓLIDO E COM VALOR PARA AS EMPRESAS

No âmbito da sua intervenção nos organismos 
internacionais em que participa e, em particular, 
na preparação de posições e nas atividades da 
BusinessEurope, a CIP elegerá como prioritário 
o acompanhamento dos seguintes temas:

Ao nível confederativo, a CIP mantem a sua 
ambição de encontrar um formato de coo-
peração que permita às Confederações de 
Empregadores falar a uma voz coesa e, se 
possível, única, procurando encontrar, si-

2. COMPROMISSO COM UMA EUROPA UNIDA EM TORNO 
DA COMPETITIVIDADE

• As negociações relativas ao Brexit e ao re-
lacionamento futuro entre o Reino Unido e a 
União Europeia.
• A defesa da Política de Coesão, no próxi-
mo ciclo post-2020.

• Aprofundamento da União Económica e 
Monetária.
• Reforço da Politica Industrial Europeia, 
nomeadamente a economia circular e as 
politicas europeias em matéria de energia e 
clima.
• A política comunitária das PME, onde a 
área do financiamento das empresas, da in-
ternacionalização e melhor regulamentação 
ocuparão um lugar de destaque.
• Mercado Único Digital. 
• O reforço e aprofundamento do Mercado 
Interno, a melhor implementação das suas 
políticas e regras, a eliminação dos obstá-
culos ainda existentes.
• Pilar Europeu dos Direitos Sociais.
• Diretiva de Destacamento de Trabalhadores.
• Agenda Europeia sobre Migração.
Em 2018, a CIP continuará a desenvolver 
ações de representação junto das Institui-
ções Europeias e a participar nos vários 
Comités e grupos de trabalho da Bussines-
sEurope para defender os interesses das 
empresas e da economia nacional. 

multaneamente e em cada circunstância, as 
formas mais adequadas para a expressão e 
defesa dos interesses comuns em matérias 
transversais à economia e às empresas no 
seu conjunto.

No cumprimento das orientações cons-
tantes do Plano para o Triénio 2017-2019 
no sentido de apoiar os seus associados 
a crescer, a aumentar a qualidade e valor 
acrescentado dos serviços que prestam às 
empresas e a diversificar os seus serviços e 
produtos, a CIP propõe-se, em 2018:
• Desenvolver o projeto “Movimento Asso-
ciativo Empresarial Regional – um contributo 
para o desenvolvimento integrado do país”, 
que contempla i) a construção de uma es-
tratégia direcionada para as Associações 
Empresariais Regionais, de onde resultará 
um estudo que assumirá a forma de um 
documento estratégico, e ii) o apoio à im-
plementação da estratégia resultante deste 
documento, bem como a monitorização 
dos resultados alcançados.
• Reforçar o relacionamento com os asso-
ciados, melhorando a utilização dos meios 
informáticos disponíveis.
• Desenvolver programas de capacitação 
e mentoring dos colaboradores da rede de 
associados CIP. 
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Observatório atento a riscos 
e oportunidades no mar português

O Observatório da Cooperação na Economia do Mar, presidido por António Saraiva, divulgou, 
a 21 de novembro, a sua sexta mensagem. Este organismo, que tem por objetivo fomentar 
a cooperação na economia do mar, emite semestralmente uma mensagem sobre o tema. 
A mensagem do segundo semestre de 2017 alerta para “riscos e oportunidades que 
continuam latentes no mar português

“PORTUGAL, a nível internacional, tem as-
sumido crescentemente um papel liderante 
em matérias relacionadas com a governa-
ção e proteção dos oceanos. A excelente 
presença na conferência da ONU sobre os 
Oceanos, realizada no primeiro semestre do 
corrente ano, teve continuidade no segundo 
semestre através da organização, em Lis-
boa, da Oceans Meeting, com o tema “Saú-
de dos Oceanos e Saúde Humana”, tendo 
sido mais um importante marco na contri-
buição nacional para o esforço global de 
cooperação no sentido da sustentabilidade 
do planeta. São de louvar todas as iniciati-
vas de cooperação levadas a cabo por Por-
tugal, que visem valorizar e proteger o mar. 
São também de louvar todas as coopera-
ções que trouxeram para Portugal impor-
tantes provas e eventos desportivos, de 
dimensão internacional, nas mais diversas 
áreas dos desportos náuticos, como a vela 
ou o surf, entre outros desportos, que, com 
grande êxito, marcaram a agenda desportiva 
nacional dos últimos meses. Pela qualidade 
e regularidade com que se têm realizado, al-

guns destes eventos são já vistos, pelos Por-
tugueses, como património nacional. Dado 
que a competição internacional para sedear 
grandes eventos náuticos é elevada, este ob-
servatório alerta para a manutenção e reforço 
da cooperação, no sentido de se conseguir 
manter em Portugal todas as provas e even-
tos que acrescentem valor ao país. 
Reconhecendo os méritos de importantes 
ações que Portugal tem realizado na eco-
nomia do mar, este observatório, conforme 
tem assinalado em mensagens anteriores, 
continua atento a diversos riscos e opor-
tunidades que continuam latentes no mar 
português. Em mensagens anteriores, têm 
vindo a ser abordados temas como a ne-
cessidade de realização de reuniões da Co-
missão Interministerial dos Assuntos do Mar 
(CIAM), a necessidade de reforço dos meios 
humanos e materiais das direções da admi-

nistração pública relacionadas com o mar, a 
necessidade da passagem inter-geracional 
do saber prático e do desenvolvimento do 
capital humano das atividades marítimas... 
Nesta mensagem, consideramos importan-
te acrescentar aspetos relacionados com a 
necessidade de se viabilizarem, de forma 
reforçada, as possibilidades de transporte 
marítimo de pessoas e de abastecimen-
to de bens aos arquipélagos dos Açores e 
da Madeira e a necessidade de se planear 
detalhadamente a renovação de importan-
tes frotas marítimas nos setores da pesca, 
defesa e marinha mercante, cujas elevadas 
idades médias de alguns navios e embarca-
ções podem vir a colocar sérios riscos de 
segurança. Todos os temas descritos ante-
riormente necessitam de meios orçamentais 
e de cooperação para a concretização de 
soluções para os desafios existentes.” 

Observatório da Cooperação na Economia do Mar

Este artigo representa a opinião pessoal do autor e não vincula a CIP - Confederação Empresarial de Portugal

NOTA
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PORTO DE LEIXÕES

Uma referência ibérica 
para as cadeias logísticas 
Pela sua localização estratégica na fachada Noroeste da Península Ibérica, o Porto de Leixões 
ocupa uma posição privilegiada no contexto do sistema portuário europeu e movimentou em 
2016 cerca de 18,3 milhões de toneladas de mercadorias

LEIXÕES É UM PORTO exportador por 
excelência, que serve praticamente todo o 
tipo de navios e de cargas, bem como cru-
zeiros. Dispõe de diversos serviços de linhas 
regulares para os principais portos europeus 
e mundiais e tem ligações semanais diretas 
para Angola e outros países Africanos. 
Na confluência de importantes rotas nacio-
nais e internacionais, o Porto de Leixões 
movimentou em 2016 cerca de 18,3 mi-
lhões de toneladas de mercadorias. Leixões 
é um dos portos mais polivalentes e compe-
titivos na sua área natural de atuação, por 
onde passam anualmente cerca de 2 700 
navios, mais de 600 mil TEUS (cerca de 400 
mil contentores) e todo o tipo de mercado-
rias, entre as quais se destacam os cereais, 
o papel e cartão, a sucata, o ferro e aço, os 
granitos, os têxteis, os açúcares, as bebi-
das, os cimentos, a cortiça, as madeiras, os 
componentes para aerogeradores e produ-
tos eólicos e os produtos petrolíferos.
Com 5 Km de cais, 55 ha de terraplenos e 
120 ha de área molhada, o Porto de Leixões 
está equipado com os mais avançados sis-
temas de gestão e segurança do tráfego 
portuário.
A constante aposta na melhoria do equipa-
mento utilizado no Porto de Leixões traduz-
-se numa oferta de eficiência e serviços 
de qualidade. De destacar a permanente 
modernização dos equipamentos pelos 
concessionários – com novas gruas mó-
veis (TCGL) e pórticos de cais (TCL) – bem 
como o reforço do trem naval da APDL com 
a aquisição de dois rebocadores com 60 to-
neladas de força de tração.
A densidade económica e industrial das em-

presas situadas no seu hinterland e a sua 
grande centralidade geodemográfica fazem 
do Porto de Leixões a maior infraestrutura 
portuária do Norte de Portugal e uma refe-
rência para as cadeias logísticas da fachada 
atlântica da Península Ibérica.

