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EM MAIO DE 2000, a revista “The Econo-
mist” dedicou uma edição a África, sob o 
título “O continente sem esperança”. Des-
de então, apesar de todas as suas dificul-
dades e crises, a economia africana cres-
ceu em média 4,7% por ano, tornando-se 
a segunda região com uma maior taxa 
de crescimento a nível mundial. Hoje, as 
perspetivas continuam a ser de um cres-
cimento superior ao da maioria das outras 
regiões do mundo, desmentido assim o 
pessimismo do “The Economist” de há 19 
anos.
A riqueza inexplorada em recursos natu-
rais, a posição geoestratégica, vastas ter-
ras aráveis e crescimento populacional em 
expansão justificam esta visão positiva do 
potencial de desenvolvimento deste con-
tinente.
Para continuar a desenvolver todo este 
potencial económico e humano, os países 
africanos precisam de tirar maior partido 
do comércio e do investimento internacio-
nal, integrando-se nos mercados globais 
de forma mais eficaz.
Por seu lado, a Europa está agora a tomar 
uma maior consciência da importância 
de África para o seu próprio futuro. Está 
também a reorientar a sua estratégia, de 
uma lógica de ajuda ao desenvolvimen-
to demasiadamente centrada no Estado, 
para um maior envolvimento das empre-
sas, que veem assim alargado o seu papel 
num novo tipo de relacionamento que está 
a ser construído entre a União Europeia e 
África.
Em Portugal, estão a ser disponibilizados 
novos instrumentos às empresas interes-
sadas em investir em África, nomeada-
mente através da SOFID, que vê agora 
reforçado o seu papel como instituição 
financeira vocacionada para apoiar o in-

vestimento privado nos países em desen-
volvimento. 
Tudo isto justifica uma atenção redobrada 
a oportunidades que não podem ser des-
perdiçadas, tendo em conta as vantagens 
competitivas que facilitam a participação 
das empresas portuguesas neste proces-
so de desenvolvimento, com proveito mú-
tuo, especialmente nos países lusófonos.
É esta a razão do tema de capa que esco-
lhemos para esta edição da nossa revis-
ta, dando conta das conclusões da con-
ferência “Financing Investment in Africa”, 
organizada pela CIP em colaboração com 
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o BEI – Banco Europeu de Investimento e 
com o apoio da SOFID – Sociedade para o 
Financiamento do Desenvolvimento.
África não é mais, seguramente, “um con-
tinente sem esperança”. São cada vez 
mais as empresas e os países que estão 
de olhos postos nas oportunidades e de-
safios que este imenso mercado encerra. 
Como afirmou Francisco Mantero, Pre-
sidente do Conselho Estratégico para a 
Cooperação, Desenvolvimento e Lusofo-
nia Económica da CIP, as empresas portu-
guesas não podem ficar à margem desta 
realidade. 
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“Para investir em África, as empresas 
portuguesas têm de conhecer bem os 
riscos inerentes e a sua cobertura, para 
além de uma sólida capacidade financeira 
e técnica, paciência e resistência”
Francisco Mantero, Presidente do Conselho Estratégico para a Cooperação, Desenvolvimento e 
Lusofonia Económica da CIP e Presidente da Africa Network da BusinessEurope
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Há um mundo de oportunidades para de-
senvolver no continente africano, nomea-
damente, no que diz respeito aos recursos 
naturais, energia, infraestruturas e agricultu-
ra. No entanto, o risco associado e as exi-
gências de ‘compliance’ constituem ainda 
um entrave aos investimentos privados em 
África. Francisco Mantero, Presidente do 
Conselho Estratégico para a Cooperação, 
Desenvolvimento e Lusofonia Económica da 
CIP e Presidente da Africa Network da Busi-
nessEurope, explica em entrevista o que está 
a ser feito para se mitigar o risco associado 
aos investimentos naquele continente e fala 
sobre os mecanismos de financiamento que 
estão hoje ao dispor das empresas.

O risco ainda é um grande 
entrave aos investimentos em 
África? Na sua opinião, o que 
pode ser feito para mitigar 
o risco e conseguir-se atrair 
mais investimento privado 
para África?
O investimento direto estrangeiro (IDE) é cru-
cial para o desenvolvimento sustentável e o 
crescimento económico inclusivo em África. 
Conscientes desta realidade, muitos Estados 
africanos têm procurado adaptar os seus 
regimes políticos, legais e regulatórios para 
atrair cada vez mais e melhor IDE. Compete 
às empresas conhecerem bem esses regi-
mes antes de tomarem as suas decisões de 
investimento e a respetiva cobertura dos ris-
cos associados. Naturalmente os ambientes 
de negócios - e os riscos concomitantes que 
eles representam para os investidores variam 
muito entre os 54 Estados de África. É assim 
imperativo que os investidores estrangeiros 
identifiquem e avaliem bem os riscos especí-
ficos em cada país potencialmente alvo dos 
seus investimentos. Isto é particularmente 
importante quando não existe uma relação 
contratual subjacente entre o investidor es-
trangeiro e o governo local. Embora por ve-
zes as legislações nacionais ofereçam aos 
investidores estrangeiros direitos e garantias, 
é de grande importância e utilidade conhe-
cer a existência e as cláusulas de eventuais 
tratados bilaterais de investimento entre o 
país da nacionalidade do investidor e o país 
do investimento. O conhecimento dessas 
cláusulas pode ser uma ferramenta poderosa 
para gerir e mitigar os riscos dos investidores, 
oferecendo proteção contra ações do Estado 
anfitrião que sejam injustamente prejudiciais 
aos investidores. Uma das principais vanta-
gens dos tratados bilaterais de investimento 
reside no fato de eles geralmente estipularem 
a resolução de disputas entre investidores e 
Estados anfitriões através do recurso a re-

préstimo se o mutuário incorrer em perdas e 
incumprimentos. Outro mecanismo que tem 
sido desenvolvido refere-se a bonificações 
de taxas de juros segundo instrumentos pró-
prios das DFI que utilizam esse mecanismo 
e o aplicam normalmente caso a caso. Uma 
das formas de diminuir o risco é partilhá-lo, 
como é caso das European Financing Part-
ners entre o Banco Europeu de Investimento 
e algumas EDFI. Poderei ainda referir o TCX 
Fund, com sede em Amsterdam, que tem 
como um dos seus principais objectivos o 
“hedging” de operações com moedas locais 
em operações “cross-border”.

Um dos mecanismos de 
financiamento que se falou 
durante a conferência da CIP 
é o blending. Em que consiste 
esta ferramenta?
Alguns dos casos que mencionei na resposta 
à sua primeira pergunta enquadram-se já no 
“blended finance”, designada abreviadamen-
te por blending. O blending emerge como 
uma solução de alto potencial para vencer 
o desafio do desenvolvimento em Áfica (e 
não só) usando apoio público para mobili-
zar financiamentos comerciais, permitindo a 
concretização de importantes investimentos 
que permitam um crescimento sustentável e 
inclusivo para economias em desenvolvimen-
to reduzindo simultaneamente o risco dos in-
vestidores privados. Gosto muito da definição 

O INVESTIMENTO DIRETO 
ESTRANGEIRO (IDE) É CRUCIAL 

PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL E O 

CRESCIMENTO ECONÓMICO 
INCLUSIVO EM ÁFRICA. 
CONSCIENTES DESTA 

REALIDADE, MUITOS ESTADOS 
AFRICANOS TÊM PROCURADO 
ADAPTAR OS SEUS REGIMES 

POLÍTICOS, LEGAIS E 
REGULATÓRIOS PARA ATRAIR 
CADA VEZ MAIS E MELHOR IDE

putados centros de arbitragem internacional 
e às suas regras. Os investidores privados 
em África podem ainda recorrer ao MIGA-
-Multilateral Guarantee Agency do Grupo 
Banco Mundial com sede em Washington 
DC. As garantias da MIGA protegem os in-
vestimentos contra riscos não comerciais e 
podem ajudar os investidores a obter aces-
so a fontes de financiamento em melhores 
condições, nomeadamente em taxas de juro, 
conhecido que é o “trade off” entre menor 
risco-melhor taxa de juro. O foco da ação da 
MIGA são os países mais pobres do plane-
ta, muitos dos quais estão infelizmente em 
África e a sua atividade tem tido um notável 
crescimento, 40% nos últimos quatro anos. 
A criação de mecanismos para a mitigação 
do risco de investir em África tem também 
merecido um continuado interesse por parte 
das DFI (Development Finance Institutions), 
incluindo as EDFI (European Development 
Finance Institutions) e ainda na União Eu-
ropeia. Exemplo desse esforço é a criação 
recente das 28 garantias de investimento 
(a “EFSD Guarantee”) no quadro do Plano 
de Investimento Externo da União Europeia 
África e a Vizinhança da Europa (PIE). Com 
um valor, que julgo ser ainda pequeno, de € 
1.54 biliões, a EFSD pode ser utilizada como 
parte do capital (“equity” ou “risk capital”) ne-
cessário para permitir arrancar um projeto de 
investimento ou ainda servir como garantia 
para pagar parte ou a totalidade de um em-



de blending de 2016 da SFI/Banco Mundial 
que traduzo livremente do inglês da seguinte 
forma: “O blending é um formato de financia-
mento que pode ser utilizado para permitir ao 
setor privado investir onde normalmente não 
teria condições para tal. A ideia é combinar 
fundos concessionados por parceiros doa-
dores com fundos de instituições comerciais 
para o desenvolvimento e de investidores 
privados num esquema de partilhe do risco, 
alinhado com incentivos para assegurar que 
os recursos com apoios oficiais possam ser 
alavancados o máximo possível com o ca-
pital privado”. As DFI, incluindo as europeias 
(EDFI), governos, ministérios, agências de 
ajuda pública ao desenvolvimento, bancos 
comerciais, fundos de investimentos e ins-
tituições filantrópicas continuam a trabalhar 
ativamente na melhoria e fomento do blen-
ding como mecanismo fundamental para o 
envolvimento das empresas privadas nos 
países em desenvolvimento, equilibrando o 
risco dos acionistas, a geração de lucro e a 
inclusão social. 

Há ou não falta de financiamento 
disponível para investir no 
continente africano?
Não, não há falta de financiamento disponí-
vel. A escassez vem do lado da procura pe-
rante a continuada dificuldade em se apre-
sentarem suficientes projetos bancáveis para 
os financiadores. Outra dificuldade é por ve-
zes a falta de capital financeiro e humano dos 
promotores para prepararem tecnicamente 
os seus “business plans” e estudos de viabili-
dade em conformidade com as múltiplas exi-
gências dos financiadores, sobretudo quan-
do se trata de investimentos de PME. Apesar 
desta situação, as Nações Unidas/UNCDF 
consideram que devido aos retornos do IDE 
em África serem mais elevados se compara-
dos com outras economias emergentes, os 
fluxos de IDE no continente subiram significa-
tivamente desde 2005 e estimam que conti-
nuem a crescer. Esse otimismo baseia-se 
num projetado crescimento médio de cerca 
de 5% durante o período 2013-2025 impul-
sionado por iniciativas de muitos Estados 
africanos que assumem firmemente refor-
mas amigas do ambiente de negócios para 
encorajar o investimento privado como por 
exemplo desregulamentação das telecomu-
nicações, cortes e simplificação de impostos, 
reformas do setor energético, definição dos 
direitos de uso e propriedade da terra, apoios 
à infraestruturação do continente numa pers-
petiva de integrações regionais com a corres-
pondente liberdade de circulação de capitais, 
serviços e pessoas, alargando os mercados 
regionais,  aumentando a gradual integração 

de África nos mercados globais e alargando 
a participação de africanos nas cadeias de 
valor globais em parcerias com empresas 
europeias, asiáticas e de outros continentes.

Que conselho daria a uma 
empresa portuguesa que 
esteja interessada em investir 
em África?
Seria presunçoso da minha parte dar conse-
lhos seja a quem for. Apenas poderei sugerir 
às empresas portuguesas que se querem in-
ternacionalizar em África que devem ter uma 
sólida capacidade financeira, devem estudar 
bem os riscos em causa e a forma de os co-
brir. Para além disso, é também indispensável 
recrutarem recursos humanos com as com-
petências necessárias para gerir nos contex-
tos africanos. Diria ainda que os conceitos 
chave são o conhecimento, a visão, a clareza 
da ambição, a firmeza da organização e a dis-
ciplina da gestão. De todos estes fatores de-
correm muitos outros, sendo que a transver-
salidade a todos eles está no conhecimento e 
na humildade em aprender constantemente. 
África é uma grande escola e há lá muito ta-
lento para aproveitar e alavancar através da 

NÃO HÁ FALTA DE 
FINANCIAMENTO DISPONÍVEL. 
A ESCASSEZ VEM DO LADO DA 

PROCURA PERANTE A 
CONTINUADA DIFICULDADE 

EM SE APRESENTAREM 
SUFICIENTES PROJETOS 

BANCÁVEIS PARA OS 
FINANCIADORES. OUTRA 

DIFICULDADE É POR VEZES 
A FALTA DE CAPITAL 

FINANCEIRO E HUMANO DOS 
PROMOTORES PARA 

PREPARAREM TECNICAMENTE 
OS SEUS “BUSINESS PLANS”

Perfil

• Licenciado em Direito pela Facul-
dade de Direito da Universidade de 
Lisboa, Francisco Mantero tem mais 
de 40 anos de experiência em gestão 
de empresas em África e em investi-
mentos financiados pelo Banco Mun-
dial e outras DFI no continente. Ao 
longo do seu percurso profissional 
exerceu também vários cargos asso-
ciativos em Portugal e no estrangeiro 
(CPLP e Europa). 

• Atualmente, é Presidente do Con-
selho Estratégico para a Coopera-
ção, Desenvolvimento e Lusofonia 
Económica da CIP e preside também 
ao Africa Network da BusinessEuro-
pe, com sede em Bruxelas.  É ainda 
membro do Advisory Business Cou-
ncil  do MENA (Middle East & Nor-
th Africa) - OCDE, Paris. Francisco 
Mantero é também membro do De-
velopment Policy Group do BIAC, 
OCDE, Paris. É Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral da Semapa e da 
The Navigator e foi condecorado com 
a Ordem do Cruzeiro do Sul (Brasil), 
a Ordem do Mérito (Portugal e a Me-
dalha da Independência Nacional de 
S. Tomé e Príncipe.
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educação, da formação profissional e da qua-
lificação vocacional. O IDE deve ser associa-
do também ao aumento da capacitação do 
capital humano local para além, naturalmente, 
da criação de riqueza e de emprego. Deviam 
ser lançados pela Ajuda Pública ao Desenvol-
vimento (APD) bilateral e multilateral, em asso-
ciação com o setor privado, Programas para 
a literacia e capacidades digitais, educação 
vocacional e a formação, além de um Eras-
mus que abranja as universidades e jovens 
africanos. Bater-me-ei em Bruxelas por estes 
objetivos durante a minha presidência do Afri-
ca Network da BusinessEurope.

Quais são as dificuldades 
que as empresas portuguesas 
sentem quando investem 
em África?
É uma pergunta que teria de fazer empresa a 
empresa, não se pode generalizar. Nas reu-
niões do Conselho Estratégico para a Coo-
peração, Desenvolvimento e Lusofonia Eco-
nómica da CIP, onde  têm assento empresas 
portuguesas que investem e operam em Áfri-
ca são discutidas algumas das dificuldades 
que sentem como por exemplo o pagamento 

O facto de termos uma 
ligação histórica a África dá 
alguma vantagem competitiva 
às empresas portuguesas para 
conseguirem aproveitar as 
oportunidades de investimento 
que apareçam em África?
Não, tal como essa ligação histórica não 
nos dá nenhuma vantagem competitiva por 
exemplo no Brasil, na China ou no Japão, 
países com os quais Portugal também tem 
uma antiga ligação histórica, bem como a 
tem com alguns países do Médio Oriente, 
sem aí ter nenhuma vantagem competitiva. 
Contudo, apesar de Portugal ser visto como 
uma plataforma entre a América Latina, a Eu-
ropa e África, nunca conseguiu concretizar 
económica e competitivamente essa voca-
ção pela inexistência de mecanismos opera-
cionais para o efeito. Por outro lado, Portugal 
após uma continuada trajetória de empobre-
cimento gradual é hoje, infelizmente, um dos 
países mais pobres da União Europeia. Mas 
temos uma grande riqueza: a língua portu-
guesa, que ainda por cima partilhamos com 
outros 8 países, os países da CPLP, 6 em 
África, o Brasil e Timor-Leste, sendo também 

atempado de faturas, atrasos nas transferên-
cias de divisas, por vezes as exigências de 
pesadas burocracias com algum assédio 
administrativo e fiscal, situações de escassez 
de mão-de-obra qualificada local, questões 
logísticas, deficiências no funcionamento dos 
mercados internos e a ocorrência de ines-
peradas desvalorizações de moedas locais. 
Não são dificuldades distintas de empresas 
europeias conforme tenho testemunhado 
nas reuniões do Africa Network da Busines-
sEurope. Não é fácil investir em África, mas 
as dificuldades variam muito entre os 54 paí-
ses do continente. É um erro pensar que Áfri-
ca é um bloco único. Não é, são 54 países, 
há muita diversidade. E há o outro lado da 
moeda, ou seja, como assinala o UNCDF, o 
retorno para os investidores em países africa-
nos é em geral mais alto do que em outras 
economias emergentes. Acrescentaria ainda 
duas facilidades, (em vez de dificuldades), 
como me pergunta, são o já mencionado PIE 
e os Acordos de Parceria económica, conhe-
cidos por EPA (sigla inglesa) entre a UE e os 
blocos regionais africanos, pelas parcerias 
assentes no alargamento do comércio livre 
entre a Europa e África. 



língua oficial em Macau, China até 2049. Em 
África e por efeito dessa partilha, a rede da lu-
sofonia pode ser alavancada para várias Co-
munidades económicas regionais africanas 
dado que Cabo Verde e a Guiné-Bissau são 
membros da Comunidade Económica dos 
Estados da África Ocidental (CDEAO), Ango-
la, a Guiné Equatorial e S. Tomé e Príncipe 
são membros da Comunidade Económica 
e Monetária dos Estados da África Central 
(CEEAC), sendo Angola ainda membro da 
Comunidade do Desenvolvimento da Áfri-
ca Austral (SADC) tal como Moçambique. 
Acrescentar valor económico e empresarial a 
essa partilha da língua, para além dos países 
lusófonos, a favor das nossas empresas em 
África, devia ser uma ambição comum a to-
dos, não esquecendo que Portugal é o único 
Estado lusófono da União Europeia (U.E.), 
que se mantém como o maior contribuinte 
do mundo em assistência a África.Foi pena 
que o Compacto Lusófono do Banco Afri-
cano de Desenvolvimento tivesse limitado o 
seu âmbito aos PALOP, excluindo os países 
das suas respetivas integrações regionais, 
impedindo assim às empresas portuguesas 
poderem aceder a  boas oportunidades em 
países africanos não lusófonos. Perdeu-se a 
oportunidade de acrescentar valor econó-
mico e empresarial à expansão da lusofo-
nia económica. Perdeu-se assim aquilo que 
poderia ter sido vantagem competitiva. A 
outra riqueza que Portugal tem é o seu ex-
traordinário povo, que com a sua conhecida 
capacidade de adaptação, de humildade, de 
engenho e de resistência se integra bem e 
com os africanos. São idiossincrasias que de 
certa maneira se completam em benefício 
comum. Ser português no além-mar é cada 
vez mais sinónimo de qualidade nos mais di-
versos domínios. Estas riquezas de Portugal 
deveriam constituir os pilares da nossa po-
lítica económica externa numa articulação 
aberta e descomplexada entre as empresas 
e o Estado.

