
Portugal: Que futuro?
Ideias para colocar Portugal a crescer mais

Revista de Empresários e Negócios
Trimestral • Edição Julho / Agosto / Setembro 2019 • N.º 121 • 3,5€

Conferência Internacional do Trabalho 2019

Preparar as empresas para o BREXIT

Opinião – Empreendedorismo é uma vocação





António Saraiva 
PRESIDENTE DA CIP

AS MAIS RECENTES projeções macroe-
conómicas não são animadoras: apontam 
para uma tendência de abrandamento da 
atividade económica que nos conduzirá, 
senão à estagnação, a um crescimento 
anémico, muito longe do que é a nossa 
ambição: taxas superiores a 3% ao ano.
Os riscos externos que se perfilam no ho-
rizonte (um horizonte que se torna cada 
vez mais próximo) escapam, em grande 
medida, ao nosso controlo e impelem-nos 
a procurar nas nossas próprias forças so-
luções que nos façam encontrar um rumo 
promissor para o nosso país.
Nas páginas desta revista, fazemos eco 
das propostas que foram elaboradas pela 
CIP, no documento “Portugal a crescer 
mais”, e apresentadas, antes das eleições, 
aos decisores que exercerão o poder polí-
tico nos próximos quatro anos.
Nele defendemos políticas focadas nas 
pessoas - finalidade e o mais importante 
fator de sucesso da economia, na com-
petitividade - caminho para os nossos ob-
jetivos e na sustentabilidade – imperativo 
global que assumimos.
Estes três grandes eixos deverão ser en-
carados de forma articulada, conciliando-
-se e reforçando-se mutuamente, com 
vista a um desenvolvimento sustentável 
do ponto de vista social, económico e am-
biental.
Na sequência destas propostas, o Con-
gresso da CIP, nos próximos dias 21 e 22 
de outubro, será ocasião para, atentos a 
desafios como o da requalificação profis-
sional e da reinvenção da globalização, 
reunir os mais destacados empresários 
e as personalidades mais relevantes para 
refletir sobre um novo modelo de desen-
volvimento que dê às empresas condições 
para desempenharem plenamente o seu 
papel de motor da mudança.

Acima de tudo, vamos, neste Congresso, 
dar voz às empresas e ao associativismo 
empresarial.
Portugal, crescimento ou estagnação? 
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As empresas 
vão responder
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Não deixemos às previsões sombrias dos 
analistas económicos a resposta a esta 
pergunta. A resposta está nas empresas. 
As empresas vão responder! 
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PORTUGAL: QUE FUTURO?

6

Como enfrentar 
os desafios dos 
próximos 
quatro anos?

O País prepara-se para iniciar um novo ciclo político. 
Já do lado da economia internacional adivinham-se tempos 
nebulosos e de incerteza. Estará Portugal preparado para uma 
inversão do ciclo económico? Conheça as opiniões de gestores 
e empresários portugueses sobre este tema e saiba quais 
são as propostas da CIP para colocar Portugal a crescer mais
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Um novo xadrez político foi desenhado 
após a realização das eleições legislativas, 
no passado dia 6 de outubro, e uma nova 
equipa Executiva prepara-se para assumir a 
governação do País para os próximos qua-
tro anos. Mas não é apenas no plano políti-
co que assistimos a mudanças. Também no 
campo económico, os ventos estão a mu-
dar, com as principais economias europeias 
a darem sinais de fraqueza – as projeções 
preveem, por exemplo, que a Alemanha en-
tre em recessão técnica no terceiro trimestre 
deste ano – fazendo soar os sinais de alar-
me para a possibilidade de a Europa entrar 
em recessão, contagiando a economia por-
tuguesa.
Este receio de declínio é ainda mais refor-
çado perante a incerteza sobre a dimensão 
dos efeitos colaterais que o Brexit irá exer-
cer na Europa e, em particular, em Portugal. 
Recorde-se que o Reino Unido é o quarto 
mercado das exportações portuguesas de 
bens e o primeiro mercado das exportações 
de serviços. 
O momento é, pois, oportuno para perspeti-
var o desempenho da economia portuguesa 
a médio e longo prazo e, ao mesmo tempo, 
discutir soluções e medidas para colocar 
Portugal na rota do crescimento. Neste sen-
tido, a Confederação Empresarial de Portu-
gal (CIP) elaborou um documento com mais 
de 80 medidas para colocar o País a cres-
cer mais. As medidas estão alicerçadas em 
três grandes eixos: As Pessoas (o mais im-
portante fator de sucesso da economia); a 
Competitividade e a Sustentabilidade. Esta 
é a “receita” da CIP para superar os desa-
fios que se colocam à economia portuguesa 
(Ver artigo das páginas 8 a 10).

Empresas otimistas, mas… 
com cautela
E o que dizem os empresários do País so-
bre o futuro de Portugal? A CIP foi conhe-
cer a visão de alguns dos seus associados 
sobre as suas perspetivas de evolução da 
economia nacional. E se a cautela é a nota 
dominante entre os associados, a verdade 
é que há setores de atividade que estão 
bem posicionados para enfrentar o clima 
de incerteza que se adivinha. É o caso do 
setor da Saúde, que deverá continuar a ser 
impulsionado pela inovação tecnológica e a 
evolução demográfica. 
Abel Bruno Henriques, Presidente da Fede-
ração Nacional dos Prestadores de Cuida-
dos de Saúde, refere mesmo: “É previsível 
que o setor da prestação de cuidados de 
saúde e, globalmente, o setor da saúde ve-
nham a crescer significativamente nos pró-
ximos anos, com grandes necessidades de 

ESTE É O MOMENTO 
OPORTUNO PARA 

PERSPETIVAR
O DESEMPENHO 
DA ECONOMIA 
PORTUGUESA

A MÉDIO E LONGO 
PRAZO E, AO MESMO

TEMPO, DISCUTIR 
SOLUÇÕES E MEDIDAS 

PARA COLOCAR 
PORTUGAL NA ROTA 
DO CRESCIMENTO

investimento, face à sua especial exposição 
à inovação/revolução tecnológica”. Também 
o setor segurador se mostra moderadamen-
te confiante: ”Temos uma visão otimista para 
a evolução do setor, ainda que haja desafios 
tremendos que podem condicionar essa 
mesma evolução, em especial o ambien-
te continuado de baixas taxas de juro que 
impactam, de uma forma geral, todo o se-
tor enquanto grande investidor institucional 
e, em particular, os seguros financeiros no 
ramo Vida já que, com este nível de taxas de 
juros, haverá menos incentivos para poupar 
e será mais difícil desenhar uma oferta de 
produtos atrativos para os aforradores”, ex-
plica José Galamba de Oliveira, Presidente 
da Associação Portuguesa de Seguradores. 
E acrescenta: “No ramo Não Vida, sendo 
um ramo com uma correlação direta com o 
crescimento da economia, acreditamos que 
continuaremos a presenciar crescimentos 
nos vários tipos de seguros (automóvel, aci-
dentes de trabalho, saúde, multirriscos entre 
outros)”.
A perspetiva positiva é também sentida na 
indústria metalúrgica e metalomecânica 
– um setor que se prepara para bater em 
2019 num novo recorde de exportações. 
“Se apenas depender de nós, o nosso se-
tor tem todas as condições para continuar a 
crescer ao longo dos próximos quatro anos, 
mantendo elevados níveis de postos de tra-
balho, gerando cada vez mais valor acres-
centado e exportando ainda mais e para 
mais mercados. Todavia, há muitas variá-
veis que não vão depender de nós”, salien-
ta Rafael Campos Pereira, Vice-Presidente 
Executivo da Associação dos Industriais 
Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de 
Portugal. (Para mais detalhes, ver artigo das 
páginas 12 a 14)

CIP discute o futuro de 
Portugal em congresso
O futuro de Portugal e da economia nacio-
nal será, aliás, um dos temas que estará em 
destaque no congresso da CIP, a realizar no 
dia 22 de outubro, no Centro de Congres-
sos do Estoril. Sob o mote “Portugal: Cres-
cimento ou Estagnação? A resposta está 
nas Empresas”, o congresso da CIP vai reu-
nir um vasto conjunto de personalidades na-
cionais e internacionais do meio empresarial, 
económico e político que irão discutir o valor 
do associativismo em Portugal.  Neste dia 
será ainda apresentado o Observatório Por-
tuguês para a Requalificação Profissional e 
será também divulgado um estudo sobre o 
modelo de desenvolvimento económico de 
Portugal (ver mais detalhes nas páginas 16 
e 17).
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As propostas da CIP 
para colocar Portugal 
a crescer mais

Os desafios que irão condicionar o futuro

de trabalho, para além das suas repercus-
sões na sustentabilidade dos sistemas de 
saúde e de segurança social.
• O desafio dos mercados globais, sujeitos 
às ameaças da onda de protecionismo que 
hoje vivemos, mas onde as empresas se ha-
bituaram, contra todas as adversidades, a 
explorar oportunidades para crescer.
• O desafio do endividamento, do Estado e 
das empresas, onde encontramos um forte 
constrangimento ao investimento.
• O desafio ambiental e da exploração racio-

Sendo missão de qualquer Governo pre-
parar o país para vencer com sucesso os 
grandes desafios que se projetam no futuro, 
a CIP identifica cinco grandes desafios que 
Portugal irá enfrentar nos próximos anos:

• O desafio da transformação digital e tec-
nológica, que exige mais investimento e pro-
fissionais qualificados.
• O desafio da demografia, cujas tendências 
(em grande parte irreversíveis) terão um im-
pacto profundo na economia e no mercado 

A CIP - Confederação Empresarial de Portugal elaborou um documento onde define e propõe 
mais de 80 medidas para colocar Portugal a crescer mais. As medidas propostas são consideradas 
pela CIP como prioritárias para garantir a competitividade e a produtividade das empresas e da 
economia nos próximos quatro anos. Conheça-as com mais detalhe

A CIP - Confederação Empresarial de Por-
tugal elaborou um documento onde define 
e propõe mais de 80 medidas para colocar 
“Portugal a crescer mais”. Neste documen-
to, a CIP começa por afirmar que acredita e 
defende que é através da iniciativa privada e 
da dinâmica empresarial que poderemos ter 
um país mais desenvolvido.

Se queremos escapar ao determinismo das 
previsões e crescer a ritmos alinhados com 
a nossa ambição – acima de 3% ao ano – é 
necessário sustentar o crescimento em ba-
ses mais sólidas e duradouras, consistentes 
com um modelo de economia de mercado 
competitiva, que tem nas empresas o seu 
motor.
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nal dos recursos, para o qual a sociedade 
está cada vez mais desperta e que só pode-
rá ser vencido com as empresas.
Todos estes desafios estão profundamente 
relacionados com a produtividade, seja ofe-
recendo oportunidades que, se corretamen-
te exploradas, potenciarão a sua evolução, 
seja como condição para que sejam ultra-
passados com sucesso.
A CIP vê, assim, a produtividade como a va-
riável mais importante para Portugal alcan-
çar um novo nível de desenvolvimento, as-
sente num modelo competitivo baseado na 
inovação e no conhecimento, com o corres-
pondente aumento das remunerações. Esta 

Eixo 1: Pessoas
Reconhecendo que o talento é, cada vez 
mais, o principal fator de diferenciação e de 
desenvolvimento de qualquer empresa ou 
de qualquer nação, a CIP defende propos-
tas que respondam à principal preocupação 
dos empresários e gestores portugueses: a 
captação e retenção de talento nas empre-
sas que gerem. Nesta linha, é fundamental 
pôr em marcha um exigente processo de 
reconversão da força de trabalho para en-
frentar o desafio da transformação digital e 
tecnológica e assegurar a sua permanente 
adequação às necessidades das empresas.
Entre as medidas propostas pela CIP estão 
o estabelecimento de pactos de regime so-
bre os sistemas educativo e de formação 
profissional, orientando-os para a respos-
ta às necessidades presentes e futuras da 
sociedade e das empresas. A CIP propõe 
também a definição de um mecanismo e 
enquadramento legislativo que permita a 
desconsideração das remunerações recebi-
das pela prestação de trabalho suplemen-
tar, para efeitos de progressividade fiscal e 
a promoção de um sistema que permita aos 
reformados colaborarem com as empresas 
para ajudarem a formar jovens para áreas de 
elevada especialização e conhecimento.
A conciliação da vida profissional, pessoal 
e familiar é tida como fundamental para 
sustentar o modelo de organização socioe-
conómico prosseguido em qualquer socie-
dade moderna. A CIP propõe o desenvol-
vimento de uma rede de infraestruturas de 
apoio – como creches com horários alarga-
dos e a um custo acessível ou facilidades de 
transporte para a organização de atividades 
extracurriculares.
A saúde é assumida como uma prioridade 

é, comprovadamente, a forma mais eficiente 
de combater o desemprego e a pobreza.
Neste quadro, tendo em vista o objetivo 
de um crescimento forte e sustentável que 
proporcione um futuro mais próspero aos 
portugueses, a CIP apresenta as suas pro-
postas, estruturadas em três grandes eixos:
• Pessoas – finalidade e o mais importante 
fator de sucesso da economia
• Competitividade – caminho para os nos-
sos objetivos,
• Sustentabilidade – imperativo global que 
assumimos.
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nacional, evoluindo, de forma progressiva, 
para a média da OCDE em termos do peso 
da despesa pública no PIB. São apresen-
tadas propostas com vista a garantir ao 
cidadão o acesso à saúde e promover o 
investimento e as atividades neste setor. O 
caráter misto do Sistema de Saúde deve-
rá ser mantido, promovendo a articulação 
entre os setores público, social e privado. É 
proposta a criação de mecanismos que faci-
litem às PME oferecerem seguros de saúde 
aos seus colaboradores.