PLATAFORMA LOGÍSTICA 
DO PORTO DE LEIXÕES
A Plataforma Logística do Porto de Leixões 
(PLPL) obedece a um modelo polinuclea-
do, junto ao porto de Leixões, com acesso 
através da VILPL – Via Interna de Ligação ao 
Porto de Leixões e contribui de uma forma 
decisiva para desenvolver o porto de Leixões 
e transformar a Área Metropolitana do Porto 
numa plataforma de valor acrescentado de 
nível ibérico, com condições únicas para a 
atração e fixação de pólos logísticos e de dis-
tribuição, que permitem ancorar novo tráfego 
para o porto de Leixões e para as comunida-
des e cadeias logísticas envolventes. 
A PLPL é constituída por dois pólos (Pólo 

1 – Gatões e Pólo 2 - Guifões) localizados 
na envolvente do Porto de Leixões – Conce-
lho de Matosinhos – com áreas de 31 e 35 
hectares e com a capacidade de constru-
ção de 92.700m2 e 87.400m2 de área de 
armazéns logísticos, respetivamente.
A PLPL pode acomodar todos os segmen-
tos do mercado logístico, desde a carga 
contentorizada aos granéis, e todos os sec-
tores logísticos, desde a logística de stocka-
gem ao cross-docking, ou ainda, a logística 
a temperatura ambiente ou refrigerada.
Como serviços complementares está pro-
jetado um Centro de Serviços, num edifício 
com espaços para escritórios, onde serão 
instalados os serviços aduaneiros, agentes 
de navegação, serviços financeiros, servi-
ços administrativos de transitários, seguros, 
agências bancárias e restauração. A PLPL 
contempla também um núcleo com servi-
ços de apoio aos veículos pesados e aos 
seus motoristas (parqueamento, lavandaria, 
vestiários e cafetaria). 

Este artigo representa a opinião pessoal do autor e não vincula a CIP - Confederação Empresarial de Portugal

NOTA

APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo 
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Resultados positivos no setor dos transportes
DE ACORDO com dados disponibilizados 
pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), 
no 3º trimestre de 2017 o movimento de 
passageiros e de carga e correio nos aero-
portos nacionais continuou com expressivos 
aumentos. Já nos portos nacionais, as mer-
cadorias movimentadas aumentaram 0,5%, 
após +2,0% no 2º trimestre.
Também o transporte de mercadorias por 
ferrovia registou um crescimento de 7,1% 
nas toneladas transportadas e de 11,6% em 
termos de toneladas-quilómetro, ao invés 
dos decréscimos de 5,7% e 3,1%, respetiva-
mente, no 2ºT 2017. Por seu turno, no trans-
porte rodoviário de mercadorias registou-se 
abrandamento no 3º trimestre (+2,9%) com-
parativamente com o anterior (+4,2%), em 
termos de toneladas transportadas.
Durante o 3º trimestre de 2017 entraram 3 
901 embarcações de comércio nos portos 
nacionais (-1,1%), correspondendo a 61,7 
milhões de GT (-2,9%). Destes navios, 3 164 
eram de transporte de mercadorias (+1,0%). 
As mercadorias movimentadas nos portos 
totalizaram 24,1 milhões de toneladas, com 
ligeiro aumento de 0,5% (+2,0% no trimestre 
anterior).
O porto de Sines movimentou 12,1 milhões 
de toneladas de mercadorias, representando 
49,9% do movimento total e evidenciando 
um decréscimo de 7,5%, em linha com o tri-
mestre anterior (-4,6%). Leixões (4,5 milhões 
de toneladas) registou um aumento de 3,2% 
no movimento, após +12,0% no 2ºT. Lisboa 
voltou a registar um aumento significativo 
(+26,1%, +43,5% no 2ºT), movimentando 
3,1 milhões de toneladas de mercadorias.
O porto de Aveiro também se destacou, 
mantendo aumentos expressivos: +21,0% 
no 3º trimestre, sucedendo a +28,1% no tri-
mestre anterior. Relativamente a Setúbal, as-
sinala-se a interrupção da tendência negativa 
desde 2015 (-33,9% no 2ºT 2017), com um 
aumento de 2,3% no 3º trimestre de 2017.
O fluxo de carregamento de mercadorias 
totalizou 9,3 milhões de toneladas (-5,0%), 

tendo a redução sido devida principalmente 
a Sines (-19,2%). Em Lisboa registou-se um 
crescimento de 37,5% nos carregamentos 
(+117,1% no 2ºT) enquanto em Leixões a 
subida foi de 9,5% (+2,2% no trimestre pre-
cedente).
O descarregamento de mercadorias nos 
portos atingiu 14,9 milhões de toneladas e 
verificou um aumento de 4,3% (+6,5% no 
trimestre precedente), salientando-se au-
mentos significativos em Aveiro (+34,9%) e 
Lisboa (+19,3%).
Ao nível dos aeroportos nacionais, no 3º tri-
mestre de 2017, as aterragens ascenderam 
a 63,3 mil aeronaves em voos comerciais 
(+10,7%, +12,0% no 2ºT), pela primeira vez 
ultrapassando 60 mil num trimestre. 
O movimento de carga e correio continuou 
com expressivos aumentos: após +17,9% 
no 1ºT e +19,0% no 2ºT, verificou-se um 
crescimento de 22,6% no 3º trimestre, tota-
lizando 44,5 mil toneladas. Neste trimestre 
foram embarcadas 24,9 mil toneladas de 
carga e correio (+31,6%, +23,7% no 2ºT) e 
desembarcadas 19,6 mil toneladas (+12,8%, 
+14,5% no 2ºT).
No aeroporto de Lisboa registaram-se 8,0 
milhões de passageiros (47,3% da totalidade 
nos aeroportos nacionais), atingindo este valor 
pela primeira vez, num trimestre. O crescimen-
to verificado foi de 16,0% (+23,1% no 2ºT).
No 3º trimestre, a oferta de transporte nos 
aeroportos nacionais traduziu-se em 19,8 
milhões de lugares (+13,0%), dos quais 16,0 
milhões em tráfego internacional (+14,0%). 
A taxa de ocupação (passageiros/lugares) 
situou-se em 8,4,2% para o total de movi-
mentos registados.
No que respeita ao transporte rodoviário de 
mercadorias, o INE refere que aumentou 2,9% 

no terceiro trimestre de 2017, menos expressi-
vamente que no trimestre precedente (+4,2%) 
e correspondeu a um total de 37,4 milhões de 
toneladas. A desaceleração verificada deveu-
-se ao transporte nacional (32,0 milhões de 
toneladas), que aumentou 4,4%, após +6,3% 
no 2ºT. O transporte internacional continuou 
com redução (-5,0% de toneladas transporta-
das, sucedendo a -5,5% no 2ºT).
Em termos de toneladas-quilómetro, verifi-
cou-se uma diminuição (-5,6%) mas menos 
pronunciada que no trimestre precedente 
(-7,0%), tendo atingido 7,6 mil milhões Tkm. 
O decréscimo de toneladas-quilómetro re-
sultou tanto do transporte nacional (-5,8%) 
como do internacional (-5,4%).
Os “produtos não energéticos das indústrias 
extrativas…”, os mais relevantes no transpor-
te rodoviário nacional, evidenciaram um au-
mento de representatividade para 26,2% do 
total (+3,7 p.p.). Seguiram-se os “produtos da 
agricultura, produção animal … e pesca” com 
12,1% (-0,8 p.p.) e os “outros produtos mine-
rais não metálicos” com 10,9% (-0,6 p.p.). 