Em termos de geografias, 
quais são as economias 
africanas que oferecem 
melhores oportunidades 
de investimento?
As oportunidades não têm que ver com as 
geografias, mas sim com a capacidade de as 
detetar, seja onde for, e de as concretizar. Na-
turalmente que nos países onde a estabilida-
de política, a estabilidade macroeconómica, 
a boa governação e o Estado de Direito, o 
desenvolvimento humano e a inovação asso-
ciado a políticas corretas e competitivas para 
atrair o investimento e o livre comércio, bem 
como a circulação de bens, serviços e pes-
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rença importante é o reconhecimento do pa-
pel decisivo dos setores privados, (europeus 
e ACP) para o desenvolvimento sustentável 
e o crescimento inclusivo das economias 
ACP. Estamos na BusinessEurope a acom-
panhar de muito perto as negociações junto 
da Comissão Europeia (CE) e paralelamente 
trabalhamos com os nossos Colegas da Bu-
sinessACP, com os quais procuramos definir 
posições convergentes que são transmitidas 
aos negociadores (a CE do lado da U.E. e 
a Comissão Africana do lado de África), e o 
Secretariado dos ACP em Bruxelas. Mas a 
U.E. não esteve à espera do início das nego-
ciações em curso com os ACP para avançar 
do seu lado na área do financiamento, ten-
do já criado o Plano de Investimento Externo 
da U.E., conhecido por PIE (EIP em inglês). 
E fê-lo porque se concluiu haver um défice 
de investimento global 2015-30, segundo 
dados do World Economic Forum (2015), da 
seguinte monta: para necessidades anuais 
totais de investimento de 100, o investimento 
anual total é de 36, verificando-se assim um 
défice total de investimento de 64. As neces-
sidades são especialmente críticas em África 
e não conseguem ser cobertas apenas com 
a Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD). 
É necessária a intervenção e participação do 
setor privado, estimada num volume de USD 
3 biliões anuais para se poderem atingir os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) – Agenda 2030 das Nações Unidas. 
Assim a política da U.E. já reflete este novo 
paradigma do papel motor do setor privado 
nas economias em desenvolvimento. O PIE 
está assente em 3 pilares: o Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Sustentável (FEDS), que 
inclui o blending e 28 diferentes garantias, a 
Assistência Técnica e o Clima de Investimen-
to, este particularmente relevante para as em-
presas por incluir o diálogo estruturado com 
o setor privado, trazendo institucionalmente 
“para cima da mesa” as suas posições sobre 
o clima de investimento e os constrangimen-
tos ao bom desenrolar dos negócios. O PIE 
já está a apresentar resultados, sendo o seu 
ponto de situação em Dezembro de 2018 o 
seguinte: subvenções da U.E. sob a forma 
de blending e garantias, de um orçamento 
total de € 4,5 biliões já foram alocados € 3,7 
biliões; quanto ao investimento esperado até 
2020, deverá mobilizar € 44 biliões no âmbito 
do PIE, sendo o valor alocado nesse âmbi-
to até Dezembro de 2018 de € 37,1 biliões. 
Também o BEI e as EDFIs se estão a mobi-
lizar para participar neste imenso esforço de 
financiamento que permita alcançar os ODS 
da Agenda 2030, o que é especialmente im-
portante para o continente africano e as suas 
populações.

soas tem mais probabilidades de interessar 
os investidores. Hoje em dia, quer os inves-
tidores nacionais quer os estrangeiros estão 
a aproveitar as oportunidades nos países 
africanos que as promovem, conduzindo-os 
assim na senda do crescimento económico 
inclusivo, realidade que tem vindo a ser im-
pulsionada ao ponto de se constatar que en-
tre as 12 economias do mundo que crescem 
mais depressa, 6 são africanas.

Estamos perante um momento 
histórico e de mudança das 
relações entre a Europa e 
África. O que podemos esperar 
do novo acordo entre a União 
Europeia e os países de África, 
Caraíbas e Pacífico (ACP)?
Sim, e essa mudança já se faz sentir nas 
negociações em curso para o novo Acordo 
entre a U.E. e os 79 ACP, onde África tem 
um peso esmagador. O modelo do novo 
Acordo, pós-Cotonou, que todos espera-
mos possa entrar em vigor a 1 de março de 
2020 já não será um Acordo entre doadores 
(a U.E.) e beneficiários (os ACP) mas antes 
um Acordo ente parceiros iguais. Outra dife-

AS OPORTUNIDADES NÃO 
TÊM QUE VER COM AS 

GEOGRAFIAS, MAS SIM COM A 
CAPACIDADE DE AS DETETAR, 

SEJA ONDE FOR, E DE AS 
CONCRETIZAR. 

NATURALMENTE QUE NOS 
PAÍSES ONDE A ESTABILIDADE 

POLÍTICA, A ESTABILIDADE 
MACROECONÓMICA, A BOA 
GOVERNAÇÃO E O ESTADO 

DE DIREITO, O 
DESENVOLVIMENTO HUMANO 
E A INOVAÇÃO ASSOCIADO A 

POLÍTICAS CORRETAS 
E COMPETITIVAS... TEM MAIS 

PROBABILIDADES DE 
INTERESSAR OS INVESTIDORES
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Investir em África: 
Oportunidades e desafios

FINANCING INVESTMENT IN AFRICA

África é um continente de oportunidades mas ainda representa um grande desafio para as 
empresas que querem desenvolver os seus projetos naquela região. A pensar nos investidores 
portugueses, a CIP organizou no passado dia 27 de fevereiro a conferência “Financing Investment 
in Africa”, para dar a conhecer às empresas portuguesas os mecanismos de financiamento 
disponíveis para investirem em África

“Visão é ter a arte de ver aquilo que para os 
outros é invisível”. Se até há algumas déca-
das África não fazia parte dos portfólios das 
empresas do resto do globo, hoje são cada 
vez mais as empresas e os países que estão 
de olhos postos no potencial de crescimen-
to e desenvolvimento económico e social 
que esta região apresenta.  Entre 2000 e 
2017, a economia africana cresceu em mé-
dia 4,7% por ano, de acordo, com dados 
da OCDE, colocando esta região como a 
segunda região com a mais elevada taxa de 
crescimento do globo.

Mas entrar e ser bem-sucedido neste con-
tinente exige uma abordagem inteligente e 
específica, que permita ultrapassar os vários 
desafios que ainda se colocam para as enti-
dades interessadas em investir nesta região. 
Para ajudar as empresas portuguesas a 
“não perderem o comboio” do desenvolvi-
mento africano, a CIP organizou no passado 
dia 27 de fevereiro, no CCB em Lisboa, a 
conferência “Financing Investment in Africa”, 
em colaboração com o BEI – Banco Euro-
peu de Investimento e com o apoio da SO-
FID – Sociedade para o Financiamento do 
Desenvolvimento. 

Este evento revestiu-se de especial impor-
tância, uma vez que estão a decorrer as 
negociações do Acordo pós-Cotonou, entre 
a União Europeia e os países ACP – África, 
Pacífico e Caraíbas. Desta forma, o objetivo 
da conferência foi apresentar os diversos 
instrumentos financeiros nacionais, euro-
peus e internacionais, que estão ao serviço 
das empresas portuguesas que desejam 
reforçar os seus investimentos em África. 
Neste sentido, além do Banco Europeu de 
Investimento e da SOFID, estiveram tam-
bém presentes no evento representantes 
do UNCDF – Capital Development Fund das 
Nações Unidas e da Direção-Geral da Coo-
peração Internacional e do Desenvolvimento 
(DG DEVCO) da Comissão Europeia.

“Hoje, mais do que nunca, temos a cons-
ciência da necessidade de uma maior apos-
ta da Europa no seu relacionamento com 
África, não só em termos de ajuda ao de-
senvolvimento, mas também em termos de 
comércio e de investimento. Se, até agora, 
temos assistido a uma abordagem dema-
siadamente centrada no Estado e na coo-
peração internacional, há uma crescente 
tomada de consciência de que as empresas 
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EXISTENTES, HÁ ENTRE 
OS EMPRESÁRIOS 
PORTUGUESES, 
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DE ÁFRICA COMO 
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FUTURO E NO PRESENTE.

“

”



INDÚS TR IA • Mar ço 201912

são essenciais para alcançar um desenvol-
vimento sustentável”, afirmou António Sarai-
va, presidente da CIP, durante o discurso de 
boas-vindas. E adiantou ainda: “Para tanto, 
há que criar um ambiente de relacionamen-
to económico estável e previsível para que 
as empresas possam desempenhar o seu 
papel no investimento e no comércio com 
estes mercados”. Para o presidente da CIP 
é fundamental que este relacionado econó-
mico com África seja apoiado com instru-
mentos para alavancar o investimento do 
setor privado. 

A mesma opinião foi partilhada por outras 
personalidades presentes no evento. Mar-
ta Mariz, presidente executiva da SOFID, 
resumiu a missão da organização que pre-
side em dois pontos: apoiar o investimento 
direto das empresas em países em desen-
volvimento, e promover o desenvolvimento 
sustentável do setor privado nesses países, 
tendo em vista os objetivos do desenvolvi-
mento sustentável da agenda 2030. Marta 
Mariz salientou ainda os novos instrumentos 
que a entidade que lidera tem hoje ao dispor 
das empresas portuguesas interessadas em 
investir em África. “Estamos numa posição 
de sermos a porta de entrada das PME’s 
nos países em vias de desenvolvimento. 
Estamos a viver um momento histórico e 
entrámos em 2019 com instrumentos que 
a SOFID nunca teve”.  A responsável da 
SOFID mencionou, entre outros instrumen-
tos, os 400 milhões de garantias prestadas 
pelo Estado com o objetivo de apoiar pro-
jetos que sejam desenvolvidos em Angola, 
Moçambique, Cabo-Verde e São Tomé e 
Príncipe.  A SOFID apresentou ainda a linha 
de crédito de 12 milhões de euros acordada 
com o BEI e que é dirigida especialmente 
às PME’s interessadas em África e ainda o 
fundo InvestimoZ, destinado para apoiar o 
financiamento de projetos em Moçambique.

Também os especialistas do Banco Europeu 
de Investimento (BEI) explicaram os diver-
sos instrumentos específicos para financiar 
investimentos privados no continente afri-
cano e que contribuem para mitigar o nível 
de risco associado a esta região, tais como: 
empréstimos em moedas locais; subsídios 
a taxas de juro a projetos com alto impacto 
social ou ambiental; consultoria e assistên-
cia técnica na preparação e implementação 
dos projetos, atribuição de garantias, entre 
outros.

“O nosso objetivo principal é sermos úteis. 
Queremos assegurar que as nossas iniciati-
vas são bem conhecidas em Portugal e pe-

derão liderar o caminho do desenvolvimento 
em África.

Demografia, mudanças 
climáticas e tecnologia são 
alguns dos principais drivers 
de crescimento de África
Com uma população que ronda os 1,5 mil 
milhões de habitantes, as estimativas apon-
tam para que este número duplique até 
2100. A acompanhar esta tendência está a 
emergência e o desenvolvimento da classe 
média nos vários países africanos. Todas 
estas mudanças sociais e demográficas es-
tão a criar oportunidades para as empresas 
europeias. A tecnologia; as telecomunica-
ções, as mudanças climáticas, a energia, a 
agricultura, os recursos naturais e as infraes-
truturas são também áreas de crescimento 
para onde estão já a ser canalizados investi-
mentos importantes em África. 

E porque é importante conhecer a expe-
riência das empresas que estão investidas 
em África, a conferência da CIP contou 
também com a presença e o testemunho 
de Carlos Madeira, administrador da EDP 
Internacional, e de Roberto Vidal Ferreira, 
Head of Business Development, da Mota-
-Engil África, num painel que moderado por 
Francisco Mantero, Presidente do Conse-
lho Estratégico para a Cooperação, Desen-
volvimento e Lusofonia Económica da CIP 
e do Africa Network da BusinessEurope. 
As empresas portuguesas representadas 
neste painel partilharam a experiência das 
suas organizações no mercado africano, 
nos setores das infraestruturas e energia. 
Os constrangimentos financeiros, os aspe-
tos regulatórios e falta de capacidade téc-
nica foram apontados como três grandes 
entraves para o investimento em África.

Carlos Madeira, da EDP Internacional, subli-
nhou a necessidade de “reduzir a volatilidade 
e melhorar os níveis de confiança”, em África. 
Para este responsável, é ainda desejável a exis-
tência de “políticas claras de funcionamento do 
mercado e a criação de investimento amigável” 
para atrair mais investimento privado para Áfri-
ca. Já Roberto Vidal Ferreira, da Mota-Engil, 
que tem 15 mil funcionários em África, explicou 
que a fraca rede de infraestruturas naquele con-
tinente faz com que os custos de transporte e 
logística das empresas sejam muito elevados, 
o que por si só é um entrave ao investimento.
Apesar dos constrangimentos existentes, há 
entre os empresários portugueses, uma cres-
cente perceção do reconhecimento de África 
como um mercado incontornável no futuro e 
no presente.

AS INSTITUIÇÕES 
NACIONAIS, EUROPEIAS 

E GLOBAIS DISPONIBILIZAM 
MECANISMOS QUE 

PERMITEM NÃO SÓ APOIAR 
FINANCEIRAMENTE 
AS EMPRESAS NOS 

INVESTIMENTOS QUE FAZEM 
EM ÁFRICA, MAS TAMBÉM 

MITIGAR O RISCO ASSOCIADO 
A ESTA REGIÃO

las empresas portuguesas”, assegurou Kim 
Kreilgaard, chefe de representação em Por-
tugal do Banco Europeu de Investimento. 
Já Jaime Reis Conde, da Direção Geral da 
Comissão Europeia para a Cooperação e 
Desenvolvimento, responsável pela pasta 
da coordenação do PIE - Plano de Investi-
mento Externo da União Europeia, apresen-
tou em Lisboa o PIE como um instrumento 
da nova geração para o desenvolvimento 
sustentável em África. O representante da 
Comissão Europeia apresentou a aborda-
gem integrada do PIE, que atua por meio 
do FEDS – Fundo Europeu para o Desen-
volvimento Sustentável, que dispõe de im-
portantes mecanismos para a mitigação 
de risco. Foram apresentados importantes 
instrumentos, como o blending – utilização 
de subvenções da UE para alavancar o fi-
nanciamento de investidores públicos e pri-
vados. Jaime Reis Conde salientou que en-
tre 2008 e 2018, a UE contribuiu com 2,2mil 
milhões de euros em operações de blending 
na África subsariana.

Por outro lado, Xavier Michon representante 
do Capital Development Fund das Nações 
Unidas, salientou que África vai continuar 
nos próximos 10-20 anos a registar um pe-
ríodo de profundas transformações sociais e 
económicas, defendendo que as PME’s po-
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África em destaque
Conheça alguns números e factos sobre o continente africano

Oportunidades
• Rápido crescimento demográfico
Com uma população a rondar as 1,5 mil milhões de pessoas em África, as 
estimativas apontam para que este número duplique até 2100.  Segundo a 
organização do Africa Investment Forum, 60% do crescimento da população 
global até 2050 virá desta região. O desenvolvimento da classe média e a 
crescente urbanização em África são alterações sociais que vão criar novas 
oportunidades de negócio e investimento.

• Trajetória económica ascendente
Entre 2000 e 2017, a economia africana cresceu em média 4,7% por ano, de 
acordo com dados da OCDE, colocando o continente como a segunda região 
com a mais elevada taxa de crescimento do globo. 

• Linha da frente da transformação digital
Há um elevado crescimento na adoção de dispositivos móveis entre a popu-
lação africana. As estimativas apontam para um crescimento de 40% deste 
indicador em África até 2025.

Sabia que…
A Agenda 2030, definida numa cimeira das Nações Unidas, estabeleceu 17 
objetivos para erradicar a pobreza e promover o desenvolvimento económico, 
social e ambiental à escala global. No entanto, as estimativas apontam para a 
existência de um gap de financiamento na ordem dos 3 mil milhões de dólares 
por ano, para se atingirem estas metas. Os números comprovam assim a 
necessidade da participação do setor privado no financiamento das economias 
em vias de desenvolvimento, como é o caso das economias africanas.

Entraves
• Clima de investimento precisa de ser melhorado
O risco político associado a África e a falta de transparência dos sistemas fi-
nanceiros são apontados pela organização do Africa Investment Forum como 
um entrave aos investimentos privados no continente.

• Enquadramento regulatório difícil
É necessária a implementação de reformas do ponto de vista regulatório, 
uma vez que o ecossistema legal e regulatório no continente é complexo e 
pouco favorável aos negócios.
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ANTÓNIO SARAIVA
Presidente da Confederação Empresarial 

de Portugal, CIP

“Hoje, mais do que nunca, 
temos a consciência da necessidade 
de uma maior aposta da Europa no 

seu relacionamento com África, 
não só em termos de ajuda ao 

desenvolvimento, mas também 
em termos de comércio 

e de investimento”.

JAIME REIS CONDE 
Direção Geral da Comissão Europeia para a 

Cooperação Internacional e Desenvolvimento

Este responsável salientou que entre 
2008 e 2018, a União Europeia 

contribuiu com 2,2mil milhões de 
euros em operações de blending 

na África subsariana.

Oito protagonistas da Conferência

MARTA MARIZ 
Presidente Executiva da SOFID

“Estamos numa posição de sermos a 
porta de entrada das PME’s nos países 

em vias de desenvolvimento”

FRANCISCO MANTERO  
Presidente do Conselho Estratégico 

para a Cooperação, Desenvolvimento 
e Lusofonia Económica da CIP e do Africa 

Network da BusinessEurope

Francisco Mantero explicou 
que este encontro foi uma forma de 

dar a conhecer às empresas 
portuguesas aquilo que se está a fazer 

na área do financiamento a 
investimento do setor privado em 

África para que as empresas lusas não 
fiquem à margem desta realidade 

e contribuam para a integração 
crescente entre as economias 

africanas e economias europeias.
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CARLOS NUNES MADEIRA 
Administrador da EDP Internacional

 

Carlos Madeira defendeu a 
necessidade de existência de 

políticas claras sobre o 
funcionamento do mercado 

em África.

KIM KREILGAARD 
Chefe da representação do Banco Europeu 

de Investimento em Portugal (BEI)

Durante a sua intervenção, 
Kim Kreilgaard explicou os vários 
instrumentos do BEI que estão ao 
dispor das empresas e salientou: “

A nossa oferta vai mais além 
do que dar financiamento 

a grandes projetos”.

ROBERTO VIDAL FERREIRA  
Head of Businees Development, 

Mota-Engil África

A Mota-Engil tem 15 mil funcionários 
no continente africano. 

Roberto Vidal Ferreira deu a 
conhecer a experiência do grupo 

no continente africano.

XAVIER MICHON  
Capital Development Fund das 

Nações Unidas

Xavier Michon salientou que África vai 
continuar nos próximos 10-20 anos a 

registar um período de profundas 
transformações sociais e económicas, 

defendendo que as PME’s poderão 
liderar o caminho do desenvolvimento 

em África.