Eixo 2: Competitividade
As propostas com vista à competitividade 
estão centradas no combate a problemas 
que os sucessivos governos não têm con-
seguido resolver: um regime fiscal comple-
xo, opaco, e instável; um sistema financeiro 
que não cumpre cabalmente a sua função 
de intermediação entre poupança e inves-
timento; a justiça lenta e ineficaz; custos de 
contexto alimentados por uma burocracia 
asfixiante; a cultura de inovação pouco in-
centivada, o mercado de trabalho rígido e 
inadaptado às exigências do dia presente.
A CIP defende uma fiscalidade atrativa para 
o investimento, conciliando a redução da 
carga fiscal que pesa sobre as famílias e, 
fundamentalmente, sobre as empresas com 
a sustentabilidade das finanças públicas, 
através de um verdadeiro exercício de re-
visão profunda das despesas públicas cor-
rentes
A primeira proposta destina-se, pois, a esti-
mular o investimento, e, em especial, a ca-
pacidade de autofinanciamento do mesmo. 
Para tal, uma medida eficaz seria aprofundar 
o regime de Dedução de Lucros Retidos e 
Reinvestidos que, pelas suas limitações em 
termos de taxas, limites e outras restrições, 
está ainda muito aquém do seu potencial. 

Comprometida em apoiar as empresas a 
desempenharem as suas atividades com 
base em princípios de sustentabilidade, 
a CIP propõe, entre outras, medidas que 
promovam a transição para uma economia 
mais circular baseada na inovação e na ini-
ciativa das empresas; assume que a adesão 
de Portugal ao objetivo europeu da neutra-
lidade carbónica em 2050 deve ser prosse-
guida de forma a precaver riscos e desafios, 
e defende a orientação de um maior volu-
me de fundos para programas eficazes de 
apoio à eficiência energética.
No domínio da sustentabilidade, destaca-se 
ainda a necessidade de implementar uma 
rede ferroviária moderna e competitiva para 
o transporte de mercadorias de médio-lon-
go curso, permitindo um desvio significativo 
do modo rodoviário para o modo ferroviá-
rio. Concretamente, a prioridade vai para os 
Corredores Internacionais Norte e Sul, com 
a ligação em via dupla e bitola europeia en-
tre Portugal e o resto da Europa.
Com estas medidas, a CIP procura ultrapas-
sar a dicotomia entre ambiente e economia, 
com empresas ao mesmo tempo mais com-
petitivas e ambientalmente mais responsá-
veis e com uma forte dinâmica económica 
sustentada por novas tendências de procu-
ra e pela evolução dos mercados.

Importa tornar este regime num instrumen-
to eficaz de discriminação positiva de todas 
as empresas (independentemente da sua 
dimensão) que investem baseando-se no 
autofinanciamento.
A CIP continua a defender a retoma do 
compromisso da redução da taxa de IRC, 
fixando-a no máximo em 17% até ao final da 
legislatura. É também importante favorecer 
fiscalmente as Pequenas e Médias Empre-
sas. Da mesma forma, é essencial garantir 
que a tributação sobre as empresas não é 
agravada e que não serão criados novos im-
postos que afetem as empresas. 
São defendidas medidas tendentes à ca-
pitalização e financiamento das empresas 
portuguesas, por forma a ultrapassarem 
uma das suas principais fragilidades: a ex-
cessiva dependência de crédito bancário, 
sobretudo de curto prazo, num quadro de 
estruturas financeiras pouco sólidas, devido 
a elevados níveis de endividamento. A CIP 
defende o reforço do apoio ao Sistema Na-
cional de Garantia Mútua e o foco do papel 
da CGD no apoio ao setor produtivo (em es-
pecial às PME e às empresas exportadoras).
A promoção de um ambiente de negócios 
atrativo e estimulante é outro vetor essencial 
à competitividade, permitindo às empresas 
concentrarem os seus recursos na criação 
de valor e competirem em mercados cada 
vez mais exigentes. Neste quadro, além da 
necessidade de diminuir custos administra-
tivos e demais custos de contexto, surge 

como prioritária a promoção de uma justiça 
económica célere e eficaz. Importa também 
promover um ambiente de negócios impul-
sionador da inovação e da economia digital.
Na área laboral, a CIP defende, em sede de 
Concertação Social, a definição de critérios 
económicos, objetivos e quantificáveis, para 
a evolução do salário mínimo nacional, e a 
regulamentação do exercício do direito à 
greve, evitando que, através desta, se sub-
juguem outros direitos fundamentais.

Eixo 3: Sustentabilidade
Porque a CIP está de olhos postos nas ge-
rações futuras, a Confederação elegeu tam-
bém a sustentabilidade como vetor prioritá-
rio para o desenvolvimento de Portugal.

Em suma, a CIP olha para as pessoas, com-
petitividade e sustentabilidade, não de for-
ma isolada, mas como os ângulos de um 
triângulo que é preciso articular, com vista 
ao desenvolvimento sustentável do ponto 
de vista social, económico e ambiental.
Este documento, que pode ser consultado 
na íntegra no portal da CIP – http://cip.org.
pt/  – foi apresentado às principais forças 
políticas concorrentes às eleições de 6 de 
outubro. Será à luz destas propostas que 
a CIP avaliará o programa do Governo que 
resultar destas eleições, bem como a sua 
atuação no terreno.
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Seis protagonistas...
Seis visões para o futuro 
de Portugal 

A CIP convidou seis associados de diver-
sos setores (saúde, desporto, indústria e 
seguros) para darem a sua visão sobre as 
medidas que consideram ser cruciais para 
manter o crescimento da economia portu-
guesa. 
A desburocratização da economia, a des-
cida de impostos, a estabilidade regulatória 

e fiscal são algumas das prioridades salien-
tadas pelos associados da CIP para melho-
rar o ambiente de negócios em Portugal e 
dotar o País dos instrumentos necessários 
para enfrentar a incerteza que se antevê 
para a evolução da economia nacional e 
internacional.
Conheça as perspetivas da Farminveste; 

da Associação Portuguesa de Segurado-
res; da Liga Portugal, da Federação Nacio-
nal dos Prestadores de Cuidados de Saú-
de; da Associação Portuguesa da Indústria 
Farmacêutica (APIFARMA) e da Associação 
dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecâ-
nicos e Afins de Portugal, para os próximos 
quatro anos.

PORTUGAL: QUE FUTURO?
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Paulo Cleto Duarte
Presidente da Farminveste

“Parece-nos evidente a necessidade de uma 
estratégia de desenvolvimento de médio-longo 

prazo, que garanta às empresas condições 
de estabilidade para a competitividade”

Antevê uma inversão do ciclo económico em Portugal? 
O contexto económico externo parece 
um sério entrave à manutenção do ritmo 
de crescimento do PIB registado nos últi-
mos anos. Por outro lado, o espectro de 
uma crise voltou ao discurso de analistas 
e políticos de elevada responsabilidade. 
Mais importante do que o ciclo, é a análise 
das potencialidades e condicionamentos 
estruturais da nossa economia. Nos últi-
mos 20 anos, Portugal registou períodos 
de crescimento relativamente modesto, 
incapazes de assegurar o sonho da con-
vergência com as economias europeias 
mais desenvolvidas, e vários episódios de recessão, o último dos 
quais especialmente severo (2011-13). Independentemente do ciclo, 
parece-nos evidente a necessidade de uma estratégia de desenvol-
vimento de médio-longo prazo, que garanta às empresas condições 
de estabilidade para a competitividade, a melhoria contínua dos seus 
produtos e serviços e o desenvolvimento das pessoas.

Principal medida para Garantir o Crescimento da Economia:
O reforço da liberdade de escolha dos cidadãos, na Saúde 
como noutras áreas, com transparência e objetivos de serviço 
público claramente fixados. Essa medida seria capaz de libertar 
recursos para um desagravamento fiscal, sustentável e respon-
sável, sobre as empresas e o trabalho, sem degradar a assistên-
cia aos portugueses, bem pelo contrário.

José Galamba de Oliveira
Presidente do Conselho de Direção da Associação Portuguesa de Seguradores (APS)

“É essencial desburocratizar o Estado 
e as empresas. Precisamos de simplificar e 

agilizar licenciamentos, pedidos de informação e 
processos de aprovação”

Antevê uma inversão do ciclo económico em Portugal?
Prefiro não fazer previsões. Citando 
uma frase que ficou célebre no nosso 
país, é caso para dizer, face às incer-
tezas que nos rodeiam, que “prognós-
ticos só no fim do jogo”. Seria bom, 
no entanto, que se confirmasse a 
previsão de crescimento da econo-
mia portuguesa, embora a um ritmo 
de crescimento mais baixo já que, por 
um lado, vivemos uma conjuntura in-
ternacional com muita incerteza e, por 
outro, os nossos principais parceiros 
económicos estão, também, com 
perspetivas de crescimento mais baixas.

Principal medida para Garantir o Crescimento da Economia:
Desburocratizar o Estado e as empresas. Precisamos de simplifi-
car e agilizar licenciamentos, pedidos de informação e processos 
de aprovação. Precisamos de levar muito mais longe o simplex 
nos vários organismos do Estado, sejam eles local, regional ou 
central; e também nas empresas, para que estas sejam mais 
ágeis e competitivas.

João Almeida Lopes
Presidente da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA)

“A prioridade deve concentrar-se nos ganhos de produtividade, na promoção do investimento, 
na previsibilidade legal e fiscal, e no fomento das condições de capitalização e financiamento das empresas”

Antevê uma inversão do ciclo económico em Portugal?
Parece-me excessivo falar numa reversão abrupta do ciclo económico em Portugal. Contudo, não devemos 
ignorar que, apesar do bom momento da nossa economia, o clima de euforia deverá ser moderado. Todos os 
cenários apontam para uma ligeira perda de fulgor do dinamismo da economia. Hoje, o país só pode estar melhor 
preparado para enfrentar eventuais perturbações económicas. Neste quadro, podemos e devemos antecipar 
todas medidas que tornem as empresas mais competitivas, a economia mais produtiva e o país mais atrativo.

Principal medida para Garantir o Crescimento da Economia:
A principal prioridade da política económica para os próximos anos deve concentrar-se nos ganhos de pro-
dutividade, na promoção do investimento, na previsibilidade legal e fiscal, e no fomento das condições de 
capitalização e financiamento das empresas.
Temos de melhorar significativamente o ambiente de negócios em Portugal, condição indispensável para 
que as empresas criem mais emprego, suportem aumentos salariais e continuem a aumentar as exportações. A par, o país deve 
ter como desígnio a captação de mais investimento e a atração de empresas com dimensão e músculo financeiro, preparadas para 
atuarem num ecossistema baseado nos avanços científicos, tecnológicos, de informação e comunicação.
Estes vetores, bem direcionados, combinam o interesse nacional com as necessidades globais das empresas, contribuindo para a 
competitividade e o desenvolvimento de Portugal.
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PORTUGAL: QUE FUTURO?