- Informação disponibilizada pelo INE.
- Este artigo representa a opinião pessoal do autor e não vincula a CIP - Confederação Empresarial de Portugal
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• Menor Transit-time do mercado  
- Portugal/Cabo Verde em 5 dias

• Único serviço regular direto (sem 
transbordo) com frequência a cada 
10 dias, desde Portugal (Leixões 
e Lisboa)/Canárias para a Praia, 
Mindelo, Sal e Boavista

• A mais rápida solução para a 
exportação marítima de produtos 
oriundos de Espanha para Cabo Verde 
– quer da Galiza via Leixões, como de 
outras origens por Las Palmas

• Opera o serviço com navios próprios, incluindo 
equipamentos e tripulações

• Agências e operadores logísticos locais próprios na Praia, Mindelo, Sal e Boavista
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GRUPO ETE - UMA REFERÊNCIA NA ECONOMIA DO MAR
EM PORTUGAL E A NÍVEL INTERNACIONAL

Fundado em 1936, o GRUPO ETE é o maior e o mais experiente player Portu-
guês na economia do mar, integrando as suas 6 áreas principais - Operações 
Portuárias, Transporte Marítimo, Transportes Fluvial, Agentes de Navega-
ção, Operações Logística, Engenharia, Construção e Reparação Naval –, num 
universo de mais de 40 empresas que se complementam entre si. Detém o 
maior armador português de marinha de comércio.
É líder ibérico no transporte fluvial de mercadorias, sendo em Portugal o único 
a movimentar carga entre navios e barcaças; em Portugal é o maior operador 
de terminais portuários e está na vanguarda das empresas que movimentam 
granéis sólidos e líquidos; lidera o agenciamento de navios em portos portu-
gueses; oferece soluções logísticas nacionais e internacionais, multimodais 
e porta-a-porta; é uma referência internacional em engenharia, reparação e 
construção naval; fazendo ainda a gestão técnica de navios e tripulações. Tem 
uma presença internacional com operações próprias em 5 países (Colômbia, 
Uruguai, Cabo Verde, Moçambique e Portugal), de 3 continentes.
www.ete.pt

Miguel Paiva Gomes 
CEO TRANSINSULAR

MAIOR ARMADOR PORTUGUÊS DE MARINHA DE COMÉRCIO DETIDO PELO GRUPO ETE

Transinsular oferece 
“África Expresso”
A TRANSINSULAR, detida pelo Grupo 
ETE e atualmente o maior armador Por-
tuguês de marinha de comércio, acaba de 
reforçar o seu serviço “África Expresso”, 
hoje a solução mais competitiva de trans-
porte marítimo entre Portugal/Espanha/
Canárias e Cabo Verde.
O serviço “África Expresso” permite a 
Transinsular responder às necessidades 
de carga geral e contentorizada (seca e 
frigorífica) dos seus clientes, com acresci-
da rapidez, eficiência, fiabilidade e versa-
tilidade. À data de hoje, mais de 25% da 
sua carga com destino a Cabo Verde já é 
oriunda de mercados internacionais.
De acordo com Miguel Gomes, CEO da 
empresa “com esta aposta, a Transinsu-
lar otimiza as soluções de transporte de 
mercadorias para Cabo Verde originárias 
de Portugal e Espanha, bem como para 
a Guiné-Bissau, Mauritânia e Canárias. 
Adicionalmente, consolida a sua posição 
de parceiro preferencial na exportação de 
peixe para a Europa, garantindo ainda a 
ligação entre aqueles mercados e o Norte 
da Europa, Báltico, Mediterrâneo e Ásia, 
entre outros”.
E acrescenta, “os 29 anos de experiência 
da Transinsular a operar no mercado de 
Cabo Verde e Bissau, aliado ao facto de 
integrar o GRUPO ETE – hoje uma referên-
cia na economia do mar, em Portugal e a 
nível internacional – garantem-nos a capa-
cidade de oferecer soluções integradas de 
transporte à medida dos nossos clientes, 
multimodais e porta a porta, ainda mais 
competitivas.”
“As mais-valias deste serviço nascem da 
forte relação de parceria que temos com 
todos os nossos Clientes, uma forma de 
estar da Transinsular e de todas as em-
presas que integram o Grupo ETE, a qual 
nos permite contribuir para o aumento da 
competitividade de todos aqueles que nos 
confiam a sua Carga”, conclui o CEO da 
Transinsular. Este artigo representa a opinião pessoal do autor e não vincula a CIP - Confederação Empresarial 

de Portugal

NOTA
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CARGONETONLINE

Nova forma de procurar e contratar 
uma empresa de transportes

UMA EMPRESA com uma necessidade 
de transporte de qualquer tipo (carga com-
pleta, parcial, perecível, carga geral, etc.) ao 
invés de contactar por telefone/e-mail um 
conjunto habitual de fornecedores de trans-
porte, realiza uma publicação de carga na 
CargonetOnline (processo simples, rápido, 
gratuito e intuitivo, com duração inferior a 1 
minuto). Após a publicação de carga, esta 
ficará disponível para todas as empresas 
de transporte registadas na CargonetOnline 
(mais de 250 ao dia de hoje, a CargonetOn-
line só admite empresas detentoras de Alva-
rá e Seguro de Responsabilidade Civil). As 
Transportadoras interessadas na realização 
do transporte, contactaram directamente a 
empresa com essa necessidade. O proces-
so de negociação de todas as condições é 
realizado sempre entre a empresa anuncian-
te da carga e a empresa de transportes, a 
CargonetOnline não participa nessa nego-
ciação nem obtém qualquer mais-valia nes-
se processo. Como vantagens do processo, 
as empresas que publicam as necessidades 
de transporte reduzem o tempo de procu-
ra de um transportador, as transportadoras 
poderão encontrar novos clientes, reduzin-
do os seus desperdícios e aumentando a 
sua produtividade (redução de deslocações 
em vazio).

A ideia
Pré-incubada na Universidade do Minho, 
surge da ambição de dois jovens empreen-
dedores criarem valor acrescentado no 
mercado dos transportes rodoviários. Com 
experiência no mercado num âmbito multi-
nacional, aperceberam-se da dificuldade de 
contacto e procura de parceiros entre profis-
sionais que necessitam de transportar mer-
cadorias e empresas para as transportar.

Modelo de negócio
A plataforma é gratuita para entidades que 
publiquem cargas.  Para empresas que pro-

Uma plataforma online, capaz de interligar a oferta e a procura nos transportes rodoviários, 
de forma fácil e segura. Profissionais de diversas áreas publicam todas as suas necessidades 
de transporte de forma gratuita, que posteriormente serão visualizadas por todas as empresas 
de transporte registadas

curem cargas, existem planos adaptados a 
cada realidade, começando por um plano 
em que a empresa paga consoante a sua 
utilização:  gratuitamente tem acesso a to-
das as cargas publicadas e as suas espe-
cificações, se pretender ver o contacto do 
anunciante terá de pagar um crédito (0,70€), 
até avenças mensais ou anuais com núme-
ros de utilizadores ilimitados e acesso a to-
dos os contactos de carga. Desde a data 
de lançamento (16/11) até ao final do ano 
de 2017 a utilização é totalmente gratuita, 
começando a ser paga a partir de 2018, em 
modalidades de avença anual ou mensal 
(499,90€/ano, 49,90€/mês) - mais informa-
ções na área pricing do site da CargonetOn-
line.

Segurança
Para garantir a segurança de todos os utili-
zadores, a publicação de cargas apenas é 
permitida a empresas com risco moderado 
ou inferior (confirmado através da einforma) 
e somente empresas que no momento de 

registo façam prova de alvará e seguro de 
responsabilidade civil poderão procurar car-
gas. À CargonetOnline reserva-se o direito 
de suspensão de um utilizador, caso provo-
que dano ou perda a outro, desde que se 
faça prova dos factos ocorridos.
Queremos ser uma solução válida para a 
gestão e rentabilização dos seus recursos, 
registe-se e faça parte desta novo capítulo!

O arranque
A CargonetOnline iniciou a 16/11, contando 
já com cerca de dois meses de “laboração”, 
nestes dois meses a CargonetOnline conta 
com cerca de 250 empresas de transporte 
registadas e mais de 70 empresas a publi-
carem cargas. Avançamos ainda que neste 
já foram publicadas mais de 200 cargas. 
Números que nos dão ânimo e vontade de 
continuar em prol da nossa missão: “Simpli-
ficar o processo de procura e contratação 
de um transportador, reduzindo os desper-
dícios e optimizando os recursos de uma 
empresa de transportes”. 