“Financing Investment in Africa”

1515INDÚS TR IA • Mar ço 2019



INDÚS TR IA • Mar ço 201916

O contributo das empresas para 
os objectivos de desenvolvimento 
sustentável e o papel da SOFID

O Desenvolvimento Sustentado tem sido um 
objectivo que, com maior ou menor sucesso, 
foi historicamente assumido principalmente 
pelos Estados e ONGs, recorrendo aos orça-
mentos nacionais e internacionais da Ajuda 
Pública ao Desenvolvimento e das organiza-
ções filantrópicas.
Só em 2015 foi possível criar uma platafor-
ma comum que reforçou significativamente 
o contributo das Empresas para atingirmos 
17 Objectivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS), protegendo e promovendo os 
chamados 5 Ps: as Pessoas, o Planeta, a 
Prosperidade, a Paz e as Parcerias entre os 
agentes do desenvolvimento e as comunida-
des locais. 
A forma como as Empresas se integram nes-
te esforço mundial é digna de nota.  Relem-
bre-se o óbvio: uma Empresa procura gerar 
lucros e, no processo cria empregos e paga 
impostos. Assim, através dos ODS, a pro-
cura do lucro e o contributo para o desen-
volvimento sustentável deixaram de ser dois 
mundos separados, para passarem a ser um 
caminho onde os interesses dos investido-
res privados contribuem para a melhoria da 
qualidade de vida dos mais pobres e para o 
combate às alterações climáticas. 
E cada vez mais as empresas, de todos os 
tamanhos e todos setores, reconhecem a 
importância da sustentabilidade ambiental, 
do desenvolvimento social e do crescimento 
económico, assim como os Países e as Or-
ganizações Internacionais reconhecem que 
o investimento privado que cria empregos e 
riqueza de forma sustentável é um dos mais 
eficazes mecanismos de apoio ao desenvol-
vimento.
A SOFID enquadra-se neste esforço coletivo 
de apoiar a internacionalização das empresas 
portuguesas e promover o desenvolvimento 
sustentável das economias emergentes e 
dos países em vias de desenvolvimento. 
Para tanto, a SOFID conta com um conjunto 
alargado de instrumentos próprios e instru-

Por Bernardo Ivo Cruz
Administrador Executivo da SOFID

OPINIÃO

“

”O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTADO TEM SIDO 

UM OBJECTIVO QUE, 
COM MAIOR OU MENOR 

SUCESSO, FOI 
HISTORICAMENTE 

ASSUMIDO 
PRINCIPALMENTE PELOS 

ESTADOS E ONGS, 
RECORRENDO AOS 

ORÇAMENTOS 
NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS DA 
AJUDA PÚBLICA AO 

DESENVOLVIMENTO E 
DAS ORGANIZAÇÕES 

FILANTRÓPICAS

INVESTIR EM ÁFRICA

mentos delegados, para apoiar os investi-
mentos privados dos seus clientes. Nomea-
damente:
- Concede Empréstimos e Garantias de mé-
dio e longo prazo
- Gere o Fundo INVESTIMOZ, dedicado a 
apoiar os investimentos de empresas portu-
guesas e Luso-Moçambicanas em Moçam-
bique 
- Gere a Linha do Banco Europeu de Inves-
timento, vocacionado para apoiar PMEs que 
trabalhem em Países Africanos, das Caraíbas 
ou na bacia do Pacífico



- Contribui para a implementação do Com-
pacto Lusófono, estabelecido entre o Banco 
Africano de Desenvolvimento, a CPLP, o Go-
verno Português e os Governos dos Países 
Africanos de Língua Portuguesa
Para além dos instrumentos que coloca ao 
serviço das empresas, a SOFID integra re-
des internacionais de instituições financeiras, 
nomeadamente a European Development 
Financial Institutions, reforçando assim a sua 
capacidade de agir, nomeadamente através 
da possibilidade de mobilizar outros meios 
e recursos para apoiar os investimentos dos 
seus clientes. De notar igualmente que a SO-
FID tem vindo a estreitar as suas relações 
com a Comissão Europeia, com as Nações 
Unidas e com o Banco Mundial, alargando 
ainda mais as possibilidade de colaboração 
com as entidades multilaterais, que coloca ao 
serviço dos seus clientes.
Os Objectivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel criaram uma visão partilhada e uma lin-
guagem comum para Estados, as ONGs, as 
Organizações Filantrópicas, as Empresas e  
para cada um de nós.  A SOFID apoia as em-
presas portuguesas a internacionalizarem-se 
e a contribuirem para a sustentabilidade am-
biental, o desenvolvimento social e o cresci-
mento económico dos países em vias de de-
senvolvimento e das economias emergentes.

“

” PARA ALÉM DOS 
INSTRUMENTOS QUE 
COLOCA AO SERVIÇO 

DAS EMPRESAS, A 
SOFID INTEGRA REDES 
INTERNACIONAIS DE 

INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS, 

NOMEADAMENTE 
A EUROPEAN 

DEVELOPMENT 
FINANCIAL 

INSTITUTIONS, 
REFORÇANDO ASSIM A 

SUA CAPACIDADE 
DE AGIR
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Kim Kreilgaard, Chefe do Escritório de Representação do grupo BEI em Portugal

“O Grupo BEI apoia 
o investimento em 
Portugal e em África”
Em 2018, o Banco Europeu de Investimento apoiou o desenvolvimento de 36 projetos 
em África num valor total de 1,38 mil milhões de euros. Em entrevista, Kim Kreilgaard, 
chefe do escritório de representação do grupo BEI em Portugal, explica os instrumentos 
financeiros que o BEI tem disponíveis para as empresas portuguesas que queiram 
investir no continente africano

INVESTIR EM ÁFRICA
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“

” PORTUGAL É UM 
PONTO PRIVILEGIADO DE 
ACESSO A ÁFRICA. TEM 
A VANTAGEM DE TER A 
MESMA LÍNGUA QUE É 

FALADA EM VÁRIOS 
PAÍSES AFRICANOS 
E PERCEBE COMO 

FUNCIONA A CULTURA 
E A MENTALIDADE DOS 

POVOS AFRICANOS.

Kim Kreilgaard está à frente do escritório do 
Banco Europeu de Investimento em Portu-
gal. Com perto de 29 anos de experiência 
profissional no Banco Europeu de Inves-
timento/Fundo Europeu de Investimento, 
Kreilgaard conhece bem de perto a realida-
de económica de muitos países da União 
Europeia e afirma que Portugal está entre 
os países europeus que melhor conhece o 
funcionamento do BEI. À margem da con-
ferência “Financing Investment in Africa”, 
promovida pela CIP no passado dia 27 de 
fevereiro, o chefe do escritório de represen-
tação do grupo BEI em Portugal explica os 
vários instrumentos que o BEI disponibiliza 
às empresas portuguesas interessadas em 
investir em África e deixa alguns conselhos.

Que instrumentos o Banco 
Europeu de Investimento 
(BEI) tem disponíveis para as 
empresas portuguesas para 
investirem em África?
Antes de tudo, gostaria de salientar a relação 
de colaboração que temos com a SOFID, 
com quem assinámos recentemente uma li-
nha de crédito de 12 milhões de euros. Essa 
linha será usada para apoiar as pequenas e 
médias empresas portuguesas nos investi-
mentos que façam nos países ACP – África, 
Caraíbas e Pacífico. 
À semelhança do que acontece nos finan-
ciamentos prestados pelo BEI na Europa, 
também em África temos financiamentos 
dirigidos para pequenos e grandes projetos. 
No caso de uma empresa de pequena di-
mensão, ela poderá consultar o nosso site 
e verificar quais são os bancos com quem o 
BEI está a trabalhar no país onde a empresa 
pretende desenvolver o seu projeto. As em-
presas podem então contactar esse banco, 
apresentar os seus projetos, e solicitar o 
apoio da linha de financiamento disponibi-
lizada pelo BEI. 
No que diz respeito aos grandes projetos, 
não há grandes diferenças em relação à for-
ma como trabalhamos na União Europeia. 
Nestes casos, podemos conceder financia-
mento direto aos projetos, sendo que o limi-
te mínimo de financiamento é de 25 milhões 
de euros, embora possam haver algumas 
exceções, dependendo do país em ques-
tão. 
Disponibilizamos ainda produtos específi-
cos desenhados para irem ao encontro das 
necessidades das empresas nos mercados 
locais e que incluem empréstimos em moe-
das locais; subsídios a taxas de juro a pro-
jetos com alto impacto social ou ambiental; 
assistência técnica na preparação e imple-
mentação dos projetos e atribuição de ga-

está incluído também o risco político e eco-
nómico. 
No primeiro caso, o risco pode ser mitigado 
através de uma boa preparação do proje-
to, pela escolha dos parceiros certos, pela 
capacidade técnica necessária para desen-
volver o projeto, entre muitos outros fatores. 
No caso dos riscos externos, e no que diz 
respeito ao risco político, o BEI trabalha per-
manentemente com as diversas entidades 
locais para perceber o contexto e encontrar 
soluções que ajudem as empresas neste 
campo. A African Energy Garantee Facility é 
exemplo disso mesmo. Trata-se de um ins-
trumento criado pelo BEI, em parceria com 
a Munich RE e a African Trade Insurance 
Agency, e que oferece às empresas prote-
ção em relação ao risco político na Africa 
Subsariana, com o objetivo de desbloquear 
cerca de 1,4 mil milhões de dólares em in-
vestimentos em energias limpas nessa re-
gião. Temos ainda outras facilidades direcio-
nadas para outros setores, como a saúde 
ou as mudanças climáticas. 

A ligação histórica que as 
empresas portuguesas têm 
com África pode ser uma 
vantagem competitiva para 
Portugal?
Portugal é um ponto privilegiado de acesso 
a África. Tem a vantagem de ter a mesma 
língua que é falada em vários países africa-
nos e percebe como funciona a cultura e a 
mentalidade dos povos africanos. Isso mes-
mo ficou provado com a recente visita do 
Presidente da República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, a Angola. 
Além disso, Portugal tem ainda a vantagem 
de ter investimentos cruzados com África, o 
que cria uma ligação natural entre as duas 
partes. Devo ainda dizer que os portugueses 
são muitas vezes os parceiros escolhidos 
quando os outros países decidem investir 
em África. Penso que nós, União Europeia, 
deveríamos aproveitar melhor esta profunda 
ligação que Portugal tem com o continente 
africano. 

Que conselhos daria a uma 
empresa que está interessada 
em investir em Africa?
Se é uma empresa sem experiência no mer-
cado africano, recomendo que conheçam 
bem os seus produtos e os seus merca-
dos, procurem aconselhamento junto das 
embaixadas e o apoio das agências de in-
vestimento. As empresas devem também 
falar com outras empresas que já estão em 
África, para saberem como funciona o mer-
cado, e devem procurar parceiros fiáveis.

rantias, entre outros.  Portanto, o apoio do 
BEI não se restringe apenas à concessão de 
financiamento. 

Apesar de haver financiamento 
disponível para investir em 
África, os empresários dizem 
que é muito difícil aceder a esse 
dinheiro devido às exigências 
de ‘compliance’. Como vê esta 
questão?
O ‘compliance’ é efetivamente uma questão 
para a qual as instituições europeias e todo 
o mundo democrático estão cada vez mais 
atentas. Mas temos de ver a situação pelo 
lado positivo: O ‘compliance’ é necessário 
para fomentar a transparência e ajudar es-
tes países a desenvolverem-se, sendo tam-
bém benéfico para as empresas que estão 
a investir em África porque protege os seus 
investimentos.

Como se consegue mitigar 
o risco associado aos 
investimentos em África?
Existem duas grandes fontes de risco. Por 
um lado, temos o risco associado ao pro-
jeto. Por outro lado, temos o risco do con-
texto em que o projeto está inserido e aqui 
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Os números revelam que a 
atividade e os financiamentos 
do BEI em Portugal estão a 
aumentar. A que se deve esse 
aumento?
Há uma série de fatores que podem explicar 
esta tendência. É importante salientar que 
temos assistido ao longo dos últimos anos 
a uma recuperação muito boa do ponto de 
vista económico e isso deve-se ao facto 
das prioridades do BEI, tal como o apoio às 
PME, a criação de emprego e a promoção 
da inovação, darem uma resposta muito 
boa às necessidades das empresas portu-
guesas. Não temos cotas de financiamento 
por países e, portanto, esse bom resultado 
corresponde a uma crescente procura do 
setor público e do setor privado em Portugal 
no aproveitamento das vantagens financei-
ras do Grupo EIB para implementar seus 
projetos.
Trabalhei em quase todos os países da 
Europa dentro do BEI e Portugal é um dos 
países que entende melhor como funciona o 
BEI e melhor aproveita as facilidades do BEI 
do ponto de vista de financiamento, sobre-
tudo no que diz respeito ao setor público, 
mas também ao nível das autarquias. Te-
mos, por exemplo, um empréstimo de 250 
milhões de euros ao município de Lisboa, 
dos quais já assinámos 100 milhões.
Outra questão que gostaria de salientar é 
que a oferta do BEI está hoje mais alarga-
da. Temos hoje novos instrumentos para 
financiar a investigação e inovação. Exem-
plo disso mesmo é o Venture Debt, que tem 
como objetivo ajudar empresas inovadoras 

guesas afirmavam ter constrangimentos 
financeiros. Em 2018, essa percentagem 
baixou para os 8%, em linha com os níveis 
europeus. Portanto, há sem dúvida uma 
melhoria assinalável, que estará relacionada 
com a redução dos níveis de crédito mal-
parado dos bancos e com o reforço da es-
trutura acionista das instituições financeiras.

Alguns especialistas apontam, 
do lado negativo, para o facto 
das nossas empresas estarem 
muito endividadas. Concorda?
Nos últimos anos temos assistido a uma di-
minuição do crédito malparado e do nível de 
endividamento das empresas. É certo que 
um nível elevado de endividamento poderá 
não ser necessariamente negativo se uma 
empresa ou uma economia for altamente 
inovadora e apresentar um forte crescimen-
to. No entanto, se tivermos níveis elevados 
de dívida, perdemos flexibilidade num perío-
do de declínio do ciclo económico.
O BEI e o FEI estão a trabalhar em estreita 
colaboração com uma vasta gama de par-
ceiros portugueses com resultados muito 
bons. Vimos muita iniciativa em Portugal 
para enfrentar esses desafios, e os dados 
económicos mostram claramente o progres-
so. Deixe-me mencionar alguns exemplos, 
começando com os primeiros estágios do 
ciclo de negócios. O ecossistema de capital 
de risco de Portugal está a desenvolver-se 
a grande velocidade. O ano passado teve 
um salto notável quando 4 novos fundos 
surgiram em Portugal com investimentos do 
FEI. É fundamental ter capital de risco local 
e, por conseguinte, temos também um novo 
fundo de fundos estabelecido em conjunto 
com a IFD, PortugalTech, com 100 milhões 
de euros de capacidade de investimento.
Para empresas inovadoras mais maduras e 
em rápido crescimento, estamos a financiar 
com venture debt, ou seja, dívida de risco, 
um exemplo em Portugal, sendo a Scien-
ce4you uma empresa portuguesa muito 
inovadora.
Um terceiro exemplo é a importante área de 
digitalização das PME, para a qual a Plata-
forma Europeia de Aconselhamento ao In-
vestimento está a realizar um estudo para a 
COTEC sobre o desenvolvimento de instru-
mentos financeiros para apoiar a digitaliza-
ção das PME.
Apenas 3 exemplos de iniciativas muito in-
teressantes a decorrer em Portugal, abor-
dando os desafios do futuro. O Grupo BEI 
tem o privilégio de fazer parte deste desen-
volvimento, uma vez que, sendo o Banco da 
União Europeia, somos também o banco de 
Portugal.

a crescerem mais rápido, e que foi utilizado 
pela Science4You.

Uma das queixas frequentes 
das empresas portuguesas 
é a dificuldade de acesso a 
financiamento. Na sua 
opinião há realmente poucos 
instrumentos financeiros 
disponíveis para as empresas?
Todos os anos fazemos um estudo - “In-
vestment Survey” - no qual perguntamos a 
12.300 empresas em toda a Europa como 
estão a investir.  No caso português, em 
2017 cerca de 14% das empresas portu-

“

”O BEI E O FEI ESTÃO 
A TRABALHAR EM 

ESTREITA COLABORAÇÃO 
COM UMA VASTA GAMA 

DE PARCEIROS 
PORTUGUESES COM 

RESULTADOS 
MUITO BONS

INVESTIR EM ÁFRICA



CIP apresenta estudo sobre conciliação 
entre vida familiar e trabalho
O estudo “Desafios à Conciliação Família-Trabalho” identifica os grandes desafios que as 
empresas e os trabalhadores enfrentam, nos tempos modernos, para conciliar a vida familiar 
e o trabalho, propõe um conjunto de boas práticas que podem ser adotadas e analisa casos 
reais de empresas portuguesas que aplicam medidas de conciliação família-trabalho

A CIP – Confederação Empresarial de Por-
tugal, em parceria com a Nova School of 
Business and Economics e a ACEGE – As-
sociação Cristã de Empresários e Gestores, 
apresentou, no passado dia 18 de março, o 
estudo “Desafios à Conciliação Família-Tra-
balho”, numa conferência que se realizou no 
Campus da Nova SBE, em Carcavelos.
Este estudo, desenvolvido pela Nova SBE, 
produzido para a CIP e cofinanciado pelo 
Programa Operacional Inclusão Social e 
Emprego (POISE), do Portugal 2020, inclui 
a análise de casos reais de empresas portu-
guesas que aplicam medidas de conciliação 
família-trabalho. 
Esta conferência contou com as interven-
ções do Presidente da CIP, António Saraiva, 
da Secretária de Estado para a Cidadania e 

Igualdade, Rosa Monteiro, do Presidente da 
ACEGE, João Pedro Tavares, do Reitor da 
Nova SBE, Daniel Traça, do Professor Cate-
drático da Nova SBE, Miguel Pina e Cunha, 
e do Diretor Geral da Fundacion MasFamilia, 
Rafael Furtes. Na mesa redonda marcaram 
presença Henrique Pulido, da Brisa, Paula 
Carneiro, da EDP, José Maria Carneiro, da 
Nippon Gases de Portugal, e Miguel Pedro-
sa Rodrigues, da Pedrosa & Rodrigues. O 
encerramento esteve a cargo do Ministro do 
Trabalho e da Segurança Social, José Antó-
nio Vieira da Silva.
O Presidente da CIP, António Saraiva, frisou 
“a qualidade do estudo apresentado, pela 
sua importância e atualidade” e o papel vital 
do tema, salientando que “a felicidade da 
pessoa humana, a sua integração familiar 

é condição indispensável para o seu rendi-
mento produtivo”.
António Saraiva referiu que os desafios que 
a conciliação família trabalho lançam à so-
ciedade necessitam de soluções urgentes, 
que passam por temáticas como a flexibi-
lidade ao nível da organização do tempo 
de trabalho, traduzido em figuras como a 
adaptabilidade, os horários concentrados, o 
banco de horas ou a possibilidade de, por 
acordo, fazer a compensação entre ausên-
cias do trabalhador e trabalho realizado.
O Presidente da CIP salientou ainda o papel 
preponderante do Estado enquanto defini-
dor de políticas sociais e promotor de qua-
lidade de vida das suas populações. Nesse 
sentido “particularmente no que ao desen-
volvimento de uma rede de infraestruturas 

Daniel Traça, Dean Nova SBE
“Sem mudança de mentalidade não haverá transformação”

João Pedro Tavares, Presidente da ACEGE
“A família é um stakeholder fundamental”

Miguel Pina e Cunha, Nova SBE 
“Continua a confundir-se presentismo com produtividade”

Mesa Redonda: O impacto da conciliação na empresa com Henrique Pulido, da Brisa, Paula 
Carneiro, da EDP, José Maria Carneiro, da Nippon; Miguel Pedrosa Rodrigues, da Pedrosa & 
Rodrigues

Entrega dos Certificados EFR às empresas Bel Portugal, Brisa, Edp, Nippon Gases Portugal, Morais 
Leitão Galvão Teles, Santander, Aveleda, Fidelidade Assistance, Acege, Bio Rumo, Cesce, Sol dos 
Pequeninos e Xz
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SÍNTESE DO ESTUDO

Os seis grandes desafios dos tempos modernos
• A perceção e o entendimento extremado do fenómeno 
• As características do mercado de trabalho
• A influência da evolução tecnológica 
• O papel da liderança nas organizações 
• A família como stakeholder das empresas 
• Os estereótipos de géneros nas responsabilidades e tarefas de gestão familiar

As 10 boas práticas de gestão e conciliação família-trabalho
• Priorizar, identificar e endereçar os grupos de maior probabilidade de con-
flito conciliação família-trabalho; 
• Equilibrar uma combinação de políticas personalizadas e universalmente 
acessíveis, ou seja, beneficiar as políticas “a la carte” combinado com o apoio 
individual; 
• Adaptação das políticas às responsabilidades específicas dos colaboradores;
• Apoio das chefias; 
• Apoio de chefes e supervisores intermediários; 
• Apoio dos colegas; 
• Análise das políticas trabalho-família implementadas; 
• Envolvimento dos colaboradores na conceção ou desenvolvimento de polí-
ticas trabalho-família; 
• Comunicação regular das políticas trabalho-família; 
• Sistema de recompensa pela utilização de políticas trabalho-família. 