Susana Rodas
Diretora Executiva da Liga Portugal

“Esperamos que sejam tomadas medidas 
concretas para melhorar o ambiente de negócios e, 

acima de tudo, os níveis de formação da 
mão-de-obra nacional”

Antevê uma inversão do ciclo económico em Portugal? 
As taxas de crescimento projetadas para 
o PIB ainda não são as desejadas. Cres-
cer a 1,6% não garante a sustentabilidade 
económica e a robustez que Portugal ne-
cessita para se posicionar e aumentar os 
seus níveis de competitividade. No entan-
to, são valores positivos e esperamos que 
sejam tomadas medidas concretas para 
melhorar o ambiente de negócios, fiscal 
e, acima de tudo, os níveis de formação 
que a mão-de-obra nacional necessita 
para suportar o crescimento dos setores 
e empresas instaladas em Portugal.

Principal medida para Garantir o Crescimento da Economia:
Existem diversas medidas que gostaríamos de ver  implemen-
tadas, sendo que três são fundamentais para este setor, e não 
conseguimos apenas dizer uma: a revisão do quadro fiscal do 
Futebol Profissional; a revisão dos seguros a que o setor está 
sujeito e a visão do Futebol Profissional como outra área de ne-
gócio, com as nossas PME´s a terem acesso a incentivos de 
formação, inovação e qualificação.

Abel Bruno Henriques
Presidente da Direção da Federação Nacional dos Prestadores de Cuidados de saúde (FNS)

“A estabilidade dos quadros normativos é 
essencial para fazer crescer a confiança e criar 

um ambiente propício ao investimento”

Antevê uma inversão do ciclo económico em Portugal?
As guerras comerciais e o clima de 
incerteza causado pelo Brexit vão 
pesar na economia mundial e a eco-
nomia portuguesa, muito dependente 
de fatores e mercados externos, não 
estará obviamente abrigada de quais-
quer “intempéries” que possam surgir. 
Mas, no contexto global atual, de for-
te incerteza, fazer previsões sobre o 
próximo ciclo económico, é um mero 
exercício de adivinhação.
Importante é que o País se prepare, da 
melhor forma possível, para os impac-
tos negativos que possam surgir. E, numa economia fortemente 
endividada como a nossa, esta equação é ainda mais difícil.

Principal medida para Garantir o Crescimento da Economia:
A estabilidade dos quadros normativos - regulatório, laboral e 
fiscal – é essencial para fazer crescer a confiança e criar um am-
biente propício ao investimento.

Rafael Campos Pereira
Vice-Presidente Executivo da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP)

“É urgente uma séria redução dos impostos sobre o rendimento”

Antevê uma inversão do ciclo económico em Portugal?
O crescimento tem sido absolutamente anémico, sendo bem inferior àquilo que seria necessário. O PIB per ca-
pita de Portugal é cada vez pior em termos relativos, em comparação com o dos restantes países da Zona Euro. 
Nesse ranking, a nossa posição é cada vez menos lisonjeira, visto que estamos a ser ultrapassados por todos. 
Pelo que, no meu entendimento, precisaríamos efetivamente de uma inversão de ciclo, passando a crescer 
de forma consistente. Temo, porém, que a conjuntura económica mundial não venha a ser muito favorável. A 
economia mundial está a crescer há mais de 10 anos, prolongando um ciclo de crescimento mais longo do que 
o normal. E há indícios de que a situação poderá inverter-se. Pelo que me parece prudente começar a criar-se 
condições para que Portugal possa fazer face a uma evolução menos favorável. Tendo em conta o nosso nível 
de endividamento, se houver contração e uma eventual subida das taxas de juro, a nossa economia pode vir a 
passar mal.

Principal medida para Garantir o Crescimento da Economia:
Definitivamente, entendemos que é urgente uma séria redução dos impostos sobre o rendimento. Uma descida do IRC para 17%, 
que permitirá aumentar a competitividade das empresas e o investimento privado. E um desagravamento generalizado do IRS, que 
potenciará um aumento do rendimento das famílias e estimulará o consumo. Esse choque fiscal contribuirá ainda para o regresso 
de trabalhadores emigrados e para a retenção no país dos melhores quadros. Se queremos um desempenho melhor, teremos de 
fazer diferente. Com a receita do costume, continuaremos a ter o mau resultado de sempre.
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PORTUGAL: QUE FUTURO?

CIP discute o futuro 
da economia em congresso

Um fórum de discussão de ideias para de-
bater o futuro da economia portuguesa. É 
este o mote que está subjacente à realiza-
ção do congresso anual da Confederação 
Empresarial de Portugal, que se realiza no 
dia 22 de outubro, no Centro de Congres-
sos do Estoril.
Sob o tema “Portugal: Crescimento ou 
Estagnação? A Resposta está nas Empre-
sas”, a CIP quer contribuir para o desen-
volvimento económico do País e para o 
crescimento das empresas portuguesas, 
promovendo o debate sobre os desafios 
económicos e políticos que se avizinham. 
O momento para esta discussão não po-

dia ser mais oportuno. Numa altura em 
que o País tem um novo Governo e o ris-
co que as economias europeias entrem 
em recessão é cada vez maior, torna-se 
premente a adoção de estratégias de mé-
dio longo prazo para garantir que Portugal 
tem capacidade para enfrentar tempos 
mais austeros que possam surgir.
É neste contexto, fortemente marcado 
pela incerteza, que a atividade empresa-
rial reclama para si o papel de motor da 
mudança. A CIP defende a importância da 
implementação de um modelo de desen-
volvimento que reconheça às empresas a 
dimensão e importância que têm no País 
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e na sociedade. Recorde-se que são as 
empresas quem mais empregos cria, mais 
riqueza produz, mais inovação promove e 
maior crescimento alcança. 
Neste Congresso, a CIP vai reunir empre-
sários e personalidades relevantes, para 
uma reflexão sobre o futuro da economia 
portuguesa. O programa começa com a 
cerimónia de abertura, que ficará a cargo 
de António Saraiva, Presidente da CIP, e 
de Pierre Gattaz, presidente da Busines-
sEurope. De seguida, um painel de re-
putados empresários, gestores e dirigen-

tes irá debater o valor do associativismo 
empresarial. Ainda parte da manhã, será 
apresentado o estudo final sobre “O Futu-
ro do Trabalho e o Imperativo da Requa-
lificação”, numa iniciativa da Nova SBE/
Mckinsey Global Institute e que conta com 
o apoio da CIP. É, aliás, na sequência des-
te estudo que será apresentado no con-
gresso o primeiro Observatório Português 
para a Requalificação Profissional. 
Outro documento, bastante aguardado, 
que será divulgado durante o Congresso 
é o estudo sobre o modelo de desenvolvi-

mento económico para Portugal, que será 
apresentado por Jorge Marrão, Presidente 
da Missão Crescimento, e por Francisco 
Coelho Veiga, da Universidade do Minho.
Destaque ainda para a intervenção do 
antigo Presidente da Comissão Europeia, 
Durão Barroso, que irá falar aos partici-
pantes sobre o tema da globalização. À 
semelhança do congresso do ano passa-
do, o Presidente da República irá também 
marcar presença neste evento, partici-
pando na cerimónia de encerramento do 
congresso.

Marcelo Rebelo de Sousa
Sua Excelência, o Presidente 
da República estará presente 
no congresso para a cerimónia
de encerramento do evento

António Saraiva
O Presidente da CIP além de 
dar as boas vindas aos participantes, vai fazer 
o discurso de encerramento do congresso, 
sob o ângulo: “O Futuro da Economia Portuguesa 
e o Papel dos Empresários”

Guy Ryder
O Diretor-Geral da Organização
Internacional do Trabalho falará 
sobre o futuro do trabalho 
e o papel das empresas

José Manuel Durão Barroso
O antigo presidente da Comissão 
Europeia é uma das personalidades 
mais aguardadas. Durão Barroso irá 
falar sobre como reinventar 
a globalização

Erol Kiresepi
O Presidente da Organização 

Internacional de Empregadores será um 
dos convidados internacionais presente 

na abertura do Congresso

Pierre Gattaz
O Presidente da BusinessEurope é outra 

das personalidades internacionais 
que irá intervir no congresso da CIP

Daniel Traça
O diretor da Faculdade de Economia 

da Universidade Nova de Lisboa irá fazer a 
apresentação do Observatório Português 

para a Requalificação Profissional

Jorge Marrão
A apresentação do estudo sobre 

o modelo de desenvolvimento económico 
para Portugal ficará a cargo de Jorge Marrão, 

Presidente da Associação Missão Crescimento
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ATUALIDADE

108.ª Conferência 
Internacional do Trabalho 2019

A REPRESENTAÇÃO técnica desta Con-
federação ficou a cargo de Luís Henrique, 
enquanto Delegado Empregador suplente à 
Conferência e Conselheiro Técnico na Co-
missão normativa “Acabar com a violência 
e o assédio contra mulheres e homens no 
mundo do trabalho – 2.ª discussão”, e de 
Sara Rego, a título de Conselheira Técnica 
nesta mesma Comissão.
No dia anterior ao início da Conferência, a 
CIP marcou presença na reunião do Conse-
lho Geral da Organização Internacional dos 
Empregadores (OIE), onde foram apresen-
tados os respetivos plano de atividades e 
orçamento e a atribuição do título de Pre-
sidente Honorário da OIE a Daniel Funes 
de Rioja, que, durante as últimas duas dé-
cadas, desempenhou cargos de relevo no 
âmbito da OIE e da OIT.
Ainda no dia 9 de junho, teve lugar a pri-
meira reunião do Grupo de Empregadores, 
destinada a proceder à eleição dos “chair-
mans” e dos “spokepersons” nas diversas 
Comissões, bem como a analisar as pers-
petivas do Grupo relativamente aos poten-
ciais resultados da Conferência.
No dia 10 de junho, realizou-se a sessão 
plenária de abertura da Conferência, a qual 
contou com a presença do Diretor-Geral da 
OIT, Guy Ryder, tendo, de seguida, inicia-
do as Sessões Plenárias de Alto-Nível que 

contaram com Chefes de Estado de vários 
países membros da OIT.
Diariamente, os trabalhos da Conferência 
são, como habitualmente, precedidos de 
uma reunião do Grupo de Empregadores, 
onde sumariamente se aborda o ponto de 
situação da agenda prevista para as diver-
sas Comissões em funcionamento e se dis-
cutem os vários (por vezes mesmo díspares) 
pontos de vista sobre os temas visados.
As referidas reuniões possibilitam uma abor-
dagem global dos temas tratados nas Co-
missões e da evolução dos respetivos tra-
balhos, além de permitirem percecionar as 
opiniões dos membros do Grupo, no que 
respeita a questões como os futuros instru-
mentos da OIT, em discussão no âmbito da 

Comissão normativa sobre violência e assé-
dio no mundo do trabalho, e da Declaração 
do Centenário, em elaboração na Comissão 
“The Whole”.
Guy Ryder esteve presente na reunião do 
Grupo de Empregadores, no dia 13 de ju-
nho, onde sublinhou a importância do Cen-
tenário da OIT e, consequentemente, da 
responsabilidade de se alcançar, num cli-
ma de compromisso mútuo, uma solução 
equilibrada relativamente aos instrumentos 
normativos (Convenção e Recomendação) 
destinados a combater a violência e o assé-
dio no mundo do trabalho, que estavam em 
discussão na presente Sessão.
Durante a segunda semana da CIT/2019, o 
Presidente da CIP assistiu a várias interven-
ções que decorreram no Plenário da Con-
ferência. 
Destacam-se as intervenções dos Delega-
dos portugueses à Conferência, ou seja, 
dos Delegados Empregador, Trabalhador e 
do Governo, no dia 18 de junho, e, ainda, 
a intervenção do Primeiro-Ministro de Portu-
gal, António Costa, no dia 19 de junho.
Por outro lado, como já acima se referiu, 
o Presidente da CIP participou e interveio, 
a convite da Organização Internacional de 
Empregadores (OIE), em vários eventos pro-
movidos por esta prestigiada Organização.
Entre os citados eventos, destacam-se a 