João Loureiro e Hugo Redondo 
SÓCIOS-GERENTES DA CARGONETONLINE

Este artigo representa a opinião pessoal do autor e não vincula a CIP - Confederação Empresarial de Portugal

NOTA
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“Façam o favor de entrar, minhas senhoras: It’s time to close the gap. (*)”

O regime de representação equilibrada
 A partir do dia 1 de janeiro de 2018 tornam-se exigíveis os rácios de representação, materializados 
na Lei n.º 62/2017, aprovada no dia 23 de Junho de 2017, que estabelece, no seu âmbito material 
de aplicação, o “regime da representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de 
administração e de fiscalização das entidades do setor público empresarial e das empresas 
cotadas em bolsa”, aplicável, igualmente, com as necessárias adaptações, ao “setor empresarial 
local” e estendida, à Administração direta, indireta e autónoma do Estado, qualificada, na proposta 
de lei que lhe deu origem, como um primeiro “passo na concretização das medidas de promoção da 
igualdade entre mulheres e homens em cargos de decisão constantes do programa de Governo”

ESTABELECE a aludida Lei, por meio do 
seu artigo 4.º, no que concerne ao sector pú-
blico empresarial “A proporção de pessoas 
de cada sexo designadas para cada órgão 
de administração e de fiscalização de cada 
empresa não pode ser inferior a 33,3%, a 
partir de 1 de janeiro de 2018”, estabelecen-
do, no artigo 13.º, o decorrido prazo de 31 de 
Dezembro de 2017 para apresentação, pelo 
governo, de proposta de lei que dê cumpri-
mento ao liminar mínimo de 40% (quarenta 
por cento) para a representação equilibrada 
entre homens e mulheres na administração 
direta, indireta e ensino superior, mais dispon-
do, no artigo 5.º, para as empresas cotadas 
em bolsa, “A proporção de pessoas de cada 

sexo designadas para cada órgão de admi-
nistração e de fiscalização de cada empre-
sa não pode ser inferior a 20%, a partir da 
primeira assembleia geral, após 1 de janeiro 
de 2018, e a 33,3%, a partir da primeira as-
sembleia geral após 1 de janeiro de 2020”. 
Salvaguardam-se, das metas de represen-
tação equilibrada anteriormente referidas, os 

mandatos em curso, salvo em caso de reno-
vação ou substituição, regra que é aplicável, 
tanto ao sector público empresarial, como ao 
privado. 
Assim, a imposição de tais medidas, não 
apenas no sector público, este último com 
forte expressão através da integração, no 
aludido diploma, da representação equi-

Ana Salgado 
ADVOGADA E EMPRESÁRIA, MEMBRO DA WOMEN IN BUSINESS

(*) Título do Programa da Comissão Europeia para a Desigualdade de Salários.
- Este artigo representa a opinião pessoal do autor e não vincula a CIP - Confederação Empresarial 
de Portugal

NOTAS
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librada na Administração do Estado, mas 
igualmente no sector privado, por meio das 
empresas cotadas em bolsa, constitui um 
traço distintivo e pioneiro da Lei de Repre-
sentação Equilibrada, que não escapou às 
criticas de alguns constitucionalistas, que 
acusam o Estado de “ingerência”, no sector 
privado, mas que, todavia, se manteve inal-
terado, desde a versão inicial da Proposta 
de Lei até à versão da Lei, ora aprovada. 
Sob o acompanhamento da sua efetiva apli-
cação, pela Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género, a eficácia das medidas 
anteriormente descritas é agora procurada, 
na aludida Lei, através da penalização pe-
sada dada ao seu incumprimento, por meio 
da “nulidade do ato de designação” para o 
sector público empresarial ou do “carácter 
provisório do acto de designação”, para as 
empresas cotadas em bolsa, com prazo de 
90 (noventa dias), vinculativo, para a sua re-
gularização, dilatando-se, na Lei aprovada, 
face às propostas anteriores, o prazo para 
aplicação da sanção pecuniária devida pelo 
incumprimento do rácio de representação, 
exclusiva a estas últimas. 
O regime do incumprimento assim definido, 
permite colocar duas questões: O que será 
mais benéfico para as empresas cotadas 
em bolsa: a alteração do rácio de repre-
sentação, em cumprimento da igualdade 
de género, ou o pagamento da sanção pe-
cuniária? E para as empresas do setor pú-
blico, na ausência de sanção pecuniária, o 
que obrigará ao cumprimento do rácio de 
representação? Será, em ambos os casos, 
suficientemente persuasor a repreensão re-
gistada ao infrator, bem como a sua publica-
ção num registo público? 
Sem prejuízo das questões anteriores, a 
aprovação da aludida Lei traduz, sem dú-

vida, a preocupação pela igualdade de gé-
nero, no acesso a cargos de topo e admi-
nistração, eleita como uma das prioridades 
deste Governo, através da sua inclusão 
como objetivo, nos respetivos Programas, 
preocupação essa que, embora alvo de pe-
sadas críticas, entendem ser de estender ao 
sector privado. 
Esta sentida preocupação comporta, em si, 
uma conclusão sobejamente conhecida por 
todos: nos aludidos sectores, entre tantos 
outros, existem menos mulheres que ho-
mens, realidade antagónica e dificilmente 
compreensível, mesmo quando as primeiras 
têm tantas ou têm mais qualificações técni-
cas que os segundos. O acervo legislativo 
precedente não se mostrou eficaz. A cria-
ção de quotas, de proporção pré-definida, 
impõe-se, deste modo, segundo os nossos 
representantes, e sem prejuízo das criticas a 
ela dirigidas, como último reduto para com-
bater o que designam de “desigualdades 
estruturais na sociedade portuguesa”.
Abordámos, até aqui, a promoção da igual-
dade de género e nunca a promoção da 
igualdade das mulheres. Tudo isto na esfera 
social e não apenas na esfera iminentemen-
te feminina. Propositadamente. Qual o ob-
jetivo último da promoção de tais medidas?
Segundo o preâmbulo da Proposta de Lei 
que lhe deu origem: “As mulheres repre-
sentam mais de metade da população por-
tuguesa e mais de metade da população 
com qualificação académica de nível supe-
rior, pelo que a sua sub-representação nos 
processos de tomada de decisão significa 
que o seu potencial está a ser subutilizado 
e que continuam a existir barreiras que as 
impedem de aceder aos cargos de topo. 
Esta desigualdade encontra-se enraizada 
em estereótipos e práticas discriminatórias 

que têm condicionado as opções profissio-
nais e pessoais tanto de mulheres como de 
homens, e que se repercutem ao longo da 
vida de quem se vê assim privado de opor-
tunidades efetivas e da possibilidade de es-
colher”.
“Não obstante, verifica-se que os resultados 
práticos alcançados em consequência da 
adoção destas iniciativas têm sido escas-
sos. E apesar de todos os avanços regis-
tados nos últimos anos, quer a nível legisla-
tivo, quer a nível das estratégias e medidas 
de política promotor as da igualdade entre 
mulheres e homens, persistem desigualda-
des estruturais na sociedade portuguesa 
que é necessário continuar a combater”.
Assim, segundo a referida Proposta de Lei, 
os problemas da desigualdade de género 
não se esgotam no campo pessoal das mu-
lheres portuguesas, mas antes afetam toda 
a sociedade.
Esta perspetiva é partilhada a nível inter-
nacional por importantes entidades que, 
expressamente, promovem a igualdade de 
género a direito fundamental, subtraindo-a 
da esfera singular, dos meros problemas fe-
mininos e de uma luta com o mesmo cariz, 
para uma luta global, por direitos coletivos, 
conforme resulta da Declaração de Pe-
quim, aprovada na IV Conferência Mundial 
das Nações Unidas sobre as Mulheres, no 
ano de 1995, “O progresso das mulheres e 
a realização da igualdade entre homens e 
mulheres são matéria de direitos humanos 
e condição de justiça social e não devem 
ser considerados isoladamente como uma 
questão das mulheres”.
Aqui chegados, impõe-se, num primeiro 
momento, dar cumprimento à aplicação 
da Lei, no prazo nela contido, por meio das 
concretas medidas propostas pelo Gover-
no, para responder à controvérsia lancada, 
no que concerne à eficácia das quotas no 
alcance da igualdade de género efetiva. E, 
posteriormente, pugnar pela sua aplicação 
no sector privado. E por último, e mais im-
portante, aguardar pela ausência de neces-
sidade futura de um convite legislado às 
mulheres.
E sobre este diploma, que inicia no ano de 
2018 a sua real eficácia, só nos ocorrem 
as célebres palavras de Winston Churchill, 
acerca da democracia: “Democracy is the 
worst form of government except from all 
those other forms that have been tried from 
time to time”.
Fica, assim, o apelo neste percurso já ini-
ciado: façam o favor de entrar minhas se-
nhoras: It’s time to close the gap. (*). Seja 
através de um convite legislado ou de um 
qualquer outro. Ou mesmo sem convite. 
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IFRRU 2020

Contributo para o 
desenvolvimento urbano

O IFRRU 2020 é um instrumento financeiro destinado a apoiar investimentos em reabilitação 
urbana, que cobre todo o território nacional e que reúne diversas fontes de financiamento, 
quer fundos europeus do PORTUGAL 2020, quer fundos provenientes de outras entidades 
como o Banco Europeu de Investimento e o Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, 
conjugando-os com fundos da banca comercial

O INSTRUMENTO Financeiro para a Rea-
bilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU) 
tem a vantagem de num único pedido de 
financiamento apoiar, em condições mais 
favoráveis, o investimento na reabilitação ur-
bana e na eficiência energética do imóvel a 
reabilitar, sem restrições na natureza da enti-
dade que solicita o financiamento ou no uso 
a dar ao imóvel a reabilitar.
Este pedido poderá ser apresentado junto 
da rede comercial dos bancos selecionados 

– Santander Totta, Banco BPI, Millenium 
BCP e Popular -, e em qualquer momento, 
isto é, sem fases prévias para apresentação 
dos pedidos de financiamento, e sem limites 
ao número de pedidos que pretenda realizar.
Por ocasião do lançamento do IFRRU, rea-
lizado em Viseu, o Ministro do Ambiente, 
João Pedro Matos Fernandes, afirmou que 
a reabilitação «deve ser a regra da transfor-
mação do edificado na criação de novos 
espaços».