Conclusões
• A primeira conclusão adquirida pela literatura defende que o diálogo 
entre empregadores e colaboradores, quando norteado pela noção de 
transcendência e da relação simbiótica entre a família e o trabalho (work-
-family enrichment ou harmony) e, das suas sinergias, permite encontrar 
soluções particulares mais benéficas e eficazes.
• Uma segunda conclusão sugerida pela literatura é a noção de que as 
políticas de conciliação não são soluções universais. É preciso identificar 
e aplicar medidas que se adequam à realidade de um país, organização e 
colaborador.
• Uma terceira conclusão, extraído das entrevistas a empresas, conclui 
que estas já disponibilizam formalmente medidas de conciliação famí-
lia-trabalho, embora “aparentemente de forma informal” no caso de pe-
quenas e médias empresas. Esta situação pode ser explicada por várias 
razões, entre os quais “a cultura empresarial é informal e de grande pro-
ximidade entre chefias e colaboradores; “as empresas foram pressionadas 
a implementar tais medidas devido à aparente natureza “conflituosa” da 
sua atividade”
• A quarta conclusão, é de que apesar da legislação laboral, em Portugal, 
prever situações que incentivam à conciliação e, certas empresas oferece-
rem medidas de conciliação, não é totalmente certo que os colaboradores 
as utilizem com frequência. 
• A quinta conclusão do Estudo leva-nos ao papel fundamental da lide-
rança para a bem sucedida implementação de políticas de conciliação. 
O papel de exemplo e de incentivo de líderes e gestores de equipa, é um 
fator decisivo para a utilização, generalizada, de medidas pelos colabora-
dores. 

Pode consultar na íntegra o Estudo “Desafios à Conciliação Família-Trabalho” 
no site da CIP em www.cip.org.pt

de apoio diz respeito, ela deverá ser carac-
terizada por uma filosofia de abrangência 
universal, por exemplo, a nível da rede de 
creches com horários alargados a um cus-
to acessível; com apoio à organização de 
atividades de tempos livres e de férias por 
exemplo a nível das facilidades de transpor-
te para efeitos dessas atividades, entre mui-
tos outros exemplos”.
Tal como é referido no Estudo, a CIP defen-
de que é possível, em sede de Concerta-
ção Social, serem discutidos e concebidos 
incentivos às empresas, que promovam a 
conciliação entre a vida profissional e fami-
liar, designadamente pelo recurso à flexibili-
dade do horário de trabalho ou ao trabalho 
a tempo parcial ou a outras medidas de 
conciliação necessárias e relevantes para a 
realidade do tecido empresarial português e 
valorizadas pelos colaboradores.
Esta Conferência contou com uma Mesa 
Redonda de debate sobre o tema “O impac-
to da conciliação na empresa”, onde estive-
ram presentes quatro empresas portugue-
sas que apresentaram exemplos concretos 
de conciliação família trabalho já testados 
e implementados no terreno e que contam 
com práticas instituídas como: bolsas de 
estudo, horários flexíveis, plano de pensões, 
pagamento de ATL e creches, ginásios com 
personal trainer, entre outras.
Para além das empresas que fizeram parte 
do painel de debate, outras catorze empre-
sas nacionais receberam o “Certificado EFR” 
que avalia aspetos como a qualidade no 
emprego, a flexibilidade, o desenvolvimen-
to pessoal e profissional, o apoio à família, 
a igualdade de oportunidades, a liderança, 
entre outras. Em Portugal, esta certificação 
é emitida pela Fundacion MásFamilia em 
parceria com a ACEGE – Associação Cristã 
de Empresários e Gestores.
Uma das conclusões do Estudo e que re-
sulta da análise de casos reais de empre-
sas portuguesas, indica que as empresas já 
disponibilizam medidas de conciliação entre 
a vida familiar e profissional, aparentemen-
te de forma informal no caso das empresas 
de menor dimensão e isto porque, nestes 
casos, há uma grande proximidade entre 
“chefias e colaboradores”.
No encerramento da Conferência, o Minis-
tro do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, Vieira da Silva, disse que este era um 
tema que “tem muito a ver com o diálogo 
social e tem tudo a ver com a contratação 
coletiva”.
Para o Ministro Vieira da Silva a conciliação 
entre a vida pessoal, profissional e familiar é 
de “primeira grandeza”, “tão urgente como 
exigente”.
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ENTROU EM VIGOR, no passado dia 21 
de fevereiro, a Lei n.º 60/2018, de 21 de 
agosto, que aprova medidas de promoção 
da igualdade remuneratória entre mulheres 
e homens por trabalho igual ou de igual va-
lor e procede à primeira alteração à Lei n.º 
10/2001, de 21 de maio, que institui um 
relatório anual sobre a igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres, à Lei n.º 
105/2009, de 14 de setembro, que regula-
menta e altera o Código do Trabalho, e ao 
Decreto-Lei n.º 76/2012, de 26 de março, 
que aprova a orgânica da Comissão para a 
Igualdade no Trabalho e no Emprego.
Em geral, este diploma legal impõe às em-
presas assegurar e, caso seja necessário, 
demonstrar, que praticam uma política re-
muneratória transparente, assente na ava-
liação das componentes das funções, com 
base em critérios objetivos, comuns a ho-

mens e mulheres, nos termos do artigo 31.º 
do Código do Trabalho, a qual deve ser re-
fletida num “plano de avaliação das diferen-
ças remuneratórias”, a implementar durante 
12 meses, caso a empresa seja, para esse 
efeito, notificada pelo serviço com compe-
tência inspetiva do ministério responsável 
pela área laboral – atualmente, a Autoridade 
para as Condições do Trabalho (ACT).
O mesmo diploma atribui à entidade com-
petente na área da igualdade de oportunida-
des entre homens e mulheres – atualmente, 
a Comissão para a Igualdade no Trabalho 
e no Emprego (CITE) –,  competência para 
a emissão de parecer sobre a existência de 
discriminação remuneratória em razão do 
sexo por trabalho igual ou de igual valor, a 
requerimento do trabalhador ou de repre-
sentante sindical, já a partir de meados de 
agosto de 2019.

As violações ao disposto na lei em causa, 
serão sancionadas de acordo com o regime 
que nela própria se encontra vertido – cfr. 
artigo 12º.
De referir, ainda, que o n.º 1 do artigo 7º da 
lei em referência, estabelece a presunção 
de que o despedimento ou outra sanção 
aplicada para punir uma infração laboral, 
quando ocorra até um ano após o pedido 
de parecer à CITE, é abusivo, aplicando-se, 
para o efeito, o disposto nos n.ºs 3 a 7 do 
artigo 331.º do Código do Trabalho.

A POSIÇÃO DA CIP
Em janeiro de 2018, a CIP elaborou e re-
meteu à Assembleia da República a sua 
Nota Crítica sobre a Proposta de Lei nº 106/
XIII que “Aprova medidas de promoção da 
igualdade remuneratória entre mulheres e 
homens por trabalho igual ou de igual valor”, 

Lei que promove igualdade 
remuneratória entre mulheres 
e homens já entrou em vigor
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aquando da apreciação pública do projeto 
legislativo que deu origem ao citado diplo-
ma.
Nessa Nota Crítica, a CIP formulou um juí-
zo globalmente muito negativo, mesmo de 
frontal rejeição, de toda a Proposta de Lei. 
Em síntese, tal Proposta, para além de pro-
jetar soluções de fiabilidade duvidosa, abria 
a possibilidade de ingerências estatais inad-
missíveis na gestão das empresas e criava, 
sem quaisquer mais-valias evidentes, mani-
festos encargos para estas.
Além de que as medidas apresentadas em 
nada contribuem para o processo e desíg-
nio de retoma económica, bem pelo contrá-
rio, apenas servem para enfraquecer a com-
petitividade das empresas, constituindo, 
assim, um novo e desnecessário entrave 
à consolidação da recuperação que todos 
desejamos.
A CIP mantém a convicção de que não é 
o Estado que aporta o capital e, portanto, 
não é o Estado que assume o risco relativo 
à criação, manutenção em funcionamento e 
desenvolvimento de uma empresa.
Assim sendo, a matéria da igualdade remu-
neratória não deve ser imposta legislativa-
mente, de forma geral e abstrata, dado que 
pode esbarrar em realidades manifestamen-
te diferentes, quer ao nível dos setores quer 
ao nível das empresas, devendo antes ser 
abordada, analisada e decidida no âmbito 
da negociação coletiva – existem já exem-
plos de IRCT’s que seguiram esta aborda-
gem.
O papel do diálogo social e, em concreto, 
da negociação coletiva, pode contribuir, e 
muito, para reduzir a dimensão das desi-
gualdades em sentido amplo, ou seja, em 
vários níveis para além dos salários.
Mau grado este entendimento, foi aprova-
da a Lei n.º 60/2018, que entrou em vigor 
seis meses após a sua aprovação (cfr. artigo 
19º), ou seja, no dia 21 de fevereiro de 2019.

AS DÚVIDAS INTERPRETATIVAS 
DAS CONFEDERAÇÕES DE 
EMPREGADORES
Importa chamar a atenção para uma sé-
rie de dúvidas interpretativas que a Lei n.º 
60/2018, de 21 de agosto, suscita.
Relativamente a esta questão, a CIP, junta-
mente com as outras três Confederações 
de Empregadores com assento na Comis-
são Permanente de Concertação Social e 
também na CITE, deixaram essas dúvidas 
bem expressas e vincadas em reunião ple-
nária desta Comissão, a qual visava aprovar, 
em sede de reunião tripartida, um parecer 
interpretativo sobre a supramencionada lei.
De acordo com a CITE, o parecer interpreta-

tivo pretendia proceder à “operacionalização 
dos instrumentos legais no âmbito das no-
vas atribuições cometidas à CITE, que são 
da sua responsabilidade enquanto entidade 
tripartida:
- emissão de orientação que define os ter-
mos gerais da avaliação das componentes 
das funções com base em critérios objecti-
vos, comuns a homens e mulheres (cfr. arti-
go 8.º da citada Lei n.º 60/2018);
- emissão de proposta técnica de parecer 
(cfr. n.º 5 do artigo 6.º do mesmo diploma 
legal), e
- emissão do parecer final vinculativo (cfr. n.º 
7 do artigo 6.º do aludido diploma).”.
O projeto de parecer interpretativo que foi 
apresentado aos membros da Comissão 
suscitou sérios reparos críticos às Confede-
rações de Empregadores que, para o efeito, 
elaboraram um documento conjunto onde, 
como já se disse, expuseram as preocupa-
ções que o referido projeto de parecer le-
vantava.
Em suma, tais reparos podem aglutinar-se 
em torno de duas grandes ordens de mo-
tivos: em termos gerais, o parecer vai, por 
um lado, para além daquilo que se mostra 
necessário e, por outro, fica muito aquém 
daquilo que Lei n.º 60/2018 impõe à enti-
dade competente na área da igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres.
No que respeita à parte “interpretativa” do 
parecer interpretativo, verificou-se que este 
limita-se, em grande medida, a transcrever 
conceitos e dispositivos legais, articulando-
-os entre si, ao nível formal.
Assim, para além de não resolver dúvidas 
interpretativas que certas disposições da Lei 
n.º 60/2018 suscitam ou poderão vir a sus-
citar (tais como as relativas ao conceito de 
remuneração aí previsto ou à contagem do 
prazo previsto no n.º 7 do artigo 6º), o pare-
cer da CITE foi para além da lei, porquanto o 
referido diploma legal não requer a elabora-
ção de um parecer com tal teor.
No que concerne à parte “substantiva” do 
parecer interpretativo - relativa à orientação
que define os termos gerais da avaliação 
das componentes das funções a realizar 
pelo empregador -, a CITE limitou-se, no-
vamente, e em grande parte, a reproduzir 
e articular as normas constantes da Lei n.º 
60/2018 – mais concretamente, os respe-
tivos artigos 8º e 4º – e do Código do Tra-
balho.
Só que, quanto a este aspeto em concreto, 
o papel da CITE não se pode ficar por aqui.
É que a orientação onde se encontrem de-
finidos “os termos gerais da avaliação das 
componentes das funções com base em 
critérios objetivos, comuns a homens e 

mulheres” (cfr. n.º 2 do artigo 8º da Lei n.º 
60/2018) é, precisamente, aquilo que este 
diploma exige da CITE.
E, neste ponto em particular, o parecer inter-
pretativo ficou aquém daquilo que a Lei n.º 
60/2018 impõe.
De facto, nos termos do n.º 1 do artigo 4º, 
a entidade empregadora “deve assegurar 
a existência de uma política remunerató-
ria transparente, assente na avaliação das 
componentes das funções, com base em 
critérios objetivos, comuns a homens e mu-
lheres, nos termos do artigo 31.º do Código 
do Trabalho.” (sublinhado nosso).
É aqui que se coloca o problema.
Para poder cumprir o n.º 1 do artigo 4º, o 
empregador tem de conhecer, antecipada-
mente, como deve proceder ou ao que deve 
atender para realizar a “avaliação” que, aí, 
lhe é cometida.
E o legislador não deixou o empregador de-
samparado. Bem pelo contrário.
Tendo bem presente que uma tal situação só 
poderia resultar em incerteza e insegurança 
jurídicas que, como é do conhecimento de 
todos, em nada contribui para o normal cur-
so das atividades das empresas e, numa vi-
são macro, para um clima de prosperidade 
económica, o legislador incumbiu a CITE de 
definir os termos gerais dessa avaliação no 
n.º 2 do artigo 8º.
No entanto, apesar de o parecer interpre-
tativo tentar uma aproximação à orientação 
que a CITE é obrigada a emitir nos termos 
do n.º 2 do artigo 8º da Lei n.º 60/2018 
(através de um mero exemplo que consta 
do ponto 2.6 do parecer), a emissão de tal 
orientação não se queda pelos traços vagos 
e gerais enunciados por aquela Comissão.
Assim, resulta que não são apresentados 
os termos gerais em que essa avaliação 
assentará, a qual tem como destinatários 
os empregadores. Por esse motivo, estes 
últimos continuarão sem saber em que exa-
tos termos terá de ser feita a avaliação das 
funções, que permitirá, mais tarde, à CITE, 
aferir da existência ou não existência de dis-
criminação salarial.
Face ao exposto, verifica-se uma insuficiên-
cia da resposta dada ao preceituado no n.º 
2 do artigo 8º da Lei n.º 60/2018, e que é, 
justamente, o aspeto mais básico, nuclear 
e fundamental que a aludida lei, expressa-
mente, comete à CITE, numa fase inicial de 
operacionalização do seu conteúdo.
Cumpre sublinhar que as quatro Confedera-
ções de Empregadores foram vencidas na 
votação que teve lugar na reunião tripartida 
da CITE no dia 28 de novembro de 2018, 
pelo que as dúvidas se mantêm sem res-
posta.
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ACORDOS DE COMÉRCIO LIVRE E DE INVESTIMENTO UE – SINGAPURA

Abrem-se novas portas para exportações 
e investimentos portugueses no sudeste asiático
No passado dia 13 de fevereiro, o Parlamento Europeu deu luz verde ao texto do Acordo de 
Comércio Livre (ACL) entre a UE e Singapura. A par do ACL foi negociado um Acordo de Proteção 
de Investimentos que incentivará a maiores fluxos de investimentos entre as duas regiões

ESTE É O TERCEIRO acordo comercial 
negociado pela União Europeia com paí-
ses asiáticos, e o primeiro acordo con-
cluído com um país da pujante região do 
sudeste asiático.  
Atualmente, na Ásia, estão em vigor 2 
acordos comerciais da UE: o Acordo de 
Comércio Livre UE - Coreia do Sul, desde 
julho 2016, e o Acordo de Parceria Eco-
nómica UE - Japão, desde fevereiro 2019. 
As empresas europeias exportam anual-
mente 55 mil milhões € para Singapura 
(33 Mm € em bens; 22 Mm € em serviços) 
e importam 42 mil milhões € de Singapura 
(20 Mm € em bens; 22 Mm € em serviços). 
Atualmente, cerca de 50 mil empresas 
europeias exportam para Singapura, das 
quais 83% são PMEs. 10 mil empresas 
europeias estão presentes neste mercado.
Para Portugal, Singapura é atualmente o 
56º destino das exportações nacionais de 
bens, o que equivaleu a 44,9 milhões de 
euros exportados para este mercado em 
2016. O novo acordo constitui uma opor-
tunidade para as empresas portuguesas 
reforçarem a sua presença neste merca-
do, nesta nova fase das relações comer-
ciais entre a União Europeia e Singapura.

O que muda com o novo ACL
Todas as barreiras tarifárias serão elimi-
nadas com a entrada em vigor do acordo 

Exportações da UE para Singapura
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NÚMEROS UE – ASEAN

• ASEAN é uma organização re-
gional de 10 países do sudeste 
asiático, com uma população 
total de 650 milhões de habi-
tantes

• O crescimento médio anual do 
PIB dos países ASEAN foi de 
5,5% ao ano, entre 2002 e 2016

• A ASEAN é o 3º maior parceiro 
comercial da UE (a seguir aos 
EUA e à China)

O comércio de bens entre a UE e 
os países ASEAN representou 208 
mil milhões € em bens em 2017, e 
80 mil milhões € em serviços em 
2016.