A CIP participou na 108.ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho(CIT) 2019 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), entre os dias 10 e 21 de junho, na qual se 
comemorou o Centenário desta Organização. O Presidente da CIP, António Saraiva, esteve 
presente na Conferência, como convidado da Organização Internacional dos Empregadores (OIE)
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Reunião dos Presidentes das Organizações 
Empresariais Ibero-americanas e o Fórum 
de Presidentes da OIE.
Na reunião de Presidentes das Organizações 
Empresariais Ibero-americanas, procedeu-se 
a uma descrição da situação política e eco-
nómica de cada um dos países presentes.
Por sua vez, no âmbito do Fórum de Pre-
sidentes da OIE, cada um dos Presidentes 
descreveu a situação socioeconómica do 
respetivo país e identificou alguns dos prin-
cipais obstáculos e/ou desafios que os mer-
cados de trabalho aí enfrentam. 
Como era expectável, verificou-se uma 
grande diversidade de situações conforme 
as regiões onde as organizações se locali-
zam. Por exemplo, relativamente a realida-
des mais próximas da portuguesa, o maior 
desafio identificado prende-se com a digita-
lização dos mercados de trabalho.
Neste âmbito, o Presidente da Confedera-
ção abordou vários domínios na sua inter-
venção, entre os quais se destacam:
• Portugal e a crise económico-financeira.
• A manutenção da paz social.
• O papel das empresas e do diálogo social 
no trajeto de recuperação.    
• Os desafios e riscos que se apresentam, 
entre os quais, i) a dívida pública, ii) a im-
portância de desenvolver sistemas de edu-
cação e formação profissional que tenham 
em conta, nomeadamente a digitalização, iii) 
a necessária requalificação dos trabalhado-
res e iv) a falta de trabalhadores em alguns 
setores.
É, ainda, de destacar, que o Presidente da 
Confederação, após descrição da situação 
socioeconómica e da identificação de al-
guns dos principais desafios do mercado de 
trabalho, referiu, de forma bem vincada, que 
Portugal, pelas suas infraestruturas, recur-
sos humanos qualificados, espírito inovador 
e empreendedor, e segurança e estabilidade 
em diferentes domínios, constitui um espa-
ço único e privilegiado para o investimento 
estrangeiro.
Relativamente às Comissões que funciona-
ram na CIT/2019, como já referido, a CIP 
participou na Comissão normativa “Acabar 
com a violência e o assédio contra mulheres 
e homens no mundo do trabalho – 2.ª dis-
cussão”, que tinha como objeto a eventual 
adoção de dois novos instrumentos inter-
nacionais da OIT: uma Convenção comple-
mentada por uma Recomendação.
Os três Grupos de interesses (Emprega-
dores, Trabalhadores e Governos) tiveram 
como base de negociação o Relatório “Aca-
bar com a violência e o assédio contra mu-
lheres e homens no mundo do trabalho” – 
Relatório V (2A) e (2B).

Partindo do Relatório V (2A), elaborado pelo 
secretariado da OIT em março de 2019, o 
Relatório V (2B), do mesmo mês, continha 
as versões inglesa e francesa dos textos 
propostos da Convenção e da Recomen-
dação, corrigidos à luz das observações 
feitas pelos governos, pelas organizações 
de empregadores e de trabalhadores, e 
pelo próprio secretariado daquela Organi-
zação.
Todavia, este último Relatório mereceu sé-
rias reservas por parte dos Empregadores, 
que o consideraram desequilibrado, dado 
que, a título de exemplo, continha uma de-
finição una de violência e assédio no traba-
lho, a qual não contemplava a devida distin-
ção entre os dois fenómenos, tratando-os 
de forma indiferenciada; excluía os empre-
gadores do âmbito de proteção de ambos 
os instrumentos objeto de discussão; e, ain-
da, era omisso no que respeita à inclusão 
de uma noção de controlo, enquanto limi-
tadora da responsabilidade do empregador 
em situações de violência e/ou assédio que 
ocorram em contexto de trabalho.
O Grupo dos Empregadores continuou, de 
forma unânime e reiterada, a expressar o 
forte compromisso de regular com eficácia, 
mas, também, de forma equilibrada e realis-
ta, os comportamentos inaceitáveis de vio-
lência e assédio no trabalho.
No final do trabalho da Comissão, todos os 
Empregadores reconheceram o sucesso do 
Grupo na proteção e acomodação de mui-
tas das suas preocupações, mormente as 
acima citadas, uma vez que, apesar da ma-
nutenção de um conceito único de violência 
e assédio no trabalho, previu-se a obrigação 
de os Estados-Membros elaborarem defini-
ções de violência e de assédio, que poderão 
consubstanciar noções separadas ou uma 
noção conjunta; os empregadores, enquan-
to “pessoas individuais”, foram incluídos no 
âmbito de proteção dos instrumentos nor-
mativos em referência; e a responsabilidade 
do empregador foi limitada em função do 
seu grau de controlo em relação à situação 
em concreto.
Com efeito, a maioria dos empregadores 
votou a favor da Convenção e da Recomen-
dação, embora alguns deles decidiram abs-
ter-se e/ou votar contra os textos propos-
tos. A CIP votou contra a Recomendação, 
na medida que a mesma associa a violência 
doméstica ao mundo do trabalho. Em con-
creto, o referido instrumento refere que a ne-
gociação coletiva deve abordar a dimensão 
da violência doméstica, o que, para a CIP, é 
inaceitável. 
Não obstante, ambos os instrumentos fo-
ram adotados pela Conferência, já que o 

Grupo dos Trabalhadores e a maioria dos 
Governos votaram pela sua adoção.
De resto, importa ter em atenção o proce-
dimento de ratificação das Convenções da 
OIT. 
Cada convenção contém uma disposição 
relativa à sua entrada em vigor. Desde 1928, 
a prática comum foi a de prever a entrada 
em vigor de uma convenção doze meses 
após o registo da segunda ratificação e, 
posteriormente, para cada Estado que a ra-
tifica, doze meses depois do registo da sua 
ratificação.
No que respeita às restantes Comissões, a 
saber, a Comissão da Aplicação das Nor-
mas e a Comissão “The Whole”, é de su-
blinhar que, relativamente a esta última, as 
discussões ocorreram num clima de abertu-
ra, ainda que difícil, pois rapidamente emer-
giram tensões entre os três Grupos.
Contudo, o Grupo dos Empregadores tra-
balhou no sentido de reforçar a credibilida-
de, relevância e eficácia da OIT, com vista a 
assegurar a liderança desta Organização no 
âmbito da antecipação e gestão dos desa-
fios e oportunidades que o futuro do traba-
lho coloca à escala mundial.
Desta Comissão resultou “A Declaração do 
Centenário da OIT sobre o Futuro do Traba-
lho”, aprovada pelos constituintes, que não 
se destina apenas a celebrar os 100 anos da 
Organização, mas, ao invés, consubstancia 
um documento onde se definem as priorida-
des das ações da OIT e dos seus membros, 
no que diz respeito à governação tripartida 
e ao diálogo social, sendo de destacar que, 
pela primeira vez, se reconhece, num texto 
desta natureza, o papel do setor privado e 
das empresas na promoção do emprego, 
da inovação e do trabalho digno no âmbito 
do futuro do trabalho.
A Resolução que a acompanha contém 
medidas concretas de monitorização para 
garantir que a Declaração é aplicada na prá-
tica.
Relativamente à Comissão da Aplicação das 
Normas, destaca-se, novamente, o caso do 
Brasil, por alegado desrespeito da Conven-
ção n.º 98, sobre o Direito de Organização e 
de Negociação Coletiva.
Na opinião do Grupo dos Empregadores, 
ficou novamente claro, na discussão deste 
ano, que a reforma laboral levada a cabo 
no Brasil incentiva e promove a negociação 
coletiva, tendo sido resultado de um abran-
gente processo de consultas. 
Assim, demonstrou-se que a reforma em 
apreço está em conformidade com a Con-
venção n.º 98. As conclusões adotadas são, 
na perspetiva dos empregadores, construti-
vas e voltadas para o futuro. 
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BREXIT – preparando as empresas
O relacionamento económico com o Reino Unido é importante – é o 4º principal destino 
das nossas exportações de bens e o principal destino das exportações de serviços

O BREXIT FARÁ diminuir este relaciona-
mento bilateral e determinará uma alteração 
do desenho de importantes cadeias de valor 
globais na União Europeia e no Mundo. O 
seu impacto será significativo e por isso, é 
fundamental que as empresas sejam infor-
madas dos seus diferentes efeitos, de modo 
a poderem conceber estratégias e opções 
de gestão que possam mitigar os efeitos ne-
gativos e potenciar as oportunidades.
Neste contexto, a CIP decidiu, no final de 
2017, encomendar um estudo sobre o im-
pacto do Brexit a uma equipa profissional 
reconhecida – a Ernest & Young e Augusto 
Mateus & Associados. Era preciso conhe-
cer as implicações dos vários cenários da 
futura relação, os setores mais vulneráveis 
e os que potencialmente teriam mais opor-
tunidades. Era preciso conhecer as vias 
através das quais as empresas iriam sentir 
mais dificuldades. O Estudo “Brexit: as con-
sequências para a economia e as empresas 
portuguesas” foi apresentado em outubro 
de 2018.
Em paralelo, a CIP acompanhou o processo 
do Brexit a vários níveis, donde destacamos 
os trabalhos desenvolvidos na Task Force 
Brexit da BusinessEurope, a Confedera-
ção empresarial  europeia de que a CIP é 
o membro português. Neste grupo, foram 
promovidas reuniões com elementos da 
equipa negociadora do lado da EU, com 
responsáveis da Comissão Europeia ligados 
à preparação do Brexit, eg, nas Alfândegas, 
com elementos da Representação Perma-
nente do Reino Unido junto da EU, etc.  Nas 
sessões de trabalho onde preparávamos 
posições e relatórios da BusinessEurope, 
tivemos também a oportunidade de trocar 
experiências entre as federações membro 
dos vários Estados Membros no que se re-
fere à divulgação do Brexit, aos diferentes 
tipos de problemas e dificuldades encontra-
dos pelas respetivas empresas nacionais e 
às medidas de contingência tomadas a nível 
nacional.  
Defendemos a posição das empresas em 
várias frentes, de que se destacam:  junto 
do Governo, especialmente em sede da Co-
missão Permanente de Concertação Social 
na preparação dos vários Conselhos Euro-
peus, na Assembleia da República, junto do 
Chefe das negociações entre a EU e o Reino 
Unido, Michel Barnier, em reuniões com os 

parceiros sociais em Lisboa e junto do Se-
cretariado da Comissão Europeia responsá-
vel pelas medidas de contingência da UE.
Para além disso, a CIP integra a equipa or-
ganizadora dos seminários “Brexit: oportu-
nidades e desafios para as PME”, coorde-
nada pela AICEP e incluindo a participação 
de três ministérios – Negócios Estrangeiros, 
Economia (Direção Geral das Atividades 
Económicas, DGAE) e Finanças (Autorida-
de Aduaneira). Desde outubro de 2018 até 
agora, os Seminários, de abrangência se-
torial e/ou regional têm ocorrido em vários 
pontos do país (ver lista), contando com a 
participação das associadas da CIP das 
respetivas regiões e setores mais relevantes. 

A pedido da CIP, a DGAE/ME organizou, 
com a colaboração da Autoridade Adua-
neira, uma formação de dois dias para os 
associados da CIP, sobre as implicações do 
Brexit, onde foram vincados os aspetos rela-
cionados com a Política Comercial da União 
Europeia. Tratou-se de refletir - no contex-
to da disciplina da Organização Mundial do 
Comércio e da provável nova política comer-
cial independente do Reino Unido - sobre os 
efeitos das alterações dos relacionamentos 
entre Reino Unido, países da EU e países 
terceiros com os quais a EU mantém Acor-
dos de Comércio Livre. 
À medida que a hipótese de um não-acordo 
se tem vindo a tornar cada vez mais pro-
vável, as informações e análises têm-se 
concentrado nas medidas de contingência, 
onde as preocupações se focam, natural-
mente, no segmento empresarial mais vul-
nerável a mudanças drásticas dos contexto 
económico e comercial, as PME.
A CIP irá, naturalmente, continuar a acom-
panhar o processo Brexit, independente-
mente da evolução futura. Em caso de não-
-acordo, seguir-se-ão as negociações sobre 
o estabelecimento da futura relação com a 
União Europeia. Em qualquer dos casos, o 
Reino Unido continuará a ser um parceiro 
económico incontornável da economia por-
tuguesa. 