O responsável salientou que o objetivo do 
Governo, com um instrumento disponível no 
valor de 1,4 mil milhões de euros, é «criar 
as condições para que a reabilitação seja a 
principal forma de intervenção ao nível do 
edificado e do desenvolvimento urbano», 
cumprindo assim a responsabilidade «pe-
rante o planeta e as gerações vindouras».
A verba disponível destina-se à reabilitação 
integral de edifícios com idade igual ou su-
perior a 30 anos, de espaços e unidades 
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industriais abandonadas e ainda a interven-
ções em frações privadas inseridas em edifí-
cios de habitação social, que sejam alvo de 
reabilitação integral.
Os financiamentos do IFFRU, com 700 mi-
lhões de euros de fundos públicos e comu-
nitários e outros 700 milhões de euros co-
locados pelos quatro bancos selecionados, 
serão aplicados em áreas de reabilitação 
urbana definidas pelas autarquias que, de 
forma simplificada, são os centros históri-
cos, zonas industriais abandonadas e zonas 
ribeirinhas.
«As autarquias têm aqui sempre um papel 
importante porque elas ajudam, têm de dar 
um parecer, no sentido de garantir que um 
edifício em causa está integrado numa des-
sas zonas», acrescentou.
Os interessados no financiamento para pro-
jetos de reabilitação urbana podem consul-
tar a página do Portal da Habitação, sen-
do necessária a obtenção de parecer de 
enquadramento da operação pela Câmara 
Municipal, obtenção do certificado energéti-
co e preparação do pedido de financiamen-
to a apresentar aos bancos selecionados.

SIMPLIFICAR E CLARIFICAR
Multiplicam-se um pouco por todo o país as 
acções nas quais o Programa IFRRU 2020 
é abordado, como aconteceu recentemente 
no decurso da V Semana da Reabilitação 
Urbana do Porto, que decorreu Palácio da 
Bolsa, entre os dias 6 e 12 de Novembro. 
De facto, o evento, além do ciclo de confe-
rências, foi palco de diversas outras ações 
e iniciativas focadas na reabilitação urbana 
e na dinamização económica, social e patri-
monial das cidades, divulgando os melhores 
projectos, as boas práticas e as soluções 
mais avançadas nesta área. O evento cons-
titui-se ainda como um ponto de encontro 
entre os poderes públicos, a iniciativa priva-
da, a dinâmica associativa e as academias 
com interesse e atividade nesta área.
Na ocasião, Ana Pinho, Secretária de Esta-
do da Habitação, salientou a importância do 
apoio ao investimento em reabilitação, refe-
rindo que «foi dado um passo importante a 
este nível na proposta de Orçamento de Es-
tado, mais concretamente, no que respeita 
aos benefícios fiscais». E enumerou que foi 
realizado: «a) Um trabalho de simplificação 
e clarificação, eliminando sobreposições e 
ambiguidades; b) A harmonização dos con-
ceitos com as definições constantes da regu-
lamentação em matéria de reabilitação; e c) A 
orientação, de forma mais efetiva, do esforço 
do Estado neste domínio para a reabilitação 
de edifícios, em particular, para a reabilitação 
para fins habitacionais (seja arrendamento, 

seja casa própria). Com efeito, os benefícios 
passam a incidir sobre edifícios localizados 
em Áreas de Reabilitação Urbana ou edifí-
cios, em qualquer área territorial, desde que 
tenham mais de 30 anos, reabilitados nos 
termos do Regime Excecional para a Rea-
bilitação Urbana, prevendo-se ainda níveis 
mínimos de melhoria do seu estado de con-
servação e de eficiência energética». 
Ana Pinho destacou os benefícios que 
abrangem o IMI, o IMT, as mais-valias e a 
redução das taxas devidas pela avaliação 
do estado de conservação. 

PROGRAMAÇÃO COORDENADA
Quanto aos apoios por via do financiamen-
to das obras de reabilitação, a responsável 
destacou que os promotores de reabilita-
ção «ainda hoje se deparam com dificulda-
des no financiamento das suas operações 
junto da banca. Essas dificuldades estão 
muitas vezes relacionadas com a inade-
quação dos prazos e outras características 
dos empréstimos ao ciclo de negócios da 
reabilitação e, muito em particular, da rea-
bilitação para arrendamento habitacional». 
É nesta contexto que elucida a implemen-
tação ou preparação de «um conjunto 
coordenado de programas de financiamen-
to direcionados para diferentes territórios e 
promotores». 
Das iniciativas já em curso, a Secretária de 
Estado sublinhou dois projetos: 1) O Pro-
grama Reabilitar para Arrendar – Habitação 
Acessível, que financia, em condições fa-
voráveis face às de mercado, operações 
de reabilitação de edifícios que, após a 
conclusão das obras, se destinem ao ar-
rendamento habitacional. Anúncio que 
pretendemos rever e aprofundar este ins-
trumento durante o próximo ano, para me-

lhorar a sua resposta às falhas de mercado 
e adequá-lo ao Programa de Arrendamen-
to Acessível também em preparação. 
2) Os Instrumentos para Áreas Urbanas 
(PEDU/PARU/PAICD), que disponibilizam 
apoio financeiro para os municípios pro-
moverem, entre outros investimentos, in-
tervenções nos domínios da regeneração 
urbana e de apoio a comunidades desfavo-
recidas, incluindo a reabilitação do parque 
de arrendamento público. 
Por fim, referindo-se aos programas que 
estão em preparação, Ana Pingou desta-
cou três iniciativas: 
1) O Instrumento Financeiro para a Rea-
bilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU 
2020), visa apoiar a reabilitação e revitaliza-
ção urbanas, em particular a reabilitação de 
edifícios, e complementarmente promover 
a eficiência energética, e cujo lançamento 
público vai ocorrer dia 13 deste mês, na ci-
dade de Viseu. 
2) O Fundo Nacional de Reabilitação do 
Edificado, que visa promover a reabilita-
ção de imóveis, numa primeira fase de en-
tidades públicas e do terceiro setor, mas, 
posteriormente, também de privados, e 
que se destinem, predominantemente, ao 
arrendamento para habitação permanen-
te em arrendamento acessível. O primeiro 
subfundo está previsto para o final do cor-
rente ano. 
3) O Programa Casa Eficiente 2020, que 
visa conceder empréstimos a operações 
que promovam a melhoria do desempenho 
ambiental dos edifícios de habitação par-
ticular, com especial enfoque na eficiência 
energética e hídrica, bem como na gestão 
dos resíduos urbanos. Prevê que este Pro-
grama esteja disponível ao público no pri-
meiro trimestre de 2018. 
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SANTANDER TOTTA

Tem 548 milhões de euros 
de financiamento para a reabilitação urbana
No âmbito do concurso público internacional promovido pela Estrutura de Gestão do IFRRU 
2020, foi atribuído ao Banco Santander Totta o maior lote disponível para a área de reabilitação 
urbana – total de 548M€, dos quais 293M€ de fundos do próprio Banco e 255M€ de fundos do 
IFRRU 2020