UE-Singapura, exceto em produtos espe-
cíficos, sobretudo alimentares, que terão 
um período de desmantelamento pautal 
de 6 anos. Estas são boas notícias para 
as empresas exportadoras de máquinas 
e aparelhos, químicos, bens alimentares 
e bebidas - os principais produtos portu-
gueses exportados para Singapura – que 
terão agora maiores condições para inten-
sificar as suas exportações. 
O ACL prevê 196 Indicações Geográfi-
cas europeias. Portugal verá protegidos 
os vinhos da Madeira, Porto, Douro, Dão, 
Bairrada, Vinho Verde e Alentejo, e ainda o 
queijo de S. Jorge. 
No entanto, é nas barreiras não tarifárias 
que está uma das partes mais interessan-
tes deste acordo. Com a entrada em vigor 
do ACL, Singapura passará a reconhecer 
os ensaios de segurança da UE relativos 
aos automóveis e suas componentes, e a 
determinados equipamentos eletrónicos, 
e passará a aceitar as etiquetas da UE em 
matéria de vestuário e têxteis.
Em matéria de serviços, o acordo promo-

ve um melhor acesso ao mercado singa-
purense nos setores financeiro, teleco-
municações, tecnologias de informação e 
comunicação, postal e de correio, trans-
portes e serviços ambientais. Está ainda 
previsto o reconhecimento de qualifica-
ções profissionais, de parte a parte, em 
certas profissões: contabilistas, engenhei-
ros, arquitetos, advogados, entre outros. 
O Acordo UE-Singapura faz parte da últi-
ma geração de acordos negociados pela 
União Europeia, que incluem capítulos 
dedicados à harmonização de medidas 
sanitárias e fitossanitárias, ao acesso a 
contratos públicos, medidas de proteção 
do ambiente, dos direitos laborais e da 
propriedade intelectual, à promoção das 
energias renováveis e das oportunidades 
para as PMEs. 
Os acordos com Singapura representam, 
assim, um passo no sentido na ambição 
de estabelecimento de um acordo comer-
cial mais amplo, entre a UE e a ASEAN, 
que muito contribuirá para o crescimento 
do comércio internacional. 
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A futura política 
da UE para as PME

A política para as PME que se irá desenhar no próximo ciclo político da União Europeia foi o objeto do memorando 
que a BusinessEurope apresentou na Conferência “Quais as expetativas das PME em relação à futura política da UE 
para as PME”, que organizou no dia 19 de fevereiro, em Bruxelas. 
Este evento proporcionou um debate vigoroso entre empresários de PME, associações empresariais e entidades 
oficiais europeias sobre os grandes temas da regulamentação, da economia digital e da internacionalização. A Co-
missão Europeia esteve representada pela Diretora-Geral Adjunta da DG Trade, Sandra Gallina e pela Diretora da 
Competitividade das PME da DG Grow, Kristin Schreiber. 
O memorando da BusinessEurope, que seguidamente se transcreve em português, resultou do trabalho do seu 
Comité “PME e Empreendedorismo” onde a CIP participa. 

OBJETIVOS AMBICIOSOS PARA A 
FUTURA POLÍTICA DA UE PARA AS PME

PARA TIRAR PARTIDO do ritmo acele-
rado dos desafios económicos e sociais, 
as PME apelam ao reforço da política da 

UE para as PME durante o próximo ciclo 
político, em estreita ligação com as princi-
pais estratégias da UE, como a estratégia 

industrial integrada da UE. A política da UE 
para as PME deve ser reforçada através:
• do desenvolvimento de uma agenda de 
ação política horizontal e mais visível da UE 
para as PME, assente no Small Business 
Act (SBA) da UE;
• da garantia de que todas as estratégias 
da UE relacionadas com o crescimento in-
cluam objetivos claros em termos de pro-
moção do crescimento das PME.
O próximo Quadro Financeiro Plurianual 
deve incluir programas que representem 
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um efetivo valor acrescentado europeu 
para a competitividade e o desenvolvi-
mento das PME. As medidas de execução 
relevantes devem identificar claramente, e 
apoiar especificamente, as PME como uma 
categoria de empresas diferenciada. Os 
Fundos Estruturais deveriam colocar mais 
ênfase no financiamento do investimento 
das PME em inovação e qualificações e in-
centivar a interação entre PME e grandes 
empresas.
A BusinessEurope defende, com um largo 
consenso, a opinião de que a estrutura bá-
sica da definição de PME de 2003 da UE 
não deve ser fundamentalmente modifica-
da, exceto no que se refere ao aumento 
dos parâmetros financeiros para ter em 
conta a inflação desde 2003.
Devem ser desenvolvidas políticas nacio-
nais ativas para as PME, em estreita liga-
ção com a política da UE para as PME. 
A política da UE para as PME deverá ser 
orientada para os objetivos seguidamente 
apresentados, em consonância com a vi-
são proposta pela BusinessEurope para a 
UE em 2030, no documento “Uma Europa 
com oportunidades para todos - Uma am-
bição empresarial para 2030” de fevereiro 
de 2019.

UM ENQUADRAMENTO LEGAL 
E ADMINISTRATIVO MODERNO 
PARA AS PME
Nos dias de hoje, conceber novos modelos 
empresariais baseados na tecnologia digi-
tal no atual enquadramento regulamentar é 
frequentemente muito desafiador. No con-
texto digital, as regulamentações antigas 
tornaram-se pouco claras ou conflituan-
tes entre si. Tal também pode acontecer 
no caso de regulamentações recentes. As 
PME necessitam que as regras da UE se-
jam capazes de perdurar no futuro e que 
sejam suficientemente flexíveis para permi-
tir a inovação, novos modelos de negócios 
e a transformação digital.
O impacto das propostas de legislação da 
UE e de outras iniciativas / programas vi-
sando as PME deve ser melhor avaliado, 
para evitar que estas suportem encargos 
administrativos desproporcionados.

CONSEGUIR UM MERCADO 
ÚNICO AMIGO DAS PME
Para libertar o potencial de crescimento 
das PME no Mercado Único, é essencial:
A. Melhorar o acesso das PME à informação 

sobre mercados e regulamentações;
B. Simplificar os procedimentos adminis-

trativos necessários para o desenvolvi-
mento de atividades empresariais trans-
fronteiras;

C. Enfrentar as barreiras decorrentes da 
deficiente implementação e aplicação 
da legislação relativa ao Mercado Único, 
em resultado de, por exemplo, uma es-
cassa vigilância do mercado e a prática 
de “gold-plating”;

D. Assegurar que a atividade legislativa na-
cional não conduza à criação de novas 
barreiras ao comércio (por exemplo, de-
vido ao facto de os mecanismos de no-
tificação não serem respeitados);

E. Adotar regras da UE que reflitam as rea-
lidades de uma nova geração de produ-
tos em que bens, serviços e tecnologia 
digital se tornem um só.

APOIAR A INTERNACIONALIZAÇÃO 
DAS PME FORA DA EU
É necessária uma agenda comercial euro-
peia ambiciosa. A sensibilização e a simpli-
ficação administrativa são necessárias para 
incentivar mais PME a tirar partido das tari-
fas preferenciais estabelecidas pelos acor-
dos de comércio livre (ACL) assinados pela 
UE. Deveria ser mais simples para uma 
PME demonstrar que os seus produtos / 
serviços se qualificam para a aplicação das 
tarifas preferenciais. Os futuros acordos de 
comércio livre devem conter um capítulo 
específico relativo às PME, e a estratégia 
de acesso aos mercados da UE deve tam-
bém ter um enfoque nas PME. Os serviços 
da UE no domínio da internacionalização 
das PME (Enterprise Europe Network e 
outros) devem ser melhorados, mantendo 
sinergias com os serviços nacionais.

APOIAR AS PME NA 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
A UE deve intensificar os esforços para 
coordenar as iniciativas nacionais de digi-
talização. É necessário um programa am-
bicioso para a Europa Digital, que funcione 
em sinergia com outros programas relevan-
tes da UE, para acelerar a transição digital 
das PME, incluindo a adoção da indústria 
4.0. e o estabelecimento de uma rede bem 
projetada de “hubs” de Inovação. Para 
aumentar a segurança cibernética, é es-
sencial aumentar a consciencialização das 
PME sobre os riscos cibernéticos, melhorar 
a proteção da infraestrutura digital por meio 
da definição de padrões compartilhados e 
aumentar o investimento na educação dos 
seus colaboradores. Deve ser ativada uma 
economia de plataforma justa e dinâmica 

que mantenha a confiança dos cidadãos e 
das empresas. Deve ser assegurada a livre 
circulação e acesso aos dados por parte 
das PME.

APOIAR AS PME NOS SEUS 
ESFORÇOS DE INOVAÇÃO
A UE deve reforçar o ecossistema de in-
vestigação e inovação, com todas as suas 
componentes: grandes empresas, PME, or-
ganizações tecnológicas e de investigação, 
universidades, fontes públicas / privadas de 
financiamento da inovação, etc. O objetivo 
deve ser apoiar todas as PME inovadoras, 
quer estas trabalhem ou não em projetos de 
inovação disruptiva. A criação de um enqua-
dramento de mercado favorável à inovação 
na UE é fundamental, em particular, para 
avançar na agenda da sustentabilidade. 
Nesse contexto, os Governos devem atuar 
como cliente-propulsor de produtos e siste-
mas inovadores ligados à transição energé-
tica, à economia circular, etc.

MELHORAR O ACESSO DAS PME 
AO FINANCIAMENTO
Melhorar os mercados de capitais e o am-
biente regulamentar para o financiamento 
das PME é fundamental. A UE deve incenti-
var o desenvolvimento baseado no merca-
do de fontes alternativas de financiamento, 
por exemplo, capital próprio e capital de 
risco. Na avaliação dos pedidos de crédito 
por parte das PME, os bancos devem tam-
bém ter em conta elementos qualitativos, 
para além da análise quantitativa.
Os instrumentos financeiros da UE que 
disponibilizam garantias de empréstimos 
e fundos de participação são ferramentas 
muito eficientes cuja implementação deve 
ser prosseguida.

MELHORAR O ACESSO DAS PME 
ÀS QUALIFICAÇÕES, TALENTOS E 
ACONSELHAMENTO EXTERNO
A escassez e a inadequação de qualifica-
ções criam estrangulamentos no cresci-
mento das PME. É vital melhorar o acesso 
das PME a uma força de trabalho qualifi-
cada e ao aconselhamento externo que 
possa ajudá-las a aproveitar as novas 
oportunidades de mercado, tecnologia e 
financiamento. Os empreendedores de-
vem ter acesso a ferramentas que ajudem 
a desenvolver as suas competências para 
assumirem as suas responsabilidades so-
ciais. A reforma dos mercados de trabalho 
é também uma prioridade chave. 



2929INDÚS TR IA • Mar ço 2019

O impacto da automação 
no futuro do trabalho

A CIP – Confederação Empresarial de Por-
tugal apresentou, em conferência, o estudo 
“Automação e o Futuro Do Trabalho Em Por-
tugal”, elaborado em parceria com o McKin-
sey Global Institute e a Nova School of Busi-
ness and Economics. O estudo debruça-se 
sobre o impacto da automação no futuro do 
trabalho e mede o potencial de automação 
da economia portuguesa até 2030.
Aponta, também, os principais desafios que 
se colocam no processo de transição para 
o digital e os efeitos nas competências e 
salários dos trabalhadores. Neste estudo, 
foram analisadas 800 ocupações e 2.000 
tarefas desempenhadas em diversos seto-

res; foram identificadas 18 competências de 
base necessárias para o desempenho de 
qualquer posição e qual a capacidade de 
automação de cada uma delas.
A conferência de apresentação do estudo 
realizou-se a 17 de janeiro, no Museu da 
Electricidade, em Lisboa, e contou com o 
Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presi-
dente da República e foi patrocinada pela 
Apifarma – Associação Portuguesa da In-
dústria Farmacêutica, pela EDP – Energias 
de Portugal, pelo ISQ – Instituto de Solda-
dura e Qualidade e pela Delta Cafés. As 
boas vindas foram dadas por Pedro Duarte, 
Presidente do Conselho Estratégico da CIP 

para a Digitalização da Economia, seguin-
do-se a apresentação do estudo por Daniel 
Traça, Diretor e Professor Catedrático de 
Economia na Faculdade de Economia da 
Universidade Nova de Lisboa (Nova SBE), e 
por Duarte Begonha, Partner da Mckinsey 
& Company. Seguiu-se o painel “O Futuro 
Chegou”, que contou com as intervenções 
de Fernando Magalhães, Head da Linkedin 
Learning Iberia e LATAM, Alexandre Vaz, 
Managing Director da Mercedes-Benz.io, e 
Rui Vitória, Treinador de Futebol, que deixou 
o seu testemunho por vídeo. O encerramen-
to ficou a cargo de António Saraiva, Presi-
dente da CIP. 
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RAMIREZ 1853

Indústria Conserveira com 
os olhos postos no futuro

A mais antiga conserveira do mundo que continua em operação é, também, um exemplo de 
modernidade. Foi esta realidade que o Presidente da CIP foi conhecer na “Ramirez 1853”, uma 
fábrica em que século e meio de tradição se fundem com tecnologia de vanguarda

A “RAMIREZ 1853” ocupa uma área de 
40 mil metros quadrados – 26 mil dos quais 
cobertos – e concentra toda a produção da 
Ramirez & Cª (Filhos) Lda. É em Lavra, no 
concelho de Matosinhos, que são produzi-
das 55 referências das 14 marcas do grupo. 

O objetivo deste investimento de 18 milhões 
de euros foi duplicar a capacidade de pro-
dução, diminuindo os custos operacionais 
e logísticos e favorecer o recurso a novos 
e mais ecológicos equipamentos. Manuel 
Ramirez, que lidera o projeto, procurou, 

também, reforçar o compromisso da Rami-
rez com a sustentabilidade da pesca e das 
comunidades piscatórias, as condições de 
trabalho dos colaboradores, o controlo de 
qualidade, a segurança alimentar e a conve-
niência dos consumidores.



Foi Manuel Ramirez, acompanhado pelo 
seu filho e Vice-Presidente, Manuel T. M. 
Ramirez, e de Luís Avides, Adjunto da 
Administração, quem recebeu o Presi-
dente da CIP – Confederação Empresa-
rial de Portugal, António Saraiva, o Diretor 
de Assuntos Jurídicos e Sócio Laborais, 
Gregório Rocha Novo, e a Responsável 
de Comunicação Inês Vaz Pinto.
A visita a esta moderna e ecológica uni-
dade industrial teve início no espaço loja/
museu, onde é possível adquirir a vas-
ta gama de produtos Ramirez e onde é 
contada a história da mais antiga indús-
tria de conservas de peixe do mundo em 
laboração. Este espaço, juntamente com 
um auditório onde foi projetado um vídeo 
com o percurso da Ramirez, é o centro 
de uma das apostas da conserveira com 
esta nova unidade: o turismo industrial. A 
empresa tem já acordos com alguns ope-
radores turísticos, recebendo visitas não 
só de turistas, mas também de escolas.
A zona de produção é um exemplo de 
modernidade. Com a mais recente tec-
nologia de congelação, uma rede de frio 
de elevada capacidade, RX de inspeção 
de latas, robotização do embalamento, 
sistema de aproveitamento de águas 
pluviais e luz natural em toda a fábrica, 
a “Ramirez 1853” foi já considerada uma 
das cinco melhores unidades fabris do 
setor agro-alimentar mundial. Esta ver-
tente fortemente técnica e tecnológica 
permitiu à Ramirez dar um novo impulso 
à sua assumida vocação exportadora, 
que remonta já ao séc. XIX. Fundada em 
1853, está hoje presente em mais de 50 
mercados.
A aposta da Ramirez na inovação e a 
preocupação da gestão com o controlo 
de qualidade e segurança alimentar são 
claras e uma característica de Manuel 
Ramirez, que imprimiu estas diretrizes na 
organização. Foram feitas algumas simu-
lações no laboratório de qualidade que 
demonstraram o rigor aplicado nos pro-
cessos de manipulação e conservação 
dos alimentos.
Outra vertente que não passa desperce-
bida é a responsabilidade social. De en-
tre muitas medidas, destaca-se a creche 
existente dentro da unidade, que permi-
te aos trabalhadores acompanharem de 
perto os seus filhos, nomeadamente du-
rante as pausas.
A “Ramirez 1853” revelou-se uma unida-
de de vanguarda, fruto de um projeto fa-
miliar – que continua já pela quinta gera-
ção – que harmoniza passado, presente 
e futuro. 
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CENTRO TECNOLÓGICO DO CALÇADO DE PORTUGAL

Aposta ganha na qualificação 
do setor do calçado
António Saraiva foi conhecer o Centro Tecnológico do Calçado de Portugal, que apoia 
técnica e tecnologicamente as empresas da fileira do calçado



O INÍCIO DA HISTÓRIA do Centro Tec-
nológico do Calçado de Portugal (CTCP) 
remonta a 1986, ano em que foi fundado 
pela Associação Portuguesa dos Indus-
triais de Calçado, Componentes, Artigos 
de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS), 
em parceria com dois Institutos do Minis-
tério da Economia: o IAPMEI e o INETI. 
Esta infraestrutura, que apoia técnica e 
tecnologicamente as empresas da fileira 
do calçado, tem instalações em São João 
da Madeira e em Felgueiras. 
A CIP foi a São João da Madeira conhe-
cer a sede do CTCP e foi o Diretor Geral 
do Centro, Leandro Melo, acompanha-
do do Diretor Geral da APICCAPS, João 
Maia, quem recebeu o Presidente da CIP 
– Confederação Empresarial de Portugal, 
António Saraiva, o Diretor de Assuntos Ju-
rídicos e Sócio Laborais, Gregório Rocha 
Novo, e a Responsável de Comunicação 
Inês Vaz Pinto.
Um dos centros nevrálgicos do Centro 
Tecnológico do Calçado é o laboratório 
de ensaios, através do qual materializa um 
dos seus objetivos fundamentais: promo-

ver a melhoria da qualidade dos produtos 
e dos processos industriais. O laboratório 
que a CIP visitou possui uma grande va-
riedade de equipamentos, manuseados 
por técnicos altamente qualificados, e 
que permitem a realização de um conjun-
to alargado de ensaios nas mais diversas 
áreas, de acordo com normas internacio-
nais, europeias e nacionais. É neste labo-
ratório, acreditado segundo a norma ISO 

17025, que as empresas fazem o controlo 
e a monitorização das suas matérias-pri-
mas, componentes, produtos acabados e 
processos industriais, de forma a darem 
resposta às exigências dos seus clientes. 
Para promover a competitividade das em-
presas pela diferenciação e inovação dos 
materiais, processos e produtos, o CTCP 
desenvolve ainda, nos seus laboratórios, 
um trabalho de estudo e investigação para 
desenvolvimento de novos materiais, pro-
cessos de fabrico e métodos de ensaio 
que visam um maior conforto e seguran-
ça, não descurando o meio ambiente.
Outra aposta forte do Centro é a forma-
ção, destinada fundamentalmente a qua-
dros das indústrias que englobam o a filei-
ra do calçado, e que se encontra presente 
na atividade do CTCP desde a fundação. 
A sua missão formativa é contribuir para 
a qualificação profissional da população 
ativa do setor do calçado e apoiar a mo-
dernização das empresas, estimulando a 
utilização de novas tecnologias e ferra-
mentas de apoio à gestão e tomada de 
decisões. 