SEMINÁRIOS & CONFERÊNCIAS 
BREXIT - OPORTUNIDADES E DESAFIOS PARA AS PMEs

AICEP, Lisboa - 25 junho 2018
AICEP, Porto – 26 junho 2018
NERLEI, Leiria, Setor agro-alimentar – 17 outubro 2018
AEP, Porto, Fileira Moda – 18 outubro 2018
CIP, Lisboa, Apresentação do Estudo CIP – 31 outubro 2018
AIDA, Aveiro, Setor Automóvel – 28 novembro 2018
AEVC, Viana do Castelo – 17 janeiro 2019
Conselho Estratégico da Saúde, Lisboa, Setor da Saúde – 25 fevereiro 2019
NERA, Loulé – 8 março 2019
ACIF – CCIM, Funchal – 30 maio 2019
ATP, ACIB, V.N. Famalicão, Setor Têxtil – 18 junho 2019
NERSANT, Torres Novas – 18 setembro 2019
AEBB, Castelo Branco – 19 setembro 2019
CCIA, Ponta Delgada – 24 setembro 2019





22 INDÚS TR IA • Se t embro 2019

ASSOCIADOS

Cluster da 
indústria química 
assina pacto para 
a competitividade 
e internacionalização

O Cluster da Petroquímica, Química Industrial e Refinação e o Ministério da Economia assinaram, 
no dia 11 de setembro, o Pacto para a Competitividade e Internacionalização, no que é considerado 
pelos responsáveis da APQuímica, entidade gestora do cluster, como um impulso fundamental à 
modernização, internacionalização e reforço da vocação exportadora de todo o setor



A APQUÍMICA é a associação nacional de 
referência para o setor da Química, Petro-
química e Refinação e tem entre os seus 
associados as empresas mais representa-
tivas da área. A Bondalti, enquanto asso-
ciada e membro fundador, tem participado 
ativamente no fortalecimento desta entida-
de, bem como na dinamização do Cluster. 
São ambas associadas da CIP.
Com o pacto agora assinado, os agentes 
do setor e as entidades oficiais, através 
do IAPMEI – Agência para a Competitivi-
dade e Inovação, vão promover ações de 
proximidade com vista à implementação 
da estratégia desenvolvida no âmbito da 
APQuímica e que assenta em sete vetores 
essenciais: Integração de Cadeias de Va-
lor e Especialidades; Capital Humano, I&D 
e Inovação; Simbiose Industrial e Econo-
mia Circular; Descarbonização e Transição 
Energética; Infraestruturas, Transportes e 
Logística; Atuação Responsável e Ligação 
à Sociedade; Indústria 4.0 e Modernização 
Produtiva.
“O papel dos clusters e, em particular, do 
Cluster da Petroquímica, Química Industrial 
e Refinação, é hoje determinante, numa al-

tura em que se procuram novos modelos 
de desenvolvimento assentes no trabalho 
em rede”, explica Luís Rebelo da Silva, 
Presidente da APQuímica, Administrador 
da Bondalti e Vice-Presidente da CIP, para 
adiantar que “a assinatura deste pacto 
constitui um passo essencial no caminho 
de evolução de um setor que já é funda-
mental para a economia nacional”.
Em Portugal, o setor da Química, Petroquí-
mica e Refinação é responsável por 52.000 
empregos diretos e indiretos, 12 mil milhões 
de euros de volume de negócios anual, 1,8 
mil milhões de euros de Valor Acrescentado 
Bruto (VAB) e 14% do total das exporta-
ções nacionais, com vendas para mais de 
180 países. Esta indústria caracteriza-se 
ainda por elevados níveis de investigação e 
desenvolvimento, representando 20% das 
despesas em inovação de toda a indústria 
transformadora.
Os números são expressivos, mas a rele-
vância do setor vai além da importância 
económica, como sublinha Luís Rebelo da 
Silva: “Esta indústria detém uma histórica 
capacidade de inovação ao serviço da Hu-
manidade. Hoje integra a composição de 

cerca de 95% de todos os bens produzi-
dos. Nesse sentido, é uma atividade que 
faz parte do nosso quotidiano e da nossa 
vida”.
Gerido pela APQuímica, o Cluster da In-
dústria Química, Petroquímica e Refinação 
existe há mais de 10 anos e tem como mis-
são o estímulo da competitividade do setor, 
nomeadamente na vertente exportadora e 
de captação de investimento, bem como a 
criação de um ambiente robusto e sistemá-
tico de trabalho em rede.
O Cluster tem na sua constituição e diver-
sidade uma das grandes forças e um im-
portante fator diferenciador. É formado por 
mais de 60 organizações, entre grandes 
empresas industriais, PME, startups, insti-
tuições de ensino superior, centros de I&DT 
e outras entidades com atividade relevante 
ao longo da sua cadeia de valor, incluindo 
vários portos nacionais.
Ao longo dos anos, tem desenvolvido e 
lançando iniciativas fundamentais e estra-
tégicas, em particular nas áreas de I&D, 
inovação e transferência de conhecimento, 
que não seria possível concretizar numa ló-
gica individual, empresa a empresa. 



24 INDÚS TR IA • Se t embro 2019

ASSOCIADOS

Assimagra promove pedra 
portuguesa em Nova Iorque
Álvaro Siza Vieira apresentou à comunidade nova-iorquina uma peça em pedra portuguesa, 
da sua autoria, que surgiu de um desafio lançado pela ASSIMAGRA ao arquiteto português

NO PASSADO dia 24 de setembro, Álvaro 
Siza Vieira foi o embaixador da pedra por-
tuguesa em Nova Iorque, num evento em 
que foi apresentada ao público a peça Hell’s 
Kitchen Bench, assinada pelo arquiteto por-
tuguês, vencedor de um prémio Pritzker.
Feita a partir de mármore e mogno, a peça 
ficará no átrio de um edifício projetado pelo 
português para o bairro de Hell’s Kitchen, 
na ilha de Manhattan, Nova Iorque.
Esta obra surgiu de um desafio lançado 
pela ASSIMAGRA – a associação que re-
presenta os recursos minerais em Portugal 
e que é associada da CIP - e da Experi-
menta Design, para que Siza Vieira criasse 
uma obra dentro da própria obra. O ar-
quiteto respondeu com a criação de uma 
peça de mobiliário, um banco feito a partir 
de mármore branco proveniente da Vigária, 
em Vila Viçosa. 

Miguel Goulão, Vice-Presidente Executivo 
da ASSIMAGRA, afirmou, a propósito des-
ta iniciativa inédita em Nova Iorque, que “é 
com imensa honra que o Cluster de Re-
cursos Minerais Portugueses oferece esta 
peça feita em pedra portuguesa à Torre de 
Álvaro Siza na cidade de Nova Iorque”. E 
acentuou que “o design, concebido por um 
dos melhores arquitetos do nosso tempo, 
é um exemplo maravilhoso da qualidade, 
versatilidade e beleza da Pedra Portugue-
sa, bem como uma expressão exemplar da 
excelência desta indústria”.
2018 foi o melhor ano de sempre para o 
Cluster da Pedra Portuguesa, desde que 
há registo. Os Estados Unidos ocupam a 
4ª posição no Top 10 dos mercados de ex-
portações da pedra portuguesa, precedido 
da Espanha (3ª), China (2ª) e França (1ª). 
As exportações para o mercado americano 

atingiram os 22,952 milhões de euros, ten-
do sofrido um aumento de 8,78%.
No número 1 do Top 10 está a França, que 
ultrapassou os 79 milhões de euros, com 
um crescimento de 15,91%. O calcário é a 
pedra que mais procura tem neste merca-
do, representando 55% do total das expor-
tações, seguido do mármore com 37% e 
do granito com 6%.
Esta iniciativa faz parte do programa Pri-
meira Pedra (www.primeirapedra.com) 
que, desde 2016, já contou com a parti-
cipação diversos arquitetos e artistas plás-
ticos nacionais e internacionais. O objetivo 
deste programa é promover a versatilidade 
e capacidade do cluster português da pe-
dra no mundo, e o seu potencial e grau de 
especialização, cujo valor é já reconhecido 
de forma transversal, tanto ao nível do de-
sign como da arquitetura. 
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Programa de passageiro frequente da 
TAP considerado o melhor da Europa e África 
O TAP MILES&GO foi distinguido em 
Londres com três prémios das cinco ca-
tegorias a concurso na gala dos Frequent 
Traveler People’s Awards. Esta é a primeira 
vez que a companhia aérea portuguesa, 
associada da CIP, marca presença nestes 
prémios que vão na sua quarta edição e 
que reconhecem a nível global o que de 
melhor é feito na indústria das viagens ao 
nível da fidelização de clientes.
O programa de passageiro frequente da 
TAP foi considerado o melhor da Europa e 
África, nas categorias de Programa do Ano, 
Melhor Promoção Global e Melhor Serviço 
ao Cliente. 
Os Frequent Traveler People’s Awards tra-
duzem os votos de mais de 1 milhão de 
passageiros frequentes de todo o mundo, 
num total de mais de 100 Programas a 
concurso.

Estes prémios significam um importante 
reconhecimento, a nível internacional, de 
todo o trabalho de modernização e melho-
ria do programa de fidelização da TAP. 
Desde a reformulação do programa, em 
novembro de 2018, que a companhia tem 
vindo a lançar novas funcionalidades e be-
nefícios no seu programa de fidelização, 

sempre com a preocupação de acres-
centar mais valor e aumentar a relevância 
deste programa para os seus membros, 
respondendo assim às principais necessi-
dades dos seus Clientes frequentes.
Os prémios juntam-se assim ao Freddie 
Award, galardão que o Programa TAP 
Miles&Go recebeu em abril deste ano. 
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Empreendedorismo 
é uma vocação pessoal

A INCONTINÊNCIA do uso dificultou, 
como quase sempre acontece, a com-
preensão dos conceitos. Importa reter, para 
o que segue, que os dois primeiros corres-
pondem, tão só, a ferramentas de medida 
da eficiência das operações: a rentabilida-
de traduz a taxa de rendimento do capital 
financeiro investido; a produtividade informa 
sobre o ratio do valor dos bens ou serviços 
produzidos por cada trabalhador, ou por 
hora de trabalho, ou ainda a mesma relação 
referida ao valor acrescentado. Já o tercei-
ro – a competitividade – mede a eficácia da 
empresa na arena da concorrência, isto é, 
a sua capacidade para servir com igual ou 
melhor qualidade e mais baixo preço as ne-
cessidades de um mercado.
O empreendedorismo exprime um concei-
to radicalmente distinto: caracteriza uma 
vocação pessoal, traduzida no impulso (ou 

pulsão interior) – que poderíamos cada vez 
mais identificar como ousadia! -, de em-
preender, isto é, de transformar em suporte 
de vida independente (por natureza, livre) 
-  sob a forma de negócio -, aptidões (com-
petências, skills) que podem servir, resolver, 
suprir, necessidades de um mercado. Esta-
mos, assim, em presença de um conceito 
inspirado na convergência virtuosa de valo-
res estritamente pessoais - a vocação e a 
competência – com a nobreza da sensibili-

dade social - atenta ao serviço solidário e à 
superação de necessidades colectivas.