TRATA-SE DE uma aposta forte do San-
tander Totta nesta área – equivalente a 
40% do total de financiamento do sector 
- porque o Banco entendeu ser o momen-
to ideal para avançar com a reabilitação e 
revitalização dos centros urbanos. Este ins-
trumento possibilita que várias entidades 
possam usufruir de condições mais favo-
ráveis face aos instrumentos atualmente 
existentes. Com o Banco Popular, o grupo 
Santander tem 713 milhões de euros, ou 
seja 51% da linha de crédito total. 
Esta linha de crédito tem a vantagem de ser 
extensível a todos os setores de atividade, 
de ter taxas muito mais competitivas (che-
gando em alguns casos a atingir metade 
das taxas praticadas atualmente no merca-
do para projetos idênticos) e beneficia de 
prazos mais alargados.
Trata-se de um momento oportuno porque 
vivemos um momento único, onde a pro-
cura, ao contrário dos ciclos anteriores, é 
alimentada maioritariamente pelo mercado 
externo. Há inúmeros investidores de na-
cionalidades distintas a investir em Portugal 
na aquisição de frações, quer sejam para 
habitação própria quer seja para rendimen-
to. É ainda um bom momento porque: a 
procura interna voltou a existir, porque por 
um lado o stock de novos desapareceu, e 
por outro lado porque os Bancos voltaram 
a financiar a spreads competitivos; os jo-
vens estão com uma nova mentalidade e 
procuram os centros urbanos para viver; 
o Turismo vive um dos seus melhores mo-
mentos (s hotéis de Lisboa, Porto e Algarve 
estão com as taxas de ocupação crescen-
tes) ; e a economia está a crescer a um rit-
mo aparentemente sustentado.
O modelo de riscos do Banco Santander 
Totta permite-lhe manter um balanço sau-
dável e por isso manter-se no mercado 
imobiliário mesmo durante a crise, apoian-
do os promotores imobiliários.
O Banco Santander Totta já apoiou inú-
meras operações de reabilitação, mas 

Banco Santander Totta
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também de construção de raiz, disponi-
bilizando produtos adequados para os 
promotores que pretendam obter financia-

mento à construção, mesmo que os seus 
projetos não sejam elegíveis no âmbito do 
programa IFRRU 2020. 
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CONSTRUÇÃO METÁLICA

Dinâmica de internacionalização
Com um volume de negócios anual na ordem dos 3.500 milhões de euros e um conjunto 
de empresas que empregam mais de 26 mil pessoas, o setor da construção metálica tem 
demonstrado um comportamento muito positivo especialmente na vertente exportadora. 
Apostando na inovação e na estreita ligação à investigação científica, o cluster procura 
dinamizar as soluções de construção metálica e mista através de vários projetos, seminários 
e ações de divulgação

INSERIDO na dinâmica global de merca-
do da construção, o setor da construção 
metálica em Portugal tem demonstrado 
um comportamento muito positivo e uma 
grande capacidade de evolução, registando 
resultados muito positivos especialmente na 
vertente da internacionalização para países 
africanos, europeus e da América do Sul, 
com especial relevo para o Brasil. 
De acordo com informações disponibiliza-
das pela CMM – Associação Portuguesa de 
Construção Metálica e Mista, a construção 
metálica consegue balizar os fatores que 
influenciam a durabilidade (materiais cons-
tituintes, processo de execução, proteção 
anticorrosão, meio ambiente), possibilitando 
resultados de elevada fiabilidade. 
Outro elemento diferenciador deste proces-
so construtivo é o de que oferece uma vasta 
gama de materiais, desde aços estruturais 
para amplas aplicações a ligas de alumínio de 
elevada resistência. Estes permitem assegu-
rar a durabilidade que se pretende para uma 
dada aplicação. Permitem ainda no processo 
de execução, quer a nível de preparação do 
substrato quer ao nível de aplicação dos tra-
tamentos anticorrosão, um controlo do pro-
cesso que conduz à garantia de qualidade da 
proteção aplicada à estrutura. 
A construção metálica permite tornar visíveis 
e mostrar como perduraram no tempo ma-
teriais como aços de elevada resistência a 
corrosão atmosférica ou como as ligas de 
alumínio, oferecendo soluções de largo es-
pectro e muito flexíveis que permitem alar-
gar as opções de escolha de materiais no 
desenvolvimento de projetos de construção.

A informação da CMM destaca ainda a sus-
tentabilidade como outra das vantagens das 
soluções metálicas, sublinhando que o aço 
é infinitamente renovável não perdendo as 
suas características, propriedades ou quali-
dades e potenciando uma utilização susten-
tável do mesmo.
Paralelamente, a construção metálica é re-
conhecidamente uma construção mais lim-
pa e de processos mais simples, contribuin-
do assim para um desenvolvimento mais 
sustentável e com um reduzido impacto ne-
gativo no meio-ambiente. A construção me-
tálica tem sido também uma solução am-
plamente utilizada em projetos relacionados 
com energias verdes e renováveis, os quais 
são cada vez mais encarados como funda-
mentais para o próprio desenvolvimento da 
humanidade.
Instituições, universidades e empresas do 
setor da construção metálica nacional, cria-
ram a iniciativa Portugal Steel, projeto que 
pretende fazer a promoção e divulgação do 
setor através do reconhecimento dos benefí-
cios da construção metálica e das vantagens 
decorrentes de uma aposta estratégica neste 
setor, assim como potenciar a internacionali-
zação da construção metálica nacional.
Uma das vertentes que o Portugal Steel 
mais desenvolve é a formação científica e 
o debate sobre processos e inovações que 

surgem no setor. Ainda muito recentemente 
foi realizado um seminário que, entre outros 
temas, debateu o desafio da digitalização 
na construção e engenharia, tendo contado 
com três palestras sobre temas especializa-
dos: “BIM – Building Information Modeling”, 
a cargo de Vakis Kokorelis, da empresa 
Construsoft; “Proteção Anti Corrosiva e So-
luções de Pintura – Importância da norma 
ISSO 12944”, que teve como oradora Leo-
nor Corte-Real, da empresa Hempel; e “So-
luções Inovadoras em Aço Leve Enformado 
em Frio”, desenvolvida por José Manuel Sil-
va, da empresa O Feliz S.A.
O encontro juntou alguns dos principais in-
tervenientes nacionais e internacionais deste 
setor. De acordo com Luís Simões da Silva, 
Presidente da CMM, «o objetivo do seminá-
rio foi alertar para a importância dos novos 
desafios no setor e a necessidade de este 
se adaptar às novas tendências». 
O responsável adiantou ainda que «a pro-
moção da metodologia BIM, a durabilidade 
na construção metálica, ou mesmo a impor-
tância dos novos materiais utilizados são te-
máticas de extrema relevância para o futuro 
e modernização do setor que necessitam de 
ser debatidas e analisadas para fazer frente 
às mudanças de paradigma, quer na elabo-
ração de projetos, quer no tipo de materiais 
utilizados». 
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2,2 Mil 
Milhões €
aprovados

Taxa de 
Execução 
de 32%

1,4 mil milhões 
de € pagos aos 

benficiários 
(FSE + Contribuição 
Pública Nacional)

PO CH foi quem mais pagou 
aos beneficiários do Portugal 2020
Até 30 de setembro de 2017 foi pago um valor de Fundo Social Europeu (FSE) superior a 1,2 mil 
milhões €, acrescido de 15% da contribuição pública nacional, resultando num financiamento 
público total de 1,4 mil M€. O montante total de investimento aprovado ascende a 2,2 mil M€, 
1,9 mil M€ financiados pelo FSE

A TAXA DE pagamento do PO CH, medida 
pela relação entre o valor pago e aprovado, 
situava-se, a 30 de Setembro de 2017, nos 
64%, 28% acima da média do Portugal 2020 
(36%). Este indicador coloca o PO CH num 
lugar de destaque no contexto do Portugal 
2020, por ser o Programa com maior volume 
de pagamentos e a maior taxa de pagamento.
A taxa de execução, apurada com base na 
relação entre a despesa validada e progra-
mada, é outro indicador-chave em que o PO 
CH assume uma posição de liderança em 
termos comparativos. À mesma data esta 
taxa situava-se nos 32%, que representa 
quase o dobro da média do Portugal 2020 
(17%), sendo apenas ultrapassada pelo 
PDR Continente 2020, com 33%.
Sobre o indicador taxa de compromisso, 
através do qual se estabelece uma relação 
entre a despesa aprovada e programada, 
verifica-se que o PO atingiu os 62% fundo 
total disponível para aplicar até 2020 (3 mil 
M €), valor que se situa acima da média do 
Portugal 2020, correspondendo a uma taxa 
de compromisso das mais elevadas do con-
junto dos Programas Operacionais. No con-
texto do PT2020, o POCH apresenta ainda 
um dos menores diferenciais entre a taxa de 
compromisso e execução - 30% -, só supe-
rado pelo PO Mar 2020, com 25%.