CTCP

promove melhoria 

da qualidade 

dos produtos e dos 

processos industriais 

do setor
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Instituto do Emprego e Formação Profissional
DEPARTAMENTO DE EMPREGO

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

NOTA

O serviço público de emprego 
mais próximo das empresas
Para adequar os serviços prestados à maior exigência das empresas, em termos de 
qualidade e tempo de resposta, o IEFP tem vindo a implementar, no âmbito da modernização 
do serviço público de emprego, projetos centrados na promoção de uma relação de confiança 
e na melhoria dos canais de atendimento e prestação de serviços presenciais e a distância

EXISTE UMA CLARA APOSTA DO IEFP 
na personalização de serviços, simplificação 
e desmaterialização, para uma resposta mais 
célere, transparente e de qualidade, permi-
tindo o alargamento das possibilidades de 
escolha dos utentes quanto à forma como 
pretendem aceder e utilizar os serviços.
De entre os desenvolvimentos mais recen-
tes, ao nível da componente digital, desta-
ca-se o portal iefponline, como alternativa 
ao atendimento presencial.
O iefponline é o balcão único de emprego 
de serviços interativos de emprego e forma-
ção profissional do IEFP, para cidadãos e 
empregadores, que facilita o acesso gene-
ralizado à informação e aos serviços.
Este portal conta com uma série de funcio-
nalidades que facilitam a vida aos empre-
gadores. É fácil de usar, é seguro e permite 
o acesso por computador, smartphone ou 
tablet.
Para além de uma maior rapidez e agilidade 
no tratamento dos assuntos, este portal dis-
ponível todos os dias e todas as horas per-
mite também uma maior proximidade entre 
as empresas, os serviços e os cidadãos. 
Das funcionalidades disponíveis online des-
taca-se a existência de uma área de gestão 
privada, com autenticação via segurança 
social direta, que permite a gestão dos re-
presentantes da empresa.
Para as empresas que procuram traba-
lhadores é possível consultar os currícu-
los disponíveis e definir perfis de consulta, 
com possibilidade de contato direto com os 
candidatos que o autorizarem previamente. 
Podem, também, divulgar e acompanhar as 
ofertas de emprego, consoante o nível de 
serviço pretendido, e comunicar os resulta-
dos do recrutamento.
Ao nível dos apoios, o iefponline permite fa-
zer a candidatura e gerir a mesma até ao 
seu encerramento, realizando por esta via 
toda a interação com o IEFP.
É de destacar ainda a possibilidade do 
agendamento online que permite marcar 
previamente o dia e hora em que quer ser 

atendido presencialmente no serviço de em-
prego.
O iefponline enquadra-se numa estratégia 
que privilegia a proximidade e a personaliza-
ção dos serviços, que se reflete também na 
adoção de formas de atuação mais ajusta-
das às necessidades das empresas. 
É nesse sentido que o IEFP tem vindo a es-
treitar a sua relação com os empregadores, 
através da criação do Gestor+, um gestor 
para empresas com implantação nacional 
que presta serviços personalizados e pro-
cura respostas adaptadas às necessidades. 

QUER SABER MAIS? ENTRE EM: 

https://iefponline.iefp.pt

e veja por si.

O Gestor+ surge enquadrado numa nova 
abordagem ao contexto empresarial e fun-
ciona como técnico facilitador da articulação 
entre as empresas e o IEFP.
Os serviços do IEFP integram várias valên-
cias, seja ao nível da divulgação da oferta de 
emprego em diversos canais, do apoio ao 
recrutamento de trabalhadores, no acompa-
nhamento do processo de seleção dos pro-
fissionais, seja ao nível das medidas de em-
prego, formação e  qualificação de ativos.
Atualmente são já quase 1500 as entidades 
com um Gestor+. 
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A Pirâmide de Maslow da PI
EM CONFERÊNCIA recente realizada no 
Porto, o Diretor de Inovação da empresa Tele-
fonica, referiu-se à denominada “Pirâmide de 
Maslow da Propriedade Intelectual”, um con-
ceito que me pareceu particularmente interes-
sante e que poderá também ser inspirador 
para todos os que se interessam por inova-
ção, patentes ou outros direitos de Proprieda-
de Intelectual  (PI) e gestão de empresas.
Trata-se de uma alegoria, da autoria de dois 
autores norte-americanos que utiliza o conhe-
cido modelo de Maslow de hierarquização 
das necessidades humanas, usado em Psi-
cologia,  e que o adapta ao mundo da gestão 
da PI nas empresas.  Tal como no modelo de 
Maslow, para que surja a motivação para se 
passar para o próximo nível, deve previamente 
ser satisfeito o nível de necessidades que lhe 
serve de base. 
Vejamos então quais são esses escalões.
O primeiro nível ou nível de entrada que é um 
âmbito onde muitas vezes aparece a motiva-
ção para saber mais sobre PI na empresa é de-
signado por liberdade de operação, “Freedom 
to operate”, e consiste em identificar e minimi-
zar os direitos de PI detidos por terceiros.
Ouve-se falar de casos em que houve proble-
mas de PI resultantes da venda de um novo 
produto num certo mercado ocorrido com a 
empresa X. Será que há o risco de aconte-
cer o mesmo na nossa empresa? O que se 
pretende é realizar pesquisas para identificar 
direitos, de patente, marca ou design em vigor 
no mercado ou mercados em que a empre-
sa pretende operar com vistas a estabelecer 
uma estratégia de lidar com os mesmos. 
Encomenda-se um estudo de liberdade de 
operação, identificam-se direitos de terceiros. 
Descobre-se que a empresa concorrente Y 
detém uma série de direitos. Começa a apa-
recer a motivação para evoluir para um novo 
estádio.
O segundo estádio na pirâmide das necessi-
dades é aquele que os autores designam por  
“Vantagem Competitiva Sustentável”. Perce-
be-se que a empresa estaria melhor se tam-
bém ela detivesse os seus próprios direitos de 
PI. Sim, porque a empresa tem capacidade 
própria e tem levado a cabo I & D para incor-
poração de diferenciação nos seus produtos 
os quais são apreciados pelo mercado pela 
inovação que exibem: produtos ou serviços 
superiores aos concorrentes em custo, de-
sempenho ou ambos. Portanto há a neces-
sidade de proteger essas vantagens compe-
titivas, ganhando exclusividade de mercado, 

para a empresa através de patentes, marcas, 
designs ou outros direitos de PI. Daí o esta-
belecimento do portefólio de direitos que deve 
ser gerido de forma dinâmica. Uma vez atingi-
do este patamar começa a despontar a moti-
vação para evoluir para um novo degrau.
Ganha assim forma um novo passo motiva-
cional gerado pelo desejo de expansão da 
operação para outras geografias. A empresa 
recorre a empresas locais, com maior conhe-
cimento das contingências desses mercados, 
e alicia-as para, sob licença, e mediante o 
pagamento de compensações, explorarem 
os direitos de propriedade intelectual de que 
é proprietária. Desta forma o negócio pode-
rá crescer de forma extraordinária, o que de 
acordo com os autores, é maior do que qual-
quer outro método de expansão.
Já próximo do topo da pirâmide, mas só 
com o domínio dos três escalões anteriores, 
aparece a motivação para evoluir para um 
novo estádio. É um patamar em que a em-
presa deseja acelerar o desenvolvimento de 
novos produtos e se apercebe do potencial 
da inovação aberta.  Como domina perfei-
tamente os escalões anteriores, não teme 
a aquisição de tecnologia produzida fora da 
empresa. A propriedade intelectual abarca en-
tão não apenas a geração de novos direitos 
mas também a sua integração com direitos 
adquiridos, bem como com regulamentos 
existentes e em preparação, ou com o pla-

neamento das atividades de marketing e I &D.
Finalmente no topo da pirâmide ganha forma 
o perfil da empresa “líder tecnológico” ou seja 
a empresa com uma real capacidade para in-
fluenciar a adoção industrial e em que flores-
cem as oportunidades de inovação tecnológi-
ca para a empresa.
Apresentado o modelo, podemos questionar-
-nos, em que patamares se situam presente-
mente as empresas portuguesas?
A empresa Telefonica, espanhola, de acordo 
com o declarado pelo seu Diretor de Inovação 
na referida conferência, está no 3º escalão.
Olhando para o panorama nacional atrever-
-me-ia a afirmar que podemos contar com 
uma meia dúzia de empresas que se encon-
tram no terceiro escalão desta pirâmide, cujos 
nomes são anualmente revelados pelas esta-
tísticas que caracterizam a geração de tecno-
logia em Portugal.
Um aspeto final que cabe salientar é o facto 
de os autores considerarem que a inovação 
aberta é, tipicamente, uma atividade de em-
presas que estão no 4º degrau na pirâmide. 
Ou seja empresas que já dominam os três 
escalões anteriores. Ora, tendo em conta que 
empresas neste escalão, são muito poucas 
ou nenhumas no nosso país, a conclusão a 
tirar é que “Inovação aberta” é apenas um ter-
mo sem consequências práticas, porventura 
usado com fins de marketing de uma empre-
sa, em Portugal. 

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

NOTA

João Marcelino 
EXAMINADOR DE PATENTES NO INPI
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Eduardo Cruz 
GASTÃO DA CUNHA FERREIRA, LDA.

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

NOTA

 REQUERENTE 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

1º UNIV DO PORTO* 22 26 31 38 42 159
2º UNIV DO MINHO 16 9 34 13 26 98
3º UNIV DE COIMBRA 24 10 16 11 24 85
4º INST SUPERIOR TECNICO 14 17 20 15 16 82
5º UNIV AVEIRO 16 23 9 14 15 77
6º UNIV LISBOA** 12 13 8 12 18 63
7º UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA*** 6 8 16 14 14 58
8º INST SUP. ENGENHARIA DE LISBOA 5 5  2 2 14
9º UNIV TRAS OS MONTES E ALTO DOURO 3 1 2 4 2 12
10º UNIV ÉVORA  2 4 1 5 11
* inclui Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto
** inclui Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes
*** inclui Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier

 REQUERENTE 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

1º HOVIONE 28 29 44 51 50 202
2º BIAL 30 52 56 33 24 195
3º VENIAN 2 3 78 73 195
4º BOSCH 20 30 15 22 66 153
5º NOVADELTA 17 24 31 21 34 127
6º TECNIMEDE 3 9 18 47 14 91
7º BIOSURFIT 14 11 9 24 17 75
8º TECHNOPHAGE 20 13 16 13 8 70
9º OLI 17 10 5 9 13 54
10º INL 2 12 8 25 47

QUADRO 1: INDICADOR GASTÃO CUNHA FERREIRA - EMPRESAS
Patenteamento internacional com origem portuguesa (prioridade portuguesa ou inventores residentes em Portugal) 

nos últimos 5 anos, resultados ordenados pelo acumulado dos últimos 5 anos:

QUADRO 2: INDICADOR GASTÃO CUNHA FERREIRA - UNIVERSIDADES
Patenteamento internacional com origem portuguesa nos últimos 5 anos (resultados ordenados 

pelo acumulado dos últimos 5 anos):

Indicador Gastão da Cunha Ferreira 
EDIÇÃO DE 2018

Criado e publicado pela primeira vez em 2014, o “Indicador Gastão da Cunha Ferreira (IGCF)” é um 
estudo sobre a atividade de patenteamento internacional de invenções com origem em Portugal

OS AUTORES, que trabalham profissio-
nalmente numa das firmas de consultoria 
em Propriedade Intelectual mais antigas do 
País, resolveram homenagear o seu funda-
dor, atribuindo o nome do mesmo, a este 
estudo que realizam periodicamente e se 
pretende ver publicado anualmente num ór-
gão de comunicação relevante. 
A ambição dos autores é contribuir para 
uma melhor identificação pelos meios inte-
ressados, das entidades que estão a investir 
mais seriamente em patentes em Portugal. 
O investimento em patentes é um reflexo 
da capacidade inovadora da empresa e da 
sua aptidão para obter riqueza a partir de 
conhecimento. Pode conhecer-se, indire-
tamente, o investimento em patentes pelas 
empresas, recorrendo às publicações feitas 
pelas entidades oficiais: quanto maior o nú-
mero de publicações de patentes para uma 
determinada invenção, maior o investimento 
em proteção realizado pela empresa. Isto 
deve-se ao facto de não haver uma patente 
mundial, e por isso, a invenção ter de ser 
patenteada país a país, a expensas da em-
presa, para se poder gozar do exclusivo.
As patentes protegem a inovação. Assim, o 
investimento em patentes reflete o empenho 
da empresa em inovar. Portanto o Indicador 
IGCF é um contributo de relevo para o co-
nhecimento de quais as empresas mais ino-
vadoras em Portugal.
O interesse dos meios interessados por este 
ranking de empresas tem sido crescente, 
sendo de referir o facto da publicação dos re-
sultados de 2017 ter registado cerca de 1500 
visualizações nas redes sociais, para além de 
todos aqueles que o visualizam nas diferentes 
publicações da imprensa escrita e digital.

COMENTÁRIOS (quadro 1)
No presente ano assistiu-se à passagem 
para a liderança por parte da Hovione, cujo 
acumulado dos últimos 5 anos se cifra em 
202 publicações, apenas a escassos 7 re-
sultados da Bial, a empresa que tem lide-
rado as estatísticas desde que o estudo é 
feito. A Comunicação Social tem dado con-
ta da expansão daquela empresa, indiciador 
de que a estratégia de negócio, ligada à es-
tratégia de I&D e à atividade de patentea-
mento, está a dar os seus frutos.

Em 2º lugar por troca com a Hovione, a 
Bial cuja atividade em 2018 se cifrou em 24 
publicações, uma ligeira diminuição relati-
vamente a 2017. 
Em 3º lugar a Veniam, ligada à Universida-
de de Aveiro e que desenvolve soluções 
de internet móvel, com um número muito 

expressivo de 73 publicações, o maior do 
ano por uma empresa. Praticamente man-
tém a intensidade de patenteamento tendo 
apenas reduzido 5 resultados relativamente 
ao ano anterior.
Em 4º lugar, a Bosch, com o triplo da ati-
vidade de 2017 e ostentando um número 



expressivo de 66 publicações. Recorde-se 
que esta atividade é o resultado da I&D feita 
em Braga (Bosch Car Multimedia) e Aveiro 
(Bosch Termotecnologia).
Em 5º lugar surge a Novadelta, tendo des-
cido dois lugares, de 3º no Indicador de 
2017, para 5º em 2018. Todavia em 2018 
a atividade aumentou tendo-se apurado 34 
publicações.
Em 6º lugar, a Tecnimede, que ocupa a 
mesma posição relativamente ao Indicador 
de 2017, mas que diminuiu a atividade de 
forma expressiva, de 47 para 14 resulta-
dos.
Em 7º lugar, a Biosurfit, que sobe uma posi-
ção na tabela, tendo no entanto diminuído 
a atividade de 24 para 17.
Em 8º lugar, a Technophage, que sobe uma 
posição na tabela, tendo no entanto dimi-
nuído a atividade de 13 para 8 resultados
Em 9º lugar a OLI - Oliveira & Irmão, que 
mantém o posicionamento relativamente 
ao ano anterior, mas com maior atividade 
que em 2017, de 9 para 13.
Em 10º lugar o INL – Instituto Ibérico de 
Nanotecnologia, que surge no Top Ten em 
vez da SECIL e cuja atividade mais que tri-
plicou em 2018, tendo-se cifrado nas 25 
publicações.
Tendo em conta a atividade emergente de 
um lote de empresas que apresentaram 
números interessantes de publicações em 
2018, é expectável que o ano 2019 traga 
surpresas nos nomes e posições relativas 
dos principais players.

COMENTÁRIOS (quadro 2)
As posições relativas das Universidades re-
gistaram algumas mudanças relativamente 
aos resultados do indicador de 2017.
Assim, embora a liderança continue a ser 
protagonizada pela Universidade do Por-
to, que sobe o número de publicações de 
133 no quinquénio 2013/2017 para 159, 
a que se segue a Universidade do Minho 
que sobe também o número de publica-
ções naquele quinquénio, de 95 para 98, 
o terceiro resultado é agora ocupado pela 
Universidade de Coimbra. A Universidade 
de Aveiro, que ocupava a 3ª posição no 
Indicador GCF 2017 passa no presente in-
dicador a ocupar o 5º lugar. As posições 
relativas do IST e da Universidade Lisboa 
mantêm-se, no 4º e 6º lugares respetiva-
mente. O mesmo acontece com a U. Nova 
e  o ISEL respetivamente em 7º e 8º luga-
res. Verifica-se no fim da tabela uma alte-
ração das posições: Agronomia sai do Top 
Tem, Évora passa para 10º, vindo do 9º e a 
UTAD entre neste Top vindo do 11º do ano 
passado. 
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A SRS ADVOGADOS E A RCF PROTEC-
TING INNOVATION, sociedade de pro-
priedade intelectual, celebraram no final de 
2017 um acordo inovador, que designaram 
“Aliança Global”, coordenando as respetivas 
práticas de Propriedade Intelectual.
A “Aliança Global” tem como objetivo a lide-
rança do mercado de propriedade intelec-
tual em Portugal, consolidando as práticas 
de propriedade intelectual das duas socie-
dades e oferecendo um serviço integra-
do aos clientes, quer na vertente de apoio 
técnico (RCF PI) quer no apoio legal (SRS 
Advogados).
Na altura da formalização do acordo, o Dr. 
Pedro Rebelo de Sousa (Managing Partner 
da SRS Advogados) referiu que “A RCF PI é 
um dos maiores, mais antigos e mais pres-
tigiosos escritórios de Propriedade Intelec-
tual a operar em Portugal, com forte com-
ponente internacional, sendo o parceiro de 
referência que procurávamos na estratégia 
de consolidação da prática de propriedade 
intelectual da SRS Advogados”.
Agora, pouco mais de um ano volvido sobre 
o início desta Aliança, o Dr. Pedro Rebelo 
de Sousa refere: “Estamos muito satisfeitos 
com este primeiro ano de atividade conjunta 
e com o que este acordo, na altura inovador 
no mercado, aportou à SRS. Estamos con-
vencidos que há ainda muito espaço para 
crescer e para ‘criar’ mercado”.
Por seu lado, o Dr. António Trigueiros de 
Aragão (Presidente do Conselho de Admi-
nistração da RCF PI), e que no final de 2017, 
aquando da assinatura da aliança, referia: 
“Os clientes da SRS e da RCF PI passarão 
a ter acesso a um portfolio mais alargado de 

serviços, na área da propriedade intelectual, 
e um grande apoio na estratégia e proces-
sos de internacionalização”.
Hoje, o discurso continua muito positivo, 
referindo o Dr. António Trigueiros de Aragão 
que “Atualmente, e com um crescimento 
ao nível de dois dígitos registados no último 
ano, para além do que tínhamos inicialmen-
te planeado, estamos a construir um novo 
patamar de oferta aos nossos clientes, com 
focus na customização, inovação e tec-
nologia. A era da inteligência artificial está 
a chegar ao nosso sector da propriedade 
intelectual. É notório quando conversamos 
com os nossos parceiros internacionais de 
negócio”.
A uma só voz, e sem desvendarem novas 
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iniciativas, o Dr. Rebelo de Sousa e o Dr. Tri-
gueiros de Aragão referem ter planos con-
cretos para a Estratégia 2025 que têm de-
senhada para a propriedade intelectual em 
ambas as sociedades.
As duas sociedades, SRS Advogados e 
RCF Protecting Innovation, têm conjunta-
mente cerca de 150 profissionais a trabalhar 
em 10 jurisdições (Portugal, Brasil, Angola, 
Moçambique, Cabo Verde, S.Tomé e Prín-
cipe, Malta, Singapura, Macau e Timor Les-
te), cobrindo distintos sectores, sendo de 
destacar Banca e Seguros, Infra-estruturas 
e Transportes, Telecomunicações e Digital, 
Energia, Life Sciences, Imobiliário e Turismo, 
Indústria Transformadora e Bens de Consu-
mo.