Empreender é ser solidário
É generalizada a consciência de que a ace-
leração do conhecimento científico nas so-
ciedades mais desenvolvidas é indutora de 
aplicações múltiplas no plano das tecnolo-
gias e tem vindo a alimentar dinâmicas de 
mudança cujos diferenciais de assimilação 
têm acelerado as assimetrias económicas e 

A expressão empreendedorismo entrou há relativamente pouco tempo na linguagem política 
e no discurso mediático, como veículo de uma ideia ou, melhor, de um conceito do domínio 
específico da economia real, partilhado por aquelas duas visões; na linha, aliás, da utilização 
exaustiva de alguns outros conceitos característicos do mesmo universo, que alimentaram 
nos últimos anos o comentarismo mais ou menos diletante das arenas do autoproclamado 
serviço público: rentabilidade, produtividade, competitividade
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sociais que são fermento de injustiças, de 
acrescidas tensões e de carências ofensi-
vas da dignidade das pessoas. É difícil, por 
outro lado, avaliar, a partir da realidade que 
vivemos no nosso mundo ocidental e euro-
peu – não obstante a experiência, que nos 
afronta, de tantos casos domésticos que 
ferem a consciência colectiva -, a dimensão 
do drama que é o dia-a- dia de centenas 
de milhões de outros irmãos dispersos por 
este mundo de Deus, em condições de vida 
sub-humana… 
No nosso mundo desenvolvido, o drama 
proclamado como raiz de todos os males 
é o da falta de trabalho. Em Portugal, habi-
tuámo-nos a designá-lo por desemprego, e, 
por isso mesmo, a respectiva taxa é o baró-
metro da boa (quando desce) ou má (quan-
do sobe) credibilidade das políticas sociais 
dos sucessivos governos. Não nos detere-
mos aqui: os equívocos que alimentam a 
discussão medíocre acerca dos méritos ou 
deméritos das políticas de emprego (ou de-
semprego, que não é, como pode parecer, 
o seu inverso), não devem nada, em alguns 
casos, à imbecilidade… Desde logo porque 
a falta de trabalho – que é uma categoria 
económica – não é exactamente a mesma 
coisa que o desemprego - que é uma ca-
tegoria sociológica de expressão estatística, 
com efeitos dramáticos na vida das pessoas 
e das famílias. 
As (chamadas) políticas públicas de em-
prego não criam postos de trabalho: esta 
é uma capacidade exclusiva da economia 
e das empresas. Por isto mesmo, as políti-
cas promovidas pelos sucessivos governos 
- putativos servidores da Nação que somos 
todos nós -, devem privilegiar o apoio à ac-
tividade económica, por definição, privada, 
desde logo porque, sem ela, os correspon-
dentes impostos e outras contribuições que 
o alimentam - o Estado não poderia cumprir 
a sua missão de servir! E até sabemos to-
dos, de experiência feita, que apoiar a activi-
dade económica pode significar, tão só, não 
criar dificuldades a quem a pretende con-
tinuar, valorizar, desenvolver: licenciamentos 
burocráticos e selectivos, justiça inoperante 
e morosa, legislação laboral e fiscalidade 
penalizadoras da competitividade das em-
presas – são caminhos de regresso e estag-
nação do conjunto nacional, com frequência 
(in)justificados pela conveniência política de 
quem, episodicamente, ocupa o poder…  
O nascimento de novas empresas – única 
via para a criação efectiva de trabalho! - só 
pode ser garantido  pela iniciativa de gente 
jovem: preparada para a aplicação de tec-
nologias de nova geração e motivada para 
o exercício constante da mudança - a es-

sência mesma da recriação permanente 
de processos e metodologias que alguns 
burocratas impreparados ou senis, porque 
não pensam e, em muitos casos, não têm 
ideia do que dizem, condensam no novo 
estereótipo da ignorância que quer parecer 
ilustrada: inovação!  
A solidariedade inter-geracional - que asse-
gura a continuidade sustentável das nações 
porque preserva as memórias colectivas e 
transmite, incólumes, as heranças culturais 
que são o património intemporal comum –, 
é uma tarefa inalienável daqueles a quem 
cumpre continuar o destino nacional: é este 
o desafio para que está convocada a gente 
jovem! – O empreendedorismo é o conceito 
solidário que alimenta a aventura de cons-
truir o futuro. 

Aceitar desafios e riscos
A resposta afirmativa ao desafio interior que 
sentimos corresponder à nossa vocação 
particular – é sempre uma aventura: no sen-
tido de que se trata de um caminho nunca 
percorrido – portanto de constante desco-
berta (ou revelação). É sedutor fazer planos 
– mas cedo nos daremos conta de que os 
percursos são, perante as dificuldades de 
diversa natureza com que nos confronta-
mos, definidos pelo desafio de escolhas su-
cessivas, ocasionalmente racionais e quase 
sempre intuitivas. E como é recorrente, por 
cansaço, a tentação de desistir – a energia 
que alimenta a persistência útil resulta do 
potencial libertado no processo de reacção 
ao que é mais fácil (que não é o mesmo que 
ser mais simples).
É claro que empreender exige, para além 
da vocação – determinante! –, o suporte 
indispensável de uma preparação adequa-
da, uma ideia clara e global do negócio e 
a disponibilidade do capital financeiro sufi-
ciente. Mas, para além de tudo isto, importa 
ter presente que a chave do sucesso reside 
numa correcta definição da estratégia, aferi-
da e eventualmente corrigida pelo exercício 
constante do discernimento e do bom sen-
so. As questões técnicas e administrativas, 
sendo importantes, são, de algum modo, 
secundárias: tão só porque dependem mui-
to menos do que é mais complexo e difícil: 
decidir!
A disponibilidade firme para afrontar os ris-
cos de toda a natureza, inerentes à activida-
de empresarial, não é uma qualidade infusa; 
pelo contrário, é uma aquisição progressiva 
e tormentosa, pontuada por hesitações e er-
ros que são, em boa medida, a cartilha onde 
se aprende a experiência do diálogo com 
uma realidade que é dinâmica - portanto em 
actualização permanente. Com frequência 

variável, somos retribuídos com os prémios 
devidos à seriedade e ao trabalho: o próprio 
e o da rede, que é sempre a geometria natu-
ral da relação entre pessoas e organizações 
saudavelmente articuladas com a realidade 
envolvente, incluída a política.   

Concretizar uma ideia ou conseguir 
um emprego
O espírito empreendedor define-se a partir 
de uma escolha primordial: entre o confor-
to ilusório de um emprego cada vez mais 
definitivamente precário (salvo em funções 
na administração do Estado, também cha-
madas públicas, como estabelece uma dis-
criminação social de conteúdo ideológico, 
ética e politicamente inaceitável!), e a ousa-
dia de concretizar, sob a forma de negócio, 
uma ideia feita solução para responder a 
necessidades gerais ou particulares de uma 
comunidade – que pode ser de pessoas ou 
de outras empresas. Os limites das respos-
tas são fixados pelo âmbito e natureza das 
necessidades correctamente identificadas, 
e o êxito de um projecto empresarial – que 
não resulta de (mas pode ser destruído por) 
decisões político-administrativas – radica, 
para além da óbvia qualidade da gestão, na 
adequabilidade técnica (medida pela eficá-
cia e eficiência das soluções), na compe-
titividade dos preços (que são função dos 
custos, também os financeiros, os fiscais e 
os sociais) e na competitividade dos prazos 
(garantida pela produtividade das opera-
ções – por sua vez ligada à excelência de 
uma formação profissional que suporte a 
aplicação dos melhores níveis tecnológicos). 
A realidade social e política, económica e 
cultural, em transformação progressivamen-
te acelerada como é a do capital-socialismo 
em que vivemos, parece não deixar, entre-
tanto, grande margem de manobra para de-
cisões individuais ou colectivas estranhas às 
lógicas e às dinâmicas do sistema: que se 
define como respeitador de liberdades que 
ofende quando é preciso, ao mesmo tem-
po que exibe perversamente outros valores 
– democracia, igualdade perante a lei, res-
peito pelos direitos humanos –, mascarando 
as injustiças e desigualdades que permite 
e, em muitos casos, acentua –, com o que 
fere, em particular, os mais frágeis da comu-
nidade nacional.  
A decisão pelo lado do risco – empreender! 
-, é a afirmação corajosa e urgente de repú-
dio pelo espartilho em que a especulação 
financeira aprisionou a economia e, através 
dela, as pessoas. O colete-de- forças co-
meçou a ser tecido, vai para mais de vin-
te anos, com a subtileza a que chamaram 
globalização - e foram poucos os que de-
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nunciaram a nova face da perfídia. Se, com 
a inércia da nossa submissão, a deixarmos 
consolidar, facilitaremos a consumação do 
objectivo que persegue: a conquista e uso 
irrestrito de um poder iníquo!
A forma inteligente e expedita de afrontar a 
lógica global baseada na linguagem virtual 
das relações humanas - que é cega e, pior, 
portadora de um desígnio, implosivo a médio 
prazo, de desumanização das organizações 
–, é empreender, isto é, expandir a rede das 
ideias e das soluções que elas produzem, 
ampliando exponencialmente o número e a 
qualidade das respostas empresariais que 
servem a vida fraterna e livre das pessoas, 
comunidades e nações, num quadro de res-
peito pelas culturas particulares – que são 
património intemporal da Humanidade!
Esta perspectiva não é, hoje, de concretiza-
ção pacífica, no sentido em que o paradigma 
virtual traduzido na aplicação intensiva e ex-
tensiva de ferramentas integracionistas con-
duziu à criação massiva de superestruturas 
burocráticas autoalimentadas, que justamen-
te dificultam, quando não interditam, a fluidez 
virtuosa da informação e do conhecimento – 
cristalizados em circuitos de puro formalismo 
estéril. Neste modelo integracionista germi-
nou, de resto, um conceito perverso e muito 
corrente de emprego: condição que assegu-
ra, entre outros, o direito a uma remuneração 
financeira sem correspondência ao dever de 
executar qualquer tarefa identificável com 
um posto de trabalho. O paralelo com o em-
preendedorismo revela uma distinção abis-
mal: é que este, ao contrário, encontra o seu 
fundamento num conceito de trabalho huma-
no entendido como realização inteligente e 
coordenada de tarefas úteis e necessárias à 
comunidade, com o recurso às capacidades 
naturais e às competências adquiridas atra-
vés de uma formação adequada.

Virtudes e fragilidades
Ninguém ignora os efeitos desastrosos da 
falta de trabalho nos equilíbrios sociais e 
económicos de uma comunidade humana, 
em particular no dramatismo de situações-
-limite de sobrevivência, como são os casos 
da falta de alimentos e/ou assistência médi-
ca, infelizmente não já apenas característi-
cos do mundo subdesenvolvido: o problema 
é igualmente muito grave nas múltiplas si-
tuações de carência ocultadas, em socieda-
des mais desenvolvidas, pela vergonha da 
exposição pública mas também pelo cálculo 
dos jogos de poder político: as disfunções 
comportamentais são aí – aqui! -, sabemos, 
cada vez mais frequentes, quer no plano da 
convivência social alargada quer no domínio 
privado da vida familiar. 
Sem a cuidadosa identificação dos titulares 
e dos conteúdos das missões, bem como 
da natureza sempre original das circunstân-
cias, tem vindo a ser generalizado o enten-
dimento de que a resposta ao problema do 
desemprego integra, em absoluto, o elenco 
dos deveres do Estado; ora, não obstante a 
evidência do seu iniludível envolvimento na 
ordem institucional, não é indiscutível a con-
vergência, no Estado, de todas as respon-
sabilidades ligadas aos problemas da falta 
de trabalho. Mantenho a convicção de que 
também o vazio gerado pelo mau exemplo 
e desempenho medíocre de muitos agentes 
privados da economia é determinante da 
ocupação, pelo Estado, deste espaço, não 
obstante os exemplos de duvidosa eficácia 
e muito discutível isenção, recorrentes na 
tradição política das vocações partidárias 
que o habitam. A consequência funesta foi 
ter sido transferida para o domínio dos for-
malismos puramente burocráticos de uma 
administração pública gerida por critérios de 
facção, a abordagem e a resolução de um 

problema que sendo, na origem, económi-
co, exige, pelos consequentes reflexos no 
tecido humano das sociedades, ser tratado 
com a seriedade política que não dispensa 
o recurso a critérios objectivos de justiça so-
cial. De facto, a responsabilidade (também 
social) das empresas radica no valor im-
perativo da dignidade da pessoa humana, 
sendo que para esta mesma sensibilidade 
estão convocados quer os actores da activi-
dade económica pública ou privada quer os 
seus correspondentes das representações 
políticas. 
Nas sociedades livres – por natureza, demo-
cráticas – a economia é geradora de uma 
forma particular de relação entre pessoas 
no interior das comunidades: chama-se tro-
ca (ou transacção) e envolve, por um lado, 
necessidades – biológicas, sociais, culturais 
- e, por outro, respostas ou soluções que 
são disponibilizadas através do fornecimen-
to de bens ou serviços. Como é demonstra-
do em todos os tempos e lugares da longa 
História da experiência humana, não se trata 
de uma relação subordinada a qualquer au-
toridade de qualquer Estado; ao contrário, 
ela é de natureza intrinsecamente privada e, 
na esmagadora maioria dos casos, estrita-
mente pessoal! A intervenção dos poderes 
constituídos representados no Estado deve 
respeitar e favorecer a liberdade de iniciati-
va da sociedade civil, remetendo-se tão só 
à função reguladora - isto é, disciplinadora 
e vigilante -, para garantir a correcção dos 
termos das trocas e a protecção do interes-
se geral e particular dos cidadãos - titulares 
do direito a tratamento equitativo e justo nas 
relações entre si e de cada qual com o Esta-
do -, ao qual mandataram para administrar 
esse poder. É este, aliás, um dos fundamen-
tos maiores do direito de cidadania – que 
também deve ser exercido pela denúncia da 
iniquidade dos Estados que concorrem no 
mercado com as empresas privadas, usan-
do precisamente os recursos financeiros ob-
tidos pela sangria fiscal a que as submetem.
As políticas públicas de emprego traduzem-
-se no conjunto de acções administrativas 
promovidas pelo Estado com vista à solu-
ção de um problema que a sociologia po-
lítica identifica como desemprego – mas a 
política económica define como falta de tra-
balho. Ou seja: é óbvio que a falta de traba-
lho na economia gera problemas sociais que 
só encontram verdadeira solução no quadro 
da criação de novos postos de trabalho na 
economia E como pode, então, o Estado 
ser cooperativo na solução do problema 
do desemprego? – Apoiando processos de 
criação de postos de trabalho: 1) através de 
políticas de investimento em bens e servi-