Foram apoiadas 1 659 operações até 30 de 
Setembro de 2017. Fazendo uma análise 
por eixo prioritário verifica-se que na Forma-
ção de Jovens, com apoios para o ensino 
profissional no âmbito do ensino secundá-
rio e a diversificação de vias de natureza 
também profissionalizante no contexto do 
ensino básico (curso vocacionais e cursos 
de educação e formação de jovens), foram 
aprovadas 1 375 candidaturas, correspon-
dendo a um montante de 1,3 mil M€, o que 
representa 88% de taxa de compromisso 
aplicada a este eixo.
No âmbito do eixo 2 - Formação Superior 
e Avançada - o apoio a bolseiros carencia-
dos do ensino superior, os Cursos Técnicos 
Superiores Profissionais (TeSP), as bolsas 
de doutoramento e pós doutoramento tota-
lizam 514 M€ aprovados, relativos a 33 ope-
rações, e correspondendo a 47% de taxa 
de compromisso.
No Eixo 3 - Aprendizagem ao Longo da 

vida - foram aprovadas 236 candidaturas, 
num total de 205 M€, representando uma 
taxa de 35% de compromisso. No âmbito 
deste eixo estão em fase final de análise as 
candidaturas para apoio à rede de Centros 
Qualifica, bem como para a realização de 
cursos de aprendizagem, com dotações 
respetivamente de 50 M€ e de 80 M€, a que 
acrescem as candidaturas apresentadas no 
âmbito dos cursos de educação e forma-
ção de adultos, cuja dotação do concurso 
ascendeu também a 50 M€, pelo que, em 
breve, essa taxa crescerá significativamente.
No Eixo 4 - Intervenção para a Qualidade e 
Inovação do Sistema de Educação e For-
mação - foram aprovadas 14 candidaturas, 
para um montante de 42 M€, correspon-
dendo a 24% de taxa de compromisso. 
Realce ainda para o crescimento de 133%, 
face ao trimestre anterior, do número de 
operações aprovadas no contexto deste 
Eixo 4, com enfâse nas seguintes Tipologias 
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Quadro 1 - N.º de Participantes Apoiados em Ações de Formação até ao Ensino 
Secundário, por Área de Formação/Estudo, Género e Custo Total Elegível (em Milhões €)

Nível de 
Ensino Áreas de Formação e de Estudo Feminino Masculino Total

Custo Total 
Elegível

(Milhões €)

Hotelaria e Restauração 10 147 10 127 20 274 120,52
Ciências Informáticas 1 903 12 814 14 717 83,96
Audiovisuais e Produção dos media 5 167 7 588 12 755 72,64
Turismo e Lazer 5 952 3 772 9 724 55,14
Trabalho Social e Orientação 4 526 867 5 393 30,67
Marketing e Publicidade 2 942 1 574 4 516 27,85
Gestão e Administração 1 563 969 2 532 14,94
Contabilidade e Fiscalidade 1 363 865 2 228 12,51
Design 1 294 621 1 915 11,64
Serviço de Apoio a Crianças e Jovens 1 702 146 1 848 10,42
Indústrias de Materiais (Madeira, Cortiça, Papel, Plástico e Vidro) 137 411 548 2,66
Direito 405 119 524 3,38
Segurança e Higiene no Trabalho 241 144 385 2,48
Finanças, Banca e Seguros 138 157 295 1,53
Serviços de Transporte 75 111 186 0,98
Serviços Domésticos 144 42 186 0,82
Indústrias Extrativas 7 13 20 0,15

1 International Standard Classification of Education Total 37 706 40 340 78 046 452,36
Fonte: PO CH
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Quadro 2 - N.º de Participantes Apoaidos no Ensino Superior, 
por Área de Formação/Estudo, Género e Custo Total Elegível (em Milhões €)

Nível de 
Ensino Áreas de Formação e de Estudo Feminino Masculino Total

Custo Total 
Elegível

(Milhões €)

Saúde e Proteção Social 13 406 2 749 16 155 47,23
Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção 4 026 7 491 11 517 33,67
Educação 4 560 1 607 6 167 18,03
Serviços 379 180 559 1,63
Ciências Agrárias e Florestais 110 45 155 3,19
Ciências e Engenharia de Materiais 83 67 150 3,08
Engenharia Mecânica 34 71 105 2,16
Ciências do Mar 54 28 82 1,68
Ciências da Terra e do Espaço 34 26 60 1,23
Promoção e Administração de Ciências e Tecnologias 15 9 24 0,49

Fonte: PO CH Total 22 701 12 273 34 974 112,43
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de Operação: i) apoio ao Programa Nacional 
de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE) 
ii) Formação de docentes e outros agentes 
de educação e formação e iii) reforço da 
rede de Serviços de Psicologia e Orientação 
(SPO), com o apoio à contratação de 200 
novos psicólogos a tempo integral.
Os números apresentados anteriormente, 
relativos ao desempenho do PO CH, devem 
ser interpretados no âmbito dos Programas 
Operacionais 2014-2020, financiados pelos 
Fundos da Política de Coesão - Fundo Euro-
peu de Desenvolvimento Regional (FEDER), 
Fundo de Coesão e FSE - que, no seu con-
junto, já aprovaram 19 320 operações, mo-
bilizando um montante total de investimento 
elegível de 15,2 mil M€, dos quais 10,6 mil 
M€ comparticipados pelos fundos europeus.

Áreas de formação e de estudo apoia-
das pelo PO CH:
O PO CH apoia um conjunto diverso de Enti-
dades Formadoras que prestam serviços de 
educação/formação transversais nas diver-
sas áreas/setores económicos em destaque 
na presente edição da Revista (Indústrias da 
Cerâmica, Plástico, Pedra, Floresta e Papel, 
Espaço e Aeronáutica, Pesca e Transforma-
ção, Serviços e Capital Humano). Com base 
nos dados reportados a 31 de Dezembro de 
2016, caraterizou-se o número de beneficiá-
rios finais apoiados pelo FSE no âmbito de 
ciclos formativos dedicados às áreas acima 
referidas.
Tendo por referência o universo dos 247 178 
formandos/bolseiros apoiados pelo PO CH 
até de 31 de Dezembro de 2016, 113 020 
(60 407 Mulheres e 52 613 Homens) inte-
gram projetos no âmbito das áreas de forma-
ção/estudo em destaque na presente edição 
da Revista Indústria, envolvendo um custo 
total elegível que ascende a 565 M €, segun-
do os valores refletidos nos quadros infra.
Dos 113 020 participantes apoiados, 78 046 
(37 706 Mulheres e 40 340 Homens) inicia-
ram ações de formação que conferem o nível 
ISCED 3 (Ensino Secundário) ou uma qua-
lificação profissional de nível 4, correspon-
dendo a cerca de 53% do número total de 
apoiados pelo PO CH no âmbito de Cursos 
de Aprendizagem, Cursos Profissionais, Cur-
sos de Educação e Formação de Adultos e 
Cursos de Educação e Formação de Jovens 
(148 436). As áreas de Hotelaria e Restau-
ração, Ciências Informáticas, Audiovisuais e 
Produção dos media reúnem, no seu conjun-
to, 62% dos formandos que integram ações 
de formação profissional até ao nível ISCED 
3/Nível 4 Qualificação (Quadro 1).
No Ensino Superior (ISCED 6, 7 e 8) foram 
apoiados 34 974 bolseiros (22 701 Mulheres 

e 12 273 Homens) inseridos igualmente em 
áreas de formação e estudos associadas a 
setores em destaque nesta edição da Re-
vista Indústria, representando 44% do nú-
mero total de apoiados pelo PO CH através 
de Bolsas de Ação Social para Alunos Ca-
renciados, Bolsas de Doutoramento e Pós-
-doutoramento (79 725). 96% dos bolseiros 
estão inscritos em cursos superiores nas 
áreas de Saúde e Proteção Social, Educa-
ção e Engenharia, Indústrias Transformado-
ras e Construção (Quadro 2).
Verifica-se um peso mais elevado de mulhe-
res no Ensino Superior (65%), contudo, esta 
distribuição de género inverte-se nos cursos 
de formação de jovens e adultos. Por áreas 
de formação e estudo, regista-se uma per-
centagem mais expressiva de mulheres nos 
domínios da Saúde e Proteção Social, Servi-
ços de Apoio a Crianças e Jovens, Trabalho 
Social e Orientação, Marketing, Publicidade 
e Design. Em contrapartida, os homens do-

minam nos cursos das áreas das ciências 
informáticas, audiovisuais e multimédia e em 
áreas mais ligadas à indústria (embora aqui 
com menor peso), ao nível das formações 
de nível secundário, bem como nas enge-
nharias, indústrias transformadoras e cons-
trução, ao nível do ensino superior.
A ação do PO CH e os dados supra expos-
tos reforçam a ideia de que o investimento 
na qualificação e na empregabilidade consti-
tuem, por excelência, um dos fatores-chave 
do desenvolvimento das pessoas e, conse-
quentemente, do tecido empresarial.
A filosofia dos apoios concedidos pelo PO 
CH assenta na orientação para os resulta-
dos contratualizados e, como tal, as Entida-
des Beneficiárias comprometem-se a asse-
gurar que, pelo menos 50% dos formandos/
bolseiros apoiados, prosseguem estudos e/
ou (re)entram no mercado de trabalho nos 
6 meses após a conclusão dos respetivos 
ciclos formativos.
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- Para mais informações consulte www.poch.portugal2020.pt
- Este artigo representa a opinião pessoal do autor e não vincula a CIP - Confederação Empresarial de Portugal