Aliança Global para PI

OPINIÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Pedro Rebelo de Sousa e António Trigueiros de Aragão
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A Propriedade Industrial 
e as empresas
Salvaguardar e obter direitos de propriedade industrial deve assumir um papel determinante 
na estratégia de desenvolvimento e crescimento das empresas, sobretudo num mercado 
crescentemente global e exigente

CONTUDO, não basta inovar. É fundamen-
tal proteger essa inovação, conservar essa 
diferença, sob pena de se perder o respecti-
vo benefício económico. 
Só a protecção permite transformar a ino-
vação num activo económico, concedendo 
um exclusivo, criando valor. Sem protecção, 
a inovação, será apenas um custo, sem 
perspetiva de rentabilidade. 
A inovação com protecção é um investi-
mento, inovação sem protecção um custo.
O país precisa de inovação, mas de inova-
ção que seja devidamente protegida, valori-
zada, acrescentando valor à nossa econo-
mia e às nossas empresas.
As empresas portuguesas devem ser sen-
sibilizadas para a enorme mais-valia que 
poderão obter se, utilizando os mecanismos 
existentes, apostarem numa política siste-
mática e enraizada de defesa das marcas 
e patentes.
Vem isto a propósito de Portugal ter um 
novo Código da Propriedade Industrial, 
após a recente publicação do Decreto-Lei 
110/2018, de 10 de dezembro.
Esta legislação surge após um processo que 
incluiu um Grupo de Trabalho de Revisão do 
CPI, integrando entidades representando a 
Academia, a indústria, entidades públicas, 
especialistas e ainda profissionais do sector. 
Pretender-se-ia agregar diferentes visões, 
abordagens e opiniões, suportando uma 
mais ponderada revisão da lei e das diver-
sas opções que se colocavam ao legislador. 
Apesar de ter ativamente participado nesse 
Grupo de Trabalho, considera-se que o re-
sultado ficou aquém dos propósitos iniciais.
Destaquemos as principais alterações em 
duas relevantes áreas, a saber: Segredos 
Comerciais e Marcas. 

SEGREDOS COMERCIAIS
É uma novidade neste Código. 
Com a transposição da Diretiva dos segre-
dos comerciais (Dir. EU 2016/943), Portugal 

passou a contar com legislação própria, 
adequada e atual sobre matéria que tem 
vindo a ganhar relevância económica. As 
empresas ganham uma nova ferramenta 
para se protegerem a sua inovação. Passa-
mos a ter conceitos, definições e sanções 
claras, com identificação do objeto de pro-
teção, definição de atos lícitos e ilícitos, sen-
do dado um passo relevante no tratamento 
e punição destas matérias. 
A Lei estipula que a informação, para ser 
entendida como segredo comercial e, por 
conseguinte, protegida no âmbito da nova 
legislação, tem que, cumulativamente, cum-
prir os seguintes requisitos: ser secreta; ter 
valor comercial pelo facto de ser secreta; e 
tenha sido objeto de diligências razoáveis no 
sentido de a manter secreta. 
O capítulo dos segredos comerciais entrou 
em vigor no dia 1 de janeiro de 2019.

MARCAS
Foram introduzidas inúmeras alterações que 

pretende modernizar a protecção de mar-
cas.
É agora mais fácil proteger as denominadas 
“novas marcas”, como marcas gustativas, 
olfativas, hologramas, de movimento entre 
outras. Esta é uma realidade para a qual as 
empresas portuguesas deverão estar aten-
tas, aproveitando a nova legislação para 
obterem novas protecções para as suas 
marcas.
Estas alterações entram em vigor no dia 1 
de Julho de 2019

Por último deixar um alerta a todas os utili-
zadores do sistema: atenta a especificidade 
e complexidade técnico-jurídica que envolve 
o exame destes direitos, é fortemente acon-
selhável uma intervenção de profissional 
especializado que permita evitar, ou minorar 
significativamente, o insucesso dos pedi-
dos. De facto, será de acautelar que quem 
investe na protecção, seja devidamente 
aconselhado e acompanhado.
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Patentear
Um novo desígnio nacional
ALGUM BURBURINHO em relação à 
área da Propriedade Industrial (PI) surgiu 
na comunicação social, associada aos 
números de Portugal – de empresas e 
instituições estabelecidas em Portugal – 
quanto a novos pedidos de patente eu-
ropeia, emitidos pelo European Patent 
Office (EPO) e referentes a 2018.
Tem havido alguma divisão de opiniões, 
entre o elogio ao crescimento acentuado 
(de quase 50 % em relação a 2017, dos 
maiores do mundo), e a constatação de 
que ainda é pouco (220 novos pedidos no 
EPO).
Sim, o crescimento denota melhoria, e 
este esforço e mudança de consciência 
têm de ser elogiados (ainda em 2013 tí-
nhamos apenas 95 novos pedidos no 
EPO).
Mas faz parte de um caminho, que tem 
tido alguns percalços – desde 2014 Por-
tugal estava “encalhado” nos 150 novos 
pedidos no EPO.  Uma das questões que 
colocamos é se de facto existe um cami-
nho, um planeamento concertado e ob-
jectivos para esta área. 
Os números dependem dos meios exis-
tentes no país, da nossa visão do mundo 
ou da consciência em relação a determi-
nadas ferramentas de negócio. 
Para que seja sustentável, a continuidade 
e a concertação – a vontade – têm de vir 
do tecido empresarial e do I&D ligado ao 
tecido empresarial (o INESC TEC é um 
excelente exemplo do segundo caso), 
pois é para estes domínios que as paten-
tes existem, para apoiar os negócios. 
Isto, ainda que seja importante o apoio 
dos fundos europeus para minimizar o 
impacto do investimento. 
Sendo também verdade que a compo-
nente económica não explica total nem 
minimamente a performance de Portugal, 
pois o pressuposto de que partimos (e 
que faz parte da imagem do País) é de 
que inovação não falta. Também ninguém 
duvida que a Inovação não sai barata. 
Então, porque é oferecida gratuitamente 
ao mercado?
Como agentes de patentes, não alme-
jamos apontar as razões, mas sabemos 
que podemos apoiar uma melhoria contí- Este artigo representa a opinião pessoal do autor e não vincula 
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nua. Um dos elementos é sem dúvida um 
conhecimento incompleto da área das 
patentes.
O desconhecimento tem duas facetas: 
como obter (ideia de que é complicado) 
e como utilizar (ideia de que é apenas um 
custo). Complementando-as, há (ainda) 
ausência das patentes do Planeamento.
Patentear tem complexidade? Sim, tem, 
como tantas outras áreas. Será uma ra-
zão para o evitar? Não, para isso temos 
os especialistas nesta área, cuja função 
é tornar o processo simples para quem 
quer patentear. Quem inova também rea-
liza uma função bastante complexa. Será 
o processo caro? O custo depende for-
temente do número de países, mas se é 
caro, barato ou equilibrado depende dos 
benefícios que advêm de ter a patente, 
em comparação com não a ter, o que nos 
leva ao planeamento e à utilização.
Quanto ao planeamento, a patente não 
pode ser considerada uma excentricida-
de, um elemento isolado. É uma ferra-
menta e deve ser usada sempre que o 
projecto / negócio o justificar.
Duas questões muito simples que ajudam 
no planeamento: há inovação? E há inte-
resse/vantagem (normalmente comercial) 
associada? Então há razão para paten-
tear.
Relativamente à utilização, como é que a 
patente apoia o negócio? Sinaliza a ino-
vação. Eu digo que o meu produto é ino-
vador, mas isso será suficiente? A verda-
de é que tenho que o demonstrar. Como? 
Tenho a chancela da patente.
Parecendo que não, isto já é muito. Serve 
para demonstrar que o produto é inova-
dor e interessante, e que eu – que o de-
senvolvi – também o sou. Eu sou capaz 
de inovar, mesmo num mundo cada vez 
mais competitivo e onde a inovação tem 
um papel fulcral.

Sou por isso um bom parceiro, porque 
sou capaz de entregar. Sou interessan-
te para o meu mercado, porque sou uma 
entidade que se distingue de forma po-
sitiva. 
Claro que, para isso, tenho de exibir es-
tes galões. Produtos identificados com 
Patent pending ou Patented, notícias de 
que a “Empresa X” está a patentear ou 
que obteve a sua mais recente patente 
no mercado Y...
Mas é mesmo só boa publicidade? 
Tomemos um exemplo, da afirmação 
muito comum de que “a minha área não 
justifica”. Mesmo que fosse verdade, esta 
afirmação é uma simplificação extrema 
da realidade de um mercado, que é di-
nâmico. 
Não há um one size fits all, e por isso a 
estratégia de patentes tem de ser ade-
quada a cada situação. Como? Pensan-
do e incluindo-a no planeamento da es-
tratégia da empresa / área, para que a 
decisão seja informada. Pode passar por 
patentear em 5, 10 ou 15 mercados, para 
facilitar parcerias em mercados-chave, 
para vender a um preço mais alto, para 
limitar a concorrência, defender a em-
presa, motivar os RH, etc etc etc. Tipica-
mente, é uma combinação destes. Mas 
depende dos objectivos definidos, que 
também são diversos. 
Pode também passar por não patentear 
e publicar para impedir que outros pa-
tenteiem, ou estudar o panorama de pa-
tentes e comprar patentes a um terceiro. 
Novamente, a estratégia depende dos 
objectivos definidos.
Parece-nos que esta análise dos dados 
– como tanto na vida – nos traz mais 
questões do que respostas, que ape-
nas a continua experiência nos pode dar. 
Respondemos a uma: vamos conseguir? 
Vamos. 
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Supply Chain como 
vantagem competitiva
COMO CONSUMIDOR dou por garantido 
o facto de que a minha marca de “sumo de 
cevada” preferida se encontra, constante-
mente, na prateleira intermédia do último 
corredor do supermercado local, seja qual 
for o dia da semana. Esqueço-me, por ve-
zes, que para que tal seja possível foi ne-
cessário que há seis meses atrás alguma 
entidade dotada de uma bola de cristal 
soubesse que, precisamente naquele dia, 
iria-me dirigir àquela mesma prateleira. Essa 
mesma entidade decidiu então comprar as 
matérias-primas e componentes necessá-
rios, produzir a quantidade exata da minha 
satisfação e até fizeram questão de me re-
servar, num armazém local, 15 exemplares 
antes destes partirem na sua roadtrip. No 
entretanto, até acabei por ser inundado por 
tentações digitais, jingles viciantes e pelo 
suor nos equipamentos dos meus atletas 
preferidos. Tudo isto para chegar no dia e 
até ter um “descontozinho”, de forma a ga-
rantir que mais nada naquele dia irá saciar a 
minha sede!
Ao sair desta utopia, é percetível que não 
existem bolas de cristal e que a chamada 
Supply Chain nem sempre se encontra tão 
interligada assim. Desde a área comercial 
promover ações promocionais junto dos 
clientes finais, às comunicações isoladas 
do marketing, ao demand planning a dar 
o seu próprio input sobre as quantidades 
necessárias a produzir e a fábrica a querer 
otimizar os turnos de produção. A falta de 
comunicação e interligação entre cada um 
dos elos da Supply Chain faz com que ne-
nhum entenda realmente o que os outros 
fazem e/ou precisam. São inúmeros dados 
para processar, vários parceiros de negó-
cio, diferentes processos e circuitos para 
controlar… e a verdade é que se toda esta 
informação (oriunda de diversos canais) não 
estiver uniformizada acabará por se disper-

sar, acabando inevitavelmente por afetar a 
eficiência e performance do negócio. 
Tendo tudo isto em conta, o mais importan-
te é que as desejadas grades na realidade 
estão na tal prateleira. Mas a que custo?
Do plano de produção feito pela equipa de 
planeamento à fábrica, que a fim de otimi-
zar os turnos de produção produz mais 1/3 
do que o plano dizia. Esse 1/3 afinal nem 
cabe nos armazéns locais pelo que têm que 
recorrer aos armazéns alugados devido às 
políticas de níveis de inventário de seguran-
ça. Como a área de planeamento se preo-
cupa mais com a quantidade de produto a 
ser produzida (que na maior parte das vezes 
não tem mais do que 60% de precisão) do 
que a sua finalidade (off-trade, on-trade ou 
exportação) a distribuição por canal acaba 
por não ser a mais eficaz. No final de todo 
este processo, existe constantemente pro-
duto em final de vida que é desperdiçado.

Desafios como:
• Excesso de produção;
• Excesso de inventário;
• Distribuição errada por canal;
• Produto desperdiçado;

São o derradeiro custo de manter a dispo-
nibilidade e frescura necessária para satisfa-
zer os clientes finais.
A boa notícia é que é possível alavancar 
a Supply Chain, de forma a garantir uma 
vantagem competitiva face à concorrência. 

Com o advento da digitalização da Supply 
Chain, a integração das diferentes áreas na 
mesma plataforma e tecnologias como Ma-
chine Learning e Advanced Analytics que, 
de forma prescritiva, nos mostram qual o 
melhor caminho a seguir. Assim, passamos 
a ter uma equipa de Demand Planning ca-
paz de relacionar eventos, informação dos 
preços de concorrência e mesmo condi-
ções climatéricas nas suas previsões, fazen-
do com que toda a cadeia de valor tenha 
com ponto de partida a estimativa certa de 
procura.
Assim, o aprovisionamento de matérias-pri-
mas pode ter em conta as expectativas de 
aumento ou redução de preços e as neces-
sidades futuras de produção. Por sua vez, 
a constante comunicação e transparência 
entre os níveis de stock e a previsão de ven-
das leva à redução dos níveis de inventários 
de segurança necessários para garantir a 
satisfação do cliente final. Com o foco no 
consumo e na procura ao nível hierárquico 
mais baixo, a distribuição por canal também 
seria mais assertiva. Fundamentalmente 
começar com um número mais correto irá, 
inevitavelmente, levar-nos a uma redução 
drástica da quantidade de produto destruí-
do anualmente!
No final, a bola de cristal e o desejo de atra-
vessar o espaço-tempo contínua inatingível, 
mas felizmente está nas nossas mãos uti-
lizar o astrolábio para nos guiarmos pelas 
estrelas! 
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NOVOS TRATORES DE REBOQUE TOYOTA
A Toyota alargou a sua linha de tratores 
de reboque com uma gama de equipa-
mentos produzida pela Simai, especia-
lista no ramo de reboques e parte do 
grupo Toyota. Esta atualização de gama 
T-motion - soluções de reboque para um 
manuseamento eficaz de itens - proporcionará uma oferta ainda mais forte para 
garantir que os clientes possam beneficiar de um fluxo contínuo de mercadorias.
Graças à sua longa e comprovada experiência em produção lean, a Toyota Material 
Handling Europe sabe que as soluções de reboque podem fazer diferença na forma 
como os materiais são movimentados - reduzindo o esforço humano, aumentando 
a segurança e economizando tempo e dinheiro. Por isso, a Toyota lançou m novo 
modelo elétrico, o Toyota 3TE25, que também foi introduzido para substituir a atual 
solução para operações pesadas.
Os princípios de abordagem lean foram alargados aos processos logísticos, com os 
mesmos objetivos - eliminação de desperdício, maior valor acrescentado e qualidade 
total. Com este pensamento lean, tudo é movimentado a tempo, gerando um flu-
xo de trabalho suave. Os tratores de reboque são perfeitos para isso, transportando 
múltiplas e diferentes cargas em diversos transportadores de carga atrelados, de um 
ponto para outro, de forma segura. 

O sistema de automação modular MO-
VI-C® da Sew-Eurodrive evoluiu e as 
funções do software foram alarga¬das, 
simplificando a programação e a colo-
cação em funcionamento. As classes 
de desempenho do hardware foram 
ampliadas, enquanto novas classes e 
funções foram adicionadas à tecnologia 
de controlo e foram também integra-
das funções de segurança. As funções 
do software de engenharia MOVISUI-
TE® também foram significativamente 
alargadas, tornando a programação, o 
comissionamento e o diagnóstico mais 
rápidos e fáceis, e está disponível para 
download gratuito no site: www.sew-
-eurodrive.de/movi-c.
A tecnologia de controlo MOVI-C® 
também foi expandida para quatro 
classes de desempenho 8, 16, 32 e 64 
acionamentos. Tal é completado pela 
seguran¬ça funcional no conversor, com 
a adição de funções de paragem, movi-
mento e posicionamento seguros. 
Os variadores MOVIDRIVE® Modular e 
MOVIDRIVE® Sistema também foram 
ampliados na faixa de potência de 10 a 
110 kW, 2 a 180A e até 250% de sobrecar-
ga. Graças ao maior grau de integração e 
melhores opções de comunicação, agora 
é extremamente fácil desenvolver novas 

aplicações. Outro benefício do MOVI-C® 
é a sua aplicabilidade de ponta a ponta. 
Todo o sistema de módulos de automa-
ção está disponível para os utilizadores, 
tanto verticalmente desde o controlador 
até ao motorredutor, como horizontal e 
transversalmente para todos os produ-
tos eletrónicos. E tudo isto com apenas 
um pacote de software de engenharia. 
Para a geração MOVI-C®, ponta a pon¬ta 
também significa o controlo perfeito de 
toda a gama de tipos de motores, desig-
nadamente motores assíncronos, mo-
tores síncronos, servomotores e LSPM, 
com apenas um único conversor. O 
MOVI-C® também define novos padrões 
em termos de desempenho. Outras van-
tagens, como tecnologia de cabo único, 
módulos de eixo duplo e tecnologia de 
segurança integrada, de série em todos 
os eixos, criam as condições perfeitas 
para uma utilização rentável. 

FUNÇÕES MELHORADAS NO 
SISTEMA MODULAR MOVI-C® 

NOTÍCIAS

BREVES

Reputação portuguesa 
Os portugueses elegem cada 
vez mais marcas nacionais. Esta 
é a conclusão do estudo Global 
RepScore Pulse, realizado pela 
OnStrategy. Se há um ano apenas 
duas marcas portuguesas, a Delta e 
a Vista Alegre, figuravam nos níveis 
de excelência, hoje juntam-se a elas 
a Seleção Nacional de Futebol, a 
Mimosa e a Luso.

Ao encontro da competitividade   
O Ministério da Economia, em 
colaboração com o IAPMEI, realizou, 
a 8 de março, o 4.º Roteiro dos 
Encontros para a Competitividade 
e Inovação, desta vez, no Distrito de 
Faro. Este ciclo de encontros que 
irá percorrer o país de norte a sul, 
contará com a presença do Secre-
tário de Estado da Economia, João 
Correia Neves. A iniciativa visa dar 
a conhecer e colocar em evidência 
o tecido empresarial português e 
fomentar sinergias entre os vários 
agentes públicos e privados, dando 
especial atenção aos desafios que 
se perspetivam para as empresas e 
para as regiões.