ços que preferencialmente envolvam recur-
sos técnicos e tecnológicos disponíveis no 
universo das empresas nacionais; 2) dispo-
nibilizando incentivos de natureza fiscal e/
ou financeira que permitam reestruturar e 
fortalecer os capitais próprios das nossas 
empresas; 3) privilegiando o investimento 
na formação profissional em parceria com 
o universo de empresas da economia real 
– e não como expediente para remunerar 
(sem retorno qualificado) quadros docen-
tes excedentários do MEC, sindicalmente 
efectivados, ainda que sem competências 
específicas nem para o ensino profissionali-
zante nem, muito menos, para o ensino pro-
fissional; 4) racionalizando a burocracia dos 
licenciamentos para o exercício da activida-
de empresarial; 5) exigindo maior agilidade 
e rapidez ao sistema de justiça; 6) ouvindo 
o universo empresarial, através das suas 
representações associativas, em particular 
no planeamento e operacionalização dos 
apoios comunitários à economia nacional. 
A actividade que corresponde, no Instituto 
do Emprego e Formação Profissional (IEFP), 
à fórmula de concretização das chamadas 
políticas públicas de emprego, traduz-se, 
num primeiro tempo, no exercício de ope-
rações meramente burocráticas: 1. registo 
dos cidadãos à procura de trabalho (nome, 
idade, sexo, residência, qualificações esco-
lares e profissionais); 2. publicação das res-
pectivas listas nos correspondentes Centros 
de Emprego; 3. registo das ofertas comuni-
cadas pelas empresas; 4. cruzamento dos 
registos e comunicação dos resultados às 
partes interessadas. Num segundo tempo, 
os candidatos não colocados mas deten-
tores de uma qualificação escolar mínima, 
podem ser enquadrados em acções de for-
mação que visam melhorar ou diversificar 
as suas competências, com o objectivo de 
ampliar as possibilidades de recrutamento; 
os que não têm condições mínimas para 
frequentar as formações vão engrossar o 
exército dos desempregados de longa du-
ração…Um terceiro tempo de intervenção 
tem por objectivo controlar eventuais casos 

de irregularidades: Os Centros de Emprego 
convocam periodicamente os desempre-
gados, avaliam a conformidade das suas 
situações e transmitem algumas regras ou 
orientações práticas no sentido de incenti-
var a procura activa de emprego.  
Como é visível, a mediação burocrática do 
IEFP – que talvez devesse, para ser mais 
eficaz, intensificar as suas relações com o 
universo empresarial que, na inadequada 
terminologia da administração do Estado, 
passou a ser designado por empregador -, 
muito raramente ultrapassa o nível do mero 
registo dos que se lhe apresentam a decla-
rar não encontrar trabalho e a requerer um 
subsídio de…desemprego. 
É certo que os procedimentos de natureza 
burocrática não são, como é óbvio, dispen-
sáveis no desenho das organizações: têm 
por missão registar e tratar organizadamente 
os elementos técnicos e administrativos que 
sustentam as operações da gestão corrente 
e, sobretudo, disponibilizar a informação que 
permite as definições estratégicas. – É para 
assegurar este nível de decisão que eles são 
mais do que necessários: são imprescindí-
veis! Por isto mesmo é imperativo colocar a 
interrogação evidentemente decisiva: a quem 
cumpre definir a orientação estratégica que 
melhor assegura o cumprimento da Missão 
em que está investido o IEFP – no domínio 
do emprego (ou falta de trabalho), como no 
da formação profissional? E a questão é tão 
mais pertinente quanto é clara a evidência de 
que a natureza tripartida deste Instituto Pú-
blico está a perder as virtualidades do seu 
modelo institucional. Um pouco por efeito de 
rotinas operacionais que o tempo verteu em 
puros automatismos, outro tanto em função 
das descontinuidades impostas à gestão 
pela alternância democrática -, a verdade 
é que tem vindo a desvanecer-se o corpo 
dos fundamentos que edificaram e têm sus-
tentado o modelo de cooperação exemplar 
institucionalizada no IEFP. E como, simulta-
neamente, é justificável avaliar o sentido e 
até, em aspectos fulcrais da gestão, a legiti-
midade de algumas decisões unilaterais que 

podem comprometer o acordo fundador por 
incumprimento da Lei, não parece excessivo 
considerar que pode estar igualmente com-
prometido o seu desempenho institucional. A 
fórmula regulamentar do funcionamento do 
Conselho de Administração – com represen-
tação formal tripartida (Estado, representado 
pelo Conselho Directivo), Confederações 
Patronais e Sindicais com assento no CPCS 
– reduz, de facto, o exercício das representa-
ções institucionais privadas à formulação de 
meras opiniões sobre assuntos marginais à 
natureza e, ainda menos, à essência da mis-
são institucional do IEFP. 
Justamente uma das mais imperativas ac-
ções de missão do IEFP – visando objecti-
vamente a criação de postos de trabalho, 
deveria incidir na detecção, motivação, e 
apoio às vocações empreendedoras que 
despertam em muitos dos milhares de jovens 
profissionalmente habilitados pelos nossos 
Centros de Formação Profissional. Quantas 
vocações latentes se perdem – paralisadas 
pela expectativa de um emprego não apenas 
incerto como, em geral, pouco qualificado e 
seguramente mal remunerado –, apenas por-
que não são esclarecidas nem apoiadas para 
a ousadia de realizarem as suas vocações – o 
que não só lhes poderia garantir a indepen-
dência pessoal como permitiria cumprir o de-
ver do contributo activo para o aumento da 
riqueza nacional! O potencial escondido na 
qualidade da nossa juventude não autoriza 
o desperdício da riqueza que está à mão do 
nosso dever de ajudar a explodir toda a sua 
capacidade de empreender, criar negócios, 
postos de trabalho e bem-estar: 
Implementar uma política activa de rege-
neração da economia através do vigoroso 
impulso de rejuvenescimento dos modelos 
empresariais – é a linha estratégica mais ób-
via para a resolução sustentada do drama 
social, económico e financeiro da falta de 
trabalho justamente remunerado. Tão óbvia 
quanto é a evidência de que este objectivo 
inadiável só encontrará soluções na liber-
dade criativa – empreendedora! - de uma 
saudável e rejuvenescida sociedade civil. 
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NOTA

Contrato-Emprego, 
Contrato-Geração e CONVERTE+
O Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP) contribui para a implementação de 
estratégias de estímulo à criação de emprego, procurando aliar estas estratégias com a defesa 
da qualidade do emprego, a promoção da igualdade de género, a priorização de públicos 
mais desfavorecidos, o desenvolvimento regional e local mais harmonioso e a resposta às 
necessidades dos empregadores com destaque para as pequenas e médias empresas

UMA DAS FORMAS mais importantes de 
intervenção no mercado de trabalho diz res-
peito aos chamados apoios à contratação, 
estando atualmente em vigor as Medidas 
Contrato-Emprego, que inclui um Prémio 
de Conversão a aplicar nos casos de con-
versão de contratos de trabalho inicialmente 
apoiados a termo certo em contratos sem 
termo, e, a Medida Contrato-Geração. 
Muito recentemente foi criada a Medida 
CONVERTE+, que apoia a conversão de 
contratos de trabalho a termo em contratos 
de trabalho sem termo.
Também a medida de Estágios Profissio-
nais, inclui um Prémio ao Emprego, nos 
casos da contratação, sem termo, de ex-
-estagiários, no final dos estágios.
A estas medidas podem candidatar-se as 
pessoas singulares ou pessoas coletivas de 
natureza jurídica privada, com ou sem fins 
lucrativos.
Relativamente aos apoios disponíveis, por 
posto de trabalho criado, destaque-se o 
seguinte:
• Contrato-Emprego:
- No caso da celebração de contratos de 

trabalho sem termo: apoio até cerca de 
3.922 euros por posto de trabalho;

- A contratação a termo certo, por período 
de 12 meses ou mais, também é abran-
gida, limitando-se o apoio até cerca de 
1.307 euros por posto de trabalho, e, o 
conjunto de destinatários circunscrito a 
desempregados em situação maior vul-
nerabilidade. Caso estes contratos sejam 
convertidos posteriormente em contratos 
sem termo, é atribuído um Prémio de 
Conversão de até cerca de 2.179 euros.

• Contrato-Geração: é apoiada a con-
tratação, sem termo e em simultâneo, de 
jovens à procura do primeiro emprego e 
de desempregados de longa ou de muito 

longa duração, sendo este apoio cumulá-
vel com a dispensa parcial ou isenção to-
tal do pagamento de contribuições para o 
regime geral de segurança social, na parte 
relativa à entidade empregadora. Os valo-
res de apoio do IEFP são idênticos aos do 
Contrato-Emprego.
Em ambas as medidas existem majorações 
de apoio pela contratação de desemprega-
dos em situação de maior fragilidade, ou, 
pela localização dos postos de trabalho em 
territórios economicamente desfavorecidos.
Os apoios referidos são também majorados 
no âmbito da Medida de Promoção da 
Igualdade de Género, de 20% ou 30%,  
sempre que seja contratado um trabalhador 
cujo género tenha uma representação inferior 
a um terço no respetivo grupo profissional. 
No quadro da promoção de uma maior 
qualidade do emprego e do combate à pre-
caridade, foi criada muito recentemente a 

Medida CONVERTE+, que apoia a conver-
são de contratos de trabalho a termo certo 
ou incerto em contratos de trabalho sem 
termo, a tempo completo ou parcial. Estes 
apoios estão centrados na promoção da 
qualidade e estabilidade do emprego, ten-
do como destinatários trabalhadores que já 
exercem funções na empresa.
Os apoios do CONVERTE+ estendem-
-se até cerca de 3.050 euros por posto 
de trabalho, podendo atingir o máximo de 
€4.575,48 com as diferentes majorações 
aplicáveis.
As candidaturas são efetuadas no portal 
iefponline (https://iefponline.iefp.pt).
Para informações mais detalhadas sobre as 
regras e condições de acesso a estas me-
didas deve ser consultada a informação dis-
ponível no portal www.iefp.pt,  ou contac-
tado o centro de contacto através da linha 
300 010 001. 