NOTAS

A RESPOSTA, por certo, é positiva. Numa 
versão simplista, basta traçar um plano de 
formação, adquirir um pacote de formação 
e calendarizar o processo ao longo do ano. 
Pois bem, desta vez sugerimos que, em vez 
da aquisição de um pacote de formação 
elaborado como resposta ao solicitado pela 
empresa, olhe primeiro para os seus cola-
boradores e veja o que é eles já sabem que 
possa ser capitalizado para esse mesmo 
fim. 
Qual é a grande vantagem dessa aborda-
gem? O seu colaborador vai sentir-se parte 
do projeto e, como tal, muito mais motiva-
do, empenhado na aprendizagem e dispos-
to a ajudar a sua empresa a alcançar o que 
pretende. E porquê? Porque dessa forma 
ele será também implicado na formação, 
que será construída a partir dele próprio (o 
aprendente). Além disso, a formação que a 
sua empresa tiver de acrescentar terá muito 
mais significado para o próprio, pois inscre-
ve-se no historial de vida pessoal e profissio-
nal do colaborador. 
Mas, como é que isso se faz? Uma forma-
ção assim construída pressupõe que tenha 
forma de saber que bagagem de conheci-
mentos é já detida por cada colaborador e 
a que distância este se encontra do preten-
dido. 
Até há bem pouco tempo, esta abordagem 
seria um pouco utópica, pois não existia 
qualquer instrumento acessível que pudes-
se fornecer esse diagnóstico e que perspe-
tivasse um rumo, conciliando os interesses 
dos colaboradores com os da própria em-
presa.
Hoje é tudo mais fácil. O Passaporte Qua-
lifica, criado este ano, vem permitir desen-
volver o potencial de cada pessoa, aprovei-
tando tudo o que essa pessoa obteve até 
ao momento em termos de conhecimentos 
e competências, capitalizando esse saber 
para o alcance de uma nova meta de qua-
lificação. 
Do ponto de vista do formando, esta é uma 
situação ideal porque não será obrigado a 
reaprender o que já sabe (evitando situa-
ções de desmotivação). E, acima de tudo, 
verá a formação que já realizou (muitas ve-
zes noutros contextos e de forma avulsa) 
ganhar um novo significado e até um novo 
valor. Consoante o ponto de partida e o que 
conseguir completar, poderá aproximar-se 
ou até mesmo alcançar um novo nível de 

qualificação (escolar ou profissional), obten-
do a correspondente certificação que será 
válida e legível não só em Portugal mas tam-
bém em qualquer outro Estado-Membro da 
União Europeia. Ao favorecer os interesses 
da empresa, este colaborador estará tam-
bém a valorizar-se e, por certo, ficará re-
conhecido por a empresa/organização lhe 
proporcionar essa oportunidade.
Do ponto de vista da empresa/organização 
as vantagens serão igualmente múltiplas. 
A mais evidente é a de que a empresa não 
terá de despender custos com os módulos 
de formação que já sejam detidos pelos 
seus colaboradores. Manifesta é também 
a vantagem que advém do facto de poder 
obter colaboradores formados no pretendi-
do na justa medida do seu interesse e a um 
ritmo mais acelerado, pelo menos para os 

colaborares que estiverem mais próximos 
do resultado a alcançar. 
Mas, há mais! A empresa poderá desenvol-
ver planos de formação adequados a cada 
trabalhador em concreto sem que para isso 
tenha de dispor de um setor de recursos hu-
manos robusto. Bastará que se se articule 
com um do Centros Qualifica da sua região. 
Estes Centros dispõem de profissionais que 
farão esse trabalho pela sua empresa e a 
custo zero!
Portanto, da próxima vez que tiver de elabo-
rar um plano de formação para os colabora-
dores da sua empresa, sugerimos-lhe que 
comece precisamente por aqui. Procure um 
Centro Qualifica, acedendo a www.qualifica.
gov.pt, e descubra como qualificar os seus 
recursos humanos pode ser simples e efi-
caz. 

Sabe o que pode fazer para desenvolver o capital humano da sua empresa/organização? 

Antes de traçar um plano de formação
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Defender a propriedade Industrial

O que falhou então?
Onde estão as máquinas que mandam nos 
humanos, e o presente cheio de carros voa-
dores e comodidades inimagináveis que nos 
foi vendido como futuro certo?
A resposta é simples, estão na mente dos 
inventores.
Embora a realidade seja, por vezes, muito 
mais interessante que a ficção, a verdade é 
que a maior parte das invenções não chega 
a sair do papel. E quase todas as que ao pa-
pel chegam não são mais do que pequenos 
aperfeiçoamentos do que já existe.
Há um enorme desfasamento entre aquilo 
que é inventado e o que chega ao mercado.
Aliás, se olharmos à volta, as principais mar-
cas que consumimos são as que já consu-
míamos há 10 e 15 anos. Seja no vestuário, 
na alimentação, nos transportes e até na 
tecnologia, as marcas que vemos triunfar 
são quase sempre as mesmas.
A grande diferença entre estas e outras está 
exactamente na capacidade de inovação e 
adaptação a novas realidades.
Três das maiores marcas actuais nasce-
ram em garagens. Garagens iguais a tantas 
outras onde se inventa e inova, mas estas 
marcas decidiram investir na Propriedade 
Industrial.
Perceberam que a sua inovação e a sua 
imagem são os seus principais activos e pe-
diram ao Estado o direito de impedir tercei-
ros de replicar a sua propriedade imaterial.

Só a Propriedade Industrial pode servir 
como garante de retorno financeiro do in-
vestimento, seja ele intelectual ou financeiro. 
Só a defesa activa dos direitos, através dos 
registos e da actuação, garante a exclusivi-
dade que trará benefícios.
O consumidor que escolhe as marcas que 
já conhece para os produtos de sempre é o 
mesmo que é ávido por novos produtos, no-
vas funcionalidades, novas comodidades.
Mas a necessidade de invenção não se fica 
pelas relações comerciais. Os pequenos 
melhoramentos técnicos podem significar 
grandes avanços nos mais variados secto-
res, da indústria à agricultura.
É por isso que no nosso país cada vez mais 
há incubadoras para novos empreendedores, 
para negócios inovadores e para inventores.
As Faculdades têm, neste ponto, desempe-
nhado um papel fundamental na procura de 
novos produtos e novas soluções técnicas.
A própria legislação nacional tem feito avan-
ços de modo a facilitar a protecção das in-
venções, nomeadamente através da possi-
bilidade de requerer Pedidos Provisórios de 

Luís Sommer Ribeiro 
ADVOGADO
AGENTE OFICIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL GASTÃO DA CUNHA FERREIRA

Em 1989 foi lançado o filme Regresso ao Futuro 2, no qual o protagonista é lançado para 
um futuro longínquo e progressista, em 2015. Dois anos passados desde o futuro previsto 
e os skates ainda não voam nem os sapatos se apertam sozinhos

Patente, os quais asseguram a data da in-
venção, mesmo antes de se dispor de todos 
os elementos necessários para a absoluta 
concretização e descrição da mesma.
Esta figura permite testar o invento e o mer-
cado durante um ano, sem ser necessário 
suportar os pesados custos do registo de-
finitivo.
O objectivo é que cada pessoa possa ser o 
próximo inventor e que a via da protecção, 
que é a via do retorno financeiro, fique cada 
vez mais acessível, sendo actualmente pos-
sível iniciar grandes negócios em pequenas 
garagens.
É necessário que o sector da indústria des-
perte para a inovação, sabendo que a roda 
já está inventada, sabendo que, se calhar, o 
próximo grande avanço será no local onde 
colocar uma determinada roda. É necessário 
que a investigação e desenvolvimento não fi-
quem pelas grandes soluções, mas queiram 
avançar em todas as áreas, hoje a criar sa-
patos que se apertam sozinhos, amanhã a 
fabricar skates voadores, pois nunca se sabe 
onde está o próximo grande negócio. 

Este artigo representa a opinião pessoal do autor e não vincula a CIP - Confederação Empresarial 
de Portugal

NOTA