Janela Única Logística
A DGRM realizou mais uma sessão 
de demonstração do protótipo da Ja-
nela Única Logística (JUL) às entida-
des envolvidas no desenvolvimento e 
futura utilização deste sistema. Com 
base no software preparado para o 
1.º piloto da JUL, que decorre nos 
Portos da Madeira, foi realizada uma 
demonstração completa da escala 
de navio, enquadrada no novo layout 
aplicacional e de usabilidade.

Incentivos à inovação
O Governo anunciou que o novo 
sistema de incentivos à inovação 
apresentou um número de candida-
turas recorde, tendo registado maior 
número, quer de investimento quer 
de propostas, no quadro do Portugal 
2020. Com a fase de candidaturas en-
cerrada no dia 15 de março, concorre-
ram 1155 empresas, com um investi-
mento associado de 2840 milhões de 
euros. Estes números representam 
os maiores alguma vez registados 
numa iniciativa do fundo europeu de 
investimento Portugal 2020.
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 A Fundação AIP organiza, de 26 de Agos-
to a 1 de Setembro, com o apoio institu-
cional da AICEP e do programa Portugal 
2020, o Pavilhão De Portugal e a Tektó-
nica Moçambique, no âmbito da FACIM 
2019. Este é o maior evento comercial de 
dimensão internacional realizado em 
Moçambique e no qual a presença de 
Portugal é assídua e reconhecida pelo 
seu contributo no desenvolvimento da 
Feira Internacional de Maputo.
A FACIM é uma feira multissectorial, 
com um pavilhão inteiramente dedica-
do às empresas portuguesas. Aí, insere-

-se a Tektónica Moçambique, uma opor-
tunidade para as empresas portuguesas 
contactarem diretamente com os prin-
cipais agentes e decisores no mercado 
da Construção, Imobiliário, Energia, 
Ambiente, Segurança e Decoração neste 
país africano.
A FACIM - Feira Agro-Pecuária, Comer-
cial e Industrial de Moçambique é um 
espaço privilegiado onde se juntam pro-
dutores, vendedores, investidores, im-
portadores, exportadores e compradores 
e o seu objetivo principal é a promoção 
das trocas comerciais, estimulando a 
produção e o consumo, e a integração 
económica de Moçambique na econo-
mia mundial. O certame foi credenciado 
pela UFI - Associação Global da Indús-
tria de Exposições e ocorre anualmente, 
e é a maior mostra internacional e mul-
tissetorial das potencialidades económi-
cas de Moçambique. 
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Mercadona cresce 
A cadeia espanhola Mercadona anunciou 
a abertura de 10 lojas em Portugal 
durante este ano. A empresa adianta 
que já fez um investimento total de 160 
milhões de euros e totalizou um volume 
de compras a fornecedores portugueses 
de 203 milhões de euros. Entretanto, 
a equipa, formada atualmente por 300 
colaboradores, irá chegar a 1.000 até ao 
final do ano.

Envolver PME’s na I4.0   
Com 8 parceiros de 5 regiões diferentes 
incluindo Portugal (COMPETE 2020), 
o projeto Inno Provement tem como 
objetivo melhorar os instrumentos de 
política pública de apoio às PME, visando 
atividades inovadoras e adaptando-as aos 
requisitos estabelecidos pela I4.0. Este 
objetivo global aumentará a quota e o 
número de PME que implementam com 
sucesso projetos de inovação relacio-
nados com I4.0 nas regiões e países 
parceiros. A partilha de boas práticas e 
os resultados alcançados, permitirão aos 
parceiros elaborar planos de ação para 
melhorar seus instrumentos de política.

Acordo sobre plástico 
A FIPA assinou, com a Agência Portugue-
sa do Ambiente, um acordo para o uso 
eficiente do plástico na cadeia de valor do 
setor alimentar e das bebidas. A acção 
pretende assegurar as formas concretas 
de cooperação e coordenação institucio-
nal para aplicar medidas que contribuam 
para o cumprimento das metas fixadas 
na revisão da Diretiva 2008/98/UE, do Par-
lamento Europeu e do Conselho, de 19 de 
novembro, relativa aos resíduos.

Contra o desperdício
Sob a égide do «Dia Mundial da Alimen-
tação», foi assinado um «Compromisso 
Voluntário» entre a Associação Por-
tuguesa de Empresas de Distribuição 
(APED) e o Gabinete de Planeamento, 
Políticas e Administração Geral (GPP), a 
Direção-Geral das Atividades Económi-
cas (DGAE) e a Direção-Geral da Alimen-
tação e Veterinária (DGAV). Em vigor até 
31 de dezembro de 2020, visa implemen-
tar a Medida 11 da «Estratégia Nacional 
de Combate ao Desperdício Alimentar», 
que tem como objetivo “garantir que 
bens alimentares próximos da data 
limite de validade tenham um circuito 
comercial que facilite o seu consumo”.

RECORDE NAS EXPORTAÇÕES 
DA INDÚSTRIA ALIMENTAR E BEBIDAS
Em 2018, as exportações da indústria 
alimentar e das bebidas valeram 5.016 
milhões de euros, mais 151 milhões de 
euros do que no ano anterior, o que re-
presenta o valor mais alto de sempre 
e revela a atração crescente pelos pro-
dutos nacionais por parte do merca-
do global. No total, as vendas do setor 
alimentar e das bebidas para o estran-
geiro representaram no ano passado 
8,66% das exportações portuguesas.
Entre os principais destinos das ex-
portações da indústria alimentar e das bebidas portuguesas, Espanha voltou a 
destacar-se, representando cerca de 25% das vendas da indústria para o exte-
rior. O mercado francês valeu cerca de 9% e o brasileiro 6%, fechando o pódio 
das exportações da indústria alimentar e das bebidas. No que respeita às cate-
gorias de produtos, continuam a destacar-se o azeite, o leite e produtos lácteos 
e o vinho.
“Estes números são o reflexo dos esforços da indústria alimentar e das bebidas 
e o confirmar de uma tendência de crescimento que já vínhamos a assinalar. 
Conforme previsto pela FIPA, conseguimos alcançar este grande objetivo que 
era ultrapassar os 5 mil milhões de euros em exportações, o que revela a qua-
lidade e a diferenciação dos produtos alimentares portugueses”, sublinha Jorge 
Tomás Henriques, Presidente da Federação das Indústrias Portuguesas Agro-
-Alimentares.
Considerando um horizonte mais alargado (2010-2018), as exportações do se-
tor da indústria alimentar e das bebidas aumentaram 56%, enquanto que as 
importações para o mesmo período apenas aumentaram 32%, revelando que 
existiu um ligeiro equilíbrio da balança comercial. 
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PROFISSIONAIS de empresas muito re-
presentativas da distribuição e do setor 
industrial já estão inscritos para visitar a 
Industry Tools by Ferroforma, feira que vai 
decorrer nos dias 4 a 6 de junho no Bilbao 
Exhibition Centre. O certame posicionou-se 
fortemente como feira de produtos e ferra-
mentas de uso industrial, com a presença 
de cadeias e marcas muito relevantes no 
âmbito das grandes superfícies, armazéns 
e fornecedores industriais, distribuidores 
de ferragens, centrais de compra e coope-
rativas, assim como entre as empresas de 
instalação, construção e fabricantes para 
as grandes indústrias.
No primeiro grupo, destacam-se insígnias 
como APECS, ASIDE, Bigmat, Bricogroup, 
Bricomart, CECOFERSA, COFEDAS, CO-
FERDROZA, COMAFE, Ferrcash 2000, 
Ehlis, El Corte Inglés, EUROCRAFT, EU-
ROCOLOR, GCI, Grémio de Comerciantes 
de Ferragens da Catalunha, Karpa Tools, 
Lams Europa, Leroy Merlin Espanha, NCC, 
Synergas e UCES.
No segundo, evidenciam-se principalmen-
te empresas das indústrias aeronáutica, 
alimentar, de automação, bens de equipa-
mentos, construção, ferrovia, engenharia, 
máquinas/ferramentas e instituições, como 

Aernova, Aciturri Aeroengines, Nestlé Es-
panha, Mercedes Benz Espanha, Ford 
Espanha, Babcock Wilcok, Construções 
Balzola, Tamoin, Bombardier Transporta-
tion Spain, Idom, Sener, Ingeteam Power 
Technology e um bom número de entida-
des regionais.
Todas elas vão encontrar na Industry Tools 
by Ferroforma uma gama muitpo ampla 
de produtos inovadores, empresas inter-
nacionais e uma oportunidade única para 
analisar o mercado em direto. Firmas ex-
positoras de 22 países já reservaram 70% 
da superfície disponível, que se repartirá 
entre os pavilhões 1 e 3 do recinto de feiras 
basco. Até à data, as empresas com maior 
representação são as de ferragens e for-
necedores industriais, ferramentas, limpeza 
industrial e manutenção, serralharias, fixa-

ções e proteção laboral. Já esta em curso o 
desenho e planeamento do certame.

“Somando feiras, criando indústria”
Este é o slogan da plataforma + Industry, 
que dá nome à soma dos sete certames 
que transformarão o Bilbao Exhibition Cen-
tre no maior encontro internacional sobre 
processos de fabrico e fornecedores para 
a indústria nos dias 4 a 6 de junho de 2019.
Assim, Industry Tools by Ferroforma coin-
cidirá com os seguintes eventos: Subcon-
tratação, Feira Internacional de Processos 
e Equipamentos para a Fabricação, ADDI-
T3D, Feira Internacional de Fabricação Adi-
tiva e 3D, Maintenance, Feira Internacional 
de Manutenção Industrial, Pumps & Valves, 
Feira Internacional de Sistemas de Bom-
bas, Válvulas e Equipamentos para Pro-
cessos Industriais, BeDIGITAL, Soluções 
e Ferramentas 4.0 para a Indústria, e FIT-
MAQ, Feira Internacional de Maquinaria de 
Ocasião e Usada.
A celebração conjunta destes sete certa-
mes proporcionará aos seus participantes 
um espaço industrial muito amplo, no qual 
poderão contactar diretamente com outras 
empresas de grande interesse como po-
tenciais clientes. 

Industry Tools by Ferroforma
A Industry Tools by Ferroforma reforçou o seu posicionamento como certame de produtos 
e ferramentas de uso industrial. Com uma lista de visitantes inscritos da distribuição mas 
também da grande indústria, e já com 70% da superfície reservada, a feira vai decorrer 
de 4 a 6 de junho de 20198 no Bilbao Exhibition Centre
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Económica 
ENVOLVENTE INTERNACIONAL
Na atualização de janeiro do World Econo-
mic Outlook, o FMI confirmou a estimativa 
de 3.7% para o crescimento global em 
2018, mas os sinais de desaceleração no 
segundo semestre de 2018 levaram à re-
visão em baixa do crescimento da econo-
mia mundial para 3.5% em 2019 e 3.6% 
em 2020, 0.2 e 0.1 pontos percentuais 
(p.p.) abaixo das projeções de outubro, 
respetivamente.
Esse padrão de crescimento reflete um 
declínio persistente na taxa de crescimen-
to das economias avançadas, bem como 
um declínio temporário na taxa de cres-
cimento dos mercados emergentes e em 
desenvolvimento, em 2019.
Na zona do euro, as taxas de crescimento 
para 2019 foram revistas em baixa em vá-
rias economias, designadamente na Ale-
manha (-0.6 p.p.), Itália (-0.4 p.p.) e Fran-
ça (-0.1 p.p.).
De acordo com as estimativas do Eurostat 
para o quarto trimestre de 2018, o cres-
cimento homólogo do PIB foi de 1.1% 
na zona do euro e de 1.4% no conjunto 
da União Europeia, prosseguindo assim 
a tendência de abrandamento observada 
desde o quarto trimestre de 2017.
A Alemanha e a Itália, destacam-se pela 
negativa, quer pelo seu fraco crescimento 
(0.6% e 0.0%, respetivamente) quer pela 
intensidade do abrandamento (-0.6 p.p. 
em ambos os casos).
Em cadeia, o crescimento na zona do euro 
foi de 0.2% e na União Europeia de 0.3% 
(0.1% e 0.3% no trimestre anterior, respe-
tivamente).
Entre as principais economias, destaca-
-se, pela negativa, a entrada em recessão 
da Itália (com uma queda de 0.1% pelo 
segundo trimestre consecutivo), bem 
como a estagnação na Alemanha (após 
um decréscimo de 0.1% no terceiro tri-
mestre) e o significativo abrandamento no 
Reino Unido (de 0.6% para 0.2%).
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Pela positiva, salienta-se a ligeira acele-
ração do PIB em Espanha (de 0.6% para 
0.7%).
Também no quarto trimestre de 2018, o 
PIB dos EUA continuou a aumentar de 
forma robusta, em termos homólogos 
(3.1%), apesar da desaceleração em ca-
deia, de 0.8% para 0.6%.

COTAÇÕES INTERNACIONAIS
Nos últimos três meses, o euro manteve-
-se relativamente estável face ao dólar 
norte americano, com exceção de alguns 
episódios em alta no mês de janeiro. Na 
primeira metade de fevereiro, o euro de-
preciou para valores abaixo de 1.13 dóla-
res por euro, recuperando depois parcial-
mente até ao final do mês.
O preço do petróleo (brent no mercado 
spot) caiu em novembro e dezembro, fe-
chando o ano pouco acima dos 50 dóla-
res/barril. Em janeiro, a tendência voltou a 
inverter-se, com a cotação a subir até aos 
62 dólares, estabilizando depois em torno 
deste valor até à segunda semana de fe-
vereiro. Na segunda metade de fevereiro, 
a cotação voltou a subir moderadamente, 
fechando o mês em 65 dólares.

PORTUGAL
No quarto trimestre de 2018, o crescimen-
to homólogo do PIB foi de 1.7%, confir-
mando-se o já esperado abrandamento 
da atividade económica. Esta evolução 
ficou a dever-se ao desempenho das ex-
portações, que registaram um crescimen-
to nulo face ao mesmo período de 2017. 
Para este comportamento terão contribuí-
do os efeitos da greve no porto de Setú-
bal.
O contributo da procura interna para a va-
riação homóloga do PIB aumentou para 
3.3 p.p. (2.4 p.p. no trimestre anterior), de-
vido à aceleração do consumo e à variação 
de existências (que registou um contributo 
de 0.7 p.p. para a variação homóloga do 
PIB). A FBCF total desacelerou, passan-
do de um crescimento homólogo de 5.0% 
para 3.3%, tendo desacelerado em todas 
as suas componentes (com exceção dos 
Produtos de Propriedade Intelectual).
Na ótica da oferta, o VAB a preços base 
desacelerou de 1.6% para 1.5%, com que-
das a assinalar na agricultura e na indústria, 
pelo segundo trimestre consecutivo.
O emprego (na ótica das contas nacionais) 
aumentou ligeiramente mais do que o PIB, 
voltando assim a registar-se uma queda 
(-0.2%) na produtividade do trabalho.
Em janeiro, o indicador coincidente men-
sal para a atividade económica aumentou 
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para 1.8%, após ter estabilizado nos últi-
mos meses.
No período em análise, o índice de produ-
ção industrial (IPI) voltou a terreno nega-
tivo, com quedas de 3.4%, 1.0% e 3.0% 
em novembro, dezembro e janeiro, respe-
tivamente.
O volume de negócios da indústria recu-
perou em dezembro e janeiro, regressan-
do neste último mês a uma variação posi-
tiva, após a queda expressiva observada 
em novembro - ver gráfico 5. Esta redução 
do volume de negócios da indústria em 
novembro deveu-se ao comportamento 
no mercado externo (-7.4%), ao qual não 
terá sido alheio o impacto da greve no 
porto de Setúbal.
Os resultados do inquérito ao emprego rela-
tivos ao quarto trimestre de 2018 continuam 
a revelar algum arrefecimento do mercado 
do trabalho, com a taxa de desemprego a 
estabilizar nos 6.7% (mesmo valor registado 
nos dois trimestres anteriores).
O número de desempregados reduziu-se 
em 72.9 mil nos últimos 12 meses e 3.6 
mil em relação ao trimestre anterior.
A população empregada aumentou, em 
termos homólogos, 1.6% (mais 78.1 mil 
trabalhadores), o que denota, pelo quarto 
trimestre consecutivo, um abrandamento 
do ritmo de criação líquida de emprego.
Em termos homólogos, os maiores acrés-
cimos absolutos verificaram-se no escalão 
etário entre os 45 e 64 anos (mais 43.5 mil) 
e nas pessoas que completaram o ensino 
superior (mais 90.3 mil).
O número de trabalhadores por conta de 
outrem com contrato de trabalho sem 
termo aumentou, em termos homólogos 
(mais 46.2 mil), tendo reforçado o seu 
peso no total para 78.1% (77.8% no quar-
to trimestre de 2017). Em contrapartida, o 
número de trabalhadores com contrato de 
trabalho sem termo diminuiu (menos 8.5 
mil), tendo aumentado o recurso a outro 
tipo de contrato de trabalho (mais 8.8 mil).
Registou-se um aumento significativo do 
número de trabalhadores por conta pró-
pria (mais 32.8), parecendo estar-se a in-
verter a tendência dos últimos anos.
Também em termos homólogos, o empre-
go recuperou algum dinamismo na indús-
tria transformadora (com um aumento de 
1.9%, mais 16.2 trabalhadores), mas evi-
denciou perdas elevadas (menos 18.2 mil 
trabalhadores) na construção (ao contrário 
do que se vinha a observar). Registou-se 
também alguma redução do emprego na 
agricultura, no alojamento e restauração e 
nas atividades financeiras e de seguros. A 
criação de emprego foi elevada nas ativi-

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

4º Tr. 17 1º Tr. 18 2º Tr. 18 3º Tr. 18 4º Tr. 18

PIB 2.5 2.2 2.5 2.1 1.7

Consumo Privado 2.2 2.2 2.8 2.3 2.8

Consumo Público 0.6 0.7 0.9 0.8 0.9

FBCF 6.1 4.5 4.7 5.0 3.3

Exportações 7.2 4.9 7.0 2.9 0.0

Importações 7.2 5.6 7.5 3.4 3.2

Fonte: INE
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dades de informação e de comunicação, 
atividades de consultoria, científicas, téc-
nicas e similares, e na administração pú-
blica, saúde e educação.
A taxa de inflação aferida pelo índice de 
Preços no Consumidor (IPC) diminuiu em 
dezembro e janeiro (taxas de variação ho-
móloga de 0.7% e 0.5%, respetivamente), 
mas em fevereiro regressou a 0.9% - ver 
gráfico 7.
A variação homóloga estimada do indica-
dor de inflação subjacente (índice total ex-
cluindo produtos alimentares não transfor-
mados e energéticos) situou-se em 1.0% 
(0.8% no mês anterior). A menor queda do 
índice relativo aos produtos energéticos 
(de -2.3% em janeiro para -0.8%) também 
terá contribuído para o aumento da infla-
ção observado em fevereiro. 

CIP - Departamento de Assuntos Económicos  
(elaborado com informação até 11-03-2019)