APOIOS À CONTRATAÇÃO E À CONVERSÃO DE CONTRATOS
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IAPMEI disponibiliza portal 
do financiamento às empresas
O Portal do Financiamento é uma ferramenta que agrega, num único local, o conjunto das 
soluções de financiamento com apoio público, disponíveis para as empresas, particularmente 
as pequenas e médias empresas (PME), nas diversas fases da sua atividade e investimento

AS SOLUÇÕES de financiamento com 
partilha pública de risco constituem um 
motor essencial da dinamização da eco-
nomia, apoiando as empresas com estra-
tégias de investimento bem delineadas. 
Desde início de 2016 a agosto do cor-
rente ano foram contratualizadas mais 
de 71.600 operações de financiamento 
com Garantia Mútua, envolvendo cerca 
de 8.200 milhões de euros. A este volume 
de operações correspondem 68.991 em-
presas financiadas, que garantem mais de 
1,1 milhões de postos de trabalho. 
Enquadrado no Programa Capitalizar, este 
portal tem como objetivo ajudar os em-
presários a encontrar o(s) instrumento(s) 
financeiros que melhor se adequem às 
suas necessidades, simplificando o aces-
so aos recursos disponíveis.
A informação encontra-se estruturada em 
função das necessidades das empresas, 
das suas estratégias de investimento (ino-
vação, crescimento, expansão, exporta-
ção, capitalização, etc.), da dimensão em-
presarial ou do setor de atividade. 
A pesquisa da informação sobre as solu-
ções mais adequadas às necessidades de 
cada empreendedor ou empresa é con-
cretizada através da introdução do perfil 
do investidor, da dimensão do investimen-
to, das características do negócio, da acti-
vidade desenvolvida e da sua localização.
O Portal abrange e disponibiliza informa-
ção sobre um conjunto amplo de solu-
ções com partilha pública de risco e/ou 
cofinanciamento público, incluindo: Linhas 
de Crédito com Garantia Mútua, Soluções 
de Garantia Mútua, Seguros de Crédito, 
Capital de Risco, Business Angels, Fun-
dos de Co-investimento, Fundos de In-
vestimento Imobiliário e ainda Incentivos 
fiscais ao investimento e à capitalização 
das empresas.
Saliente-se que o Portal do Financiamento 
está incluindo num projecto mais amplo 
que incluirá, a breve prazo, a disponibili-
zação de um conjunto complementar de 

informação e de ferramentas de apoio aos 
empreendedores e empresas em que se 
destacam: ferramentas de avaliação de 
projetos de investimentos e de avaliação 
de empresas e negócios, uma plataforma 
de transação aberta às empresas e aos 
agentes económicos envolvidos em pro-
cesso de transmissão empresarial e um 
catálogo de empresas, designadamente 
as PME líder com o objetivo de garantir 
maior visibilidade e potenciar o desenvol-
vimento de negócios destas empresas.

IAPMEI

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

NOTA

O Portal do Financiamento é uma iniciati-
va do Ministério da Economia e do IAPMEI 
em parceria com o Turismo de Portugal, a 
SPGM, a IFD, a Portugal Ventures, a PME 
Investimentos e o Turismo Fundos, com 
apoio do Portugal 2020, através do Sistema 
de Apoio à Modernização e Capacitação da 
Administração Pública (SAMA).
Convidamo-lo(a) a visitar o Portal do Financia-
mento em https://financiamento.iapmei.pt. Lá 
tem tudo à mão para financiar e capitalizar a 
sua empresa! 
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A degenerescência da Marca
Uma viagem pela concorrência desleal inversa 

COMECEMOS pelo princípio. A marca é 
um sinal que identifica no mercado os pro-
dutos ou serviços de uma empresa, distin-
guindo-os dos produtos ou serviços de ou-
tras empresas, permitindo assim identificar a 
sua origem e características. 
Se esta marca for registada então o seu titu-
lar passa a deter um exclusivo que lhe con-
fere o direito de impedir que terceiros utili-
zem, sem o seu consentimento, sinal igual 
ou semelhante em produtos ou serviços 
idênticos ou afins.
Trocando por miúdos, permite ao titular rea-
gir contra reproduções ou imitações.
Paralelamente a este processo de registo 
surge por vezes um fenómeno conhecido 
como “Vulgarização da Marca”. 
Tal como o nome já nos indica, trata-se de 
uma marca que com o decurso do tempo 
se foi tornando “vulgar” para indicar produ-
tos ou serviços do mesmo género acaban-
do por perder a capacidade distintiva que 
outrora lhe permitira o registo. 
E o que é esta capacidade distintiva? Em 
suma, e a jeito de exemplo, um produtor de 
sapatos não poderia adoptar como marca a 
palavra ”sapato” pois não teria capacidade 
distintiva para distinguir os seus produtos, 
por si produzidos, dos produtos dos restan-
tes concorrentes.
Para além de que, caso o mesmo fosse pos-
sível, estaríamos a impedir os concorrentes 
de se referirem aos artigos da sua produção 
pela sua denominação comum pois esta-
riam a violar a marca de outrem - ”sapato”.
Conseguimos então avançar com um dos 
principais pilares do registo de marcas: Um 
sinal só pode ser registado como marca se 
tiver capacidade distintiva. Como se trans-
forma afinal uma marca numa denominação 
usual do produto ou serviço?
A resposta não é linear. 
Geralmente associadas a uma longa pre-
sença no mercado, qualidade do produto 
e a uma intensa publicidade encontramos 
marcas, originalmente dotadas de capa-
cidade distintiva, que com o decurso do 
tempo se transformam em denominações 
usuais do produto ou serviço acabando as-
sim por perder a sua capacidade distintiva. Este artigo representa a opinião pessoal do autor e não vincula 

a CIP - Confederação Empresarial de Portugal

NOTA

Susana da Gama Nunes 
DEPARTAMENTO JURÍDICO
CONSULTORA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

A questão imediata que se coloca é: Ora, se 
um dos requisitos básicos da registabilidade 
de uma marca é a capacidade distintiva, o 
que acontece quando esta a perde? Existe 
uma obrigatoriedade de manter a distintivi-
dade da marca ao longo do tempo? É pos-
sível caducar uma marca em razão da sua 
vulgarização?
Sim. O art.º. 268 n.º 2 alínea a) da actual re-
dação do código de propriedade industrial 
estipula que deve ser declarada caducidade 
do registo se, após a data em que o mesmo 
foi efectuado “A marca se tiver transformado 
na designação usual no comércio do produ-
to ou serviço para que foi registada, como 
consequência da actividade, ou inactivida-
de, do titular ”.
Para que seja possível a arguição de caduci-
dade a vulgarização deve ocorrer junto dos 
consumidores, mas também, em função 
das características do mercado do produto 
em causa, ou seja, junto de todos os meios 
profissionais que intervêm na comercializa-
ção do produto. 
A verdade é a que lista de marcas cuja ca-
pacidade distintiva se diluiu com o tempo é 
mais extensa do que possa parecer à pri-
meira vista. 
Onde guarda os restos do seu jantar? Num 
Tupperware? Ou num recipiente de plástico 
que comprou numa outra superfície comer-
cial, mas que curiosamente insiste em des-
crever como Tupperware?
- Querida preciso de uma Gillette nova! – 
Será que vai comprar uma lâmina de bar-
bear da marca Gillette de facto? 
E se lhe pedir uma haste flexível, sabe o que 
quero? Aquelas com algodão nas pontas. A 
maioria desconhece que o termo “cotonete” 
é na verdade uma marca registada de um 
produto da empresa Johnson & Johnson. 

A lista continua...
Como se pode então defender a capacida-
de distintiva de uma marca para impedir que 
um sinal passe a constituir o nome comum 
de um género de produtos tanto junto da 
generalidade dos consumidores como no 
círculo dos concorrentes? 
A questão não é de fácil solução.
Relativamente aos seus concorrentes, a ques-
tão é na verdade mais fácil de resolver.
O titular de uma marca poderá obstar a que a 
sua marca seja usada como denominação ge-
nérica de produto por um concorrente adop-
tando uma postura intolerante em relação ao 
uso da marca por parte dos seus concorren-
tes. Especialmente quando este está associa-
do a produtos de qualidade inferior.
Veja-se uma caixa de tupperware em 
comparação com uma caixa de plástico 
banal de qualquer outra marca com uma 
qualidade de produção consideravelmen-
te inferior. 
Já no caso da generalidade dos consumi-
dores mostra-se mais complicado impedir 
a transformação da denominação genérica 
do produto. 
A solução passará sempre por um uso cau-
teloso da publicidade acompanhada por 
informações sobre a natureza do produto.
A publicidade é uma arma potente na di-
vulgação de uma marca permitindo chegar 
ao maior número de consumidores alvo, no 
entanto, se não utilizada de uma forma es-
tratégica e cautelosa poderá eventualmente 
acabar por diluir o potencial de uma marca 
invertendo a sua exclusividade reduzindo-a 
a uma denominação genérica.
A par do uso da publicidade existem alguns 
chavões que ajudam a evitar este processo 
de vulgarização que são fáceis de entender 
e recordar. 

Chiclete, Cotonete, Gillette. O que é que estas três marcas têm em comum além da tão 
apetecível (e muito apreciado por esta interlocutora) aliteração?





36 INDÚS TR IA • Se t embro 2019

OPINIÃO - GESTÃO

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

NOTA

Pedro Chaves 
SENIOR BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER NO SAS PORTUGAL

Como aumentar 
o rendimento da sua fábrica
Sabe o que está a causar defeitos nos produtos da sua fábrica? Sabe avaliar os prejuízos 
provocados por esses defeitos e que fatores os influenciam? Sabe quais os parâmetros 
da máquina que têm maior influência na ocorrência desses mesmos defeitos?

ESTAS SÃO algumas das questões e dú-
vidas que muitas fábricas colocam a si 
mesmas e que, através de processos de 
Analítica e Inteligência Artificial, podem ser 
respondidas e dissipadas.
Sem querer mencionar nomes, foi-nos apre-
sentado um desafio: identificar as condições 
em que um determinado tipo de defeitos 
ocorria dentro de uma fábrica. O processo 
de produção em causa era composto por 
três linhas de produção, com objetivos dife-
rentes: desde a deposição do produto, se-
guida de cozedura em fornos, até à pintura, 
prensagem e embalagem. Em todas estas 
fases, as máquinas recolheram vários dados 
através de sensores – temperatura, veloci-
dade, pressão e vibração estão entre algu-
mas das informações recolhidas, as quais 
são depois armazendas, pelo sistema, em 
bancos de dados relacionais.
A esta informação do sensor adicionámos 
informações de produção, tais como da-
dos de ordens de execução, mas também 
informações de matérias-primas que estão 
já a ser recolhidas e geridas pelo sistema do 
cliente.
Tendo definido como objectivo inicial a re-
dução do número dos principais defeitos 
de produção, levámos a cabo um processo 
para encontrar as condições ideais de pa-
râmetros que permitissem reduzir drastica-
mente o número desses defeitos. 
Através de ferramentas analíticas de IoT, 
conseguiu-se mapear todas as informações 
provenientes de todas as fontes no modelo 
de dados e começou-se então a transfor-
mar todos esses dados em insights. 
Como habitualmente, a primeira etapa 
consistiu na preparação dos dados: a par-
tir dos 700 parâmetros iniciais diferentes, 
conseguimos identificar, através de meios 
puramente analíticos e de correlação de 
dados, quais eram as variáveis operacionais 
relevantes. De seguida, procedeu-se então 
à correspondência entre as variáveis mate-
máticas pertinentes e os parâmetros reais: 
temperatura da máquina, vibração da má-

quina, etc. E foi quando a magia começou 
a surgir: os engenheiros da fábrica já tinham 
descoberto alguns dos parâmetros ideais 
de funcionamento, e este processo foi uma 
confirmação. Outros foram uma surpresa, e 
puderam ser prontamente accionados. 
Finalmente, hoje podemos especificar os 
parâmetros operacionais ideais para todas 
as máquinas nas diferentes linhas de pro-
dução, reduzindo drasticamente o defeito 
em causa, que espoletou o desafio acima 
descrito. 
Estes foram os passos iniciais de uma via-
gem ágil e permanente para a economia de 
custos. Pequenos passos, melhorar, falhar e 
corrigir, tentar novamente, melhorar. É desta 
forma que as fábricas conseguirão superar 
os desafios diários próprios da natureza da 
sua atividade. 

O objetivo não é mais do que detetar as con-
dições em que ocorrem os defeitos, para 
que se possa atuar e manter as condições 
de operação ideais. Passos seguintes serão 
começar a prever em que momento deter-
minadas máquinas podem falhar durante 
o ciclo de produção, para que se possam 
evitar paragens inesperadas e, finalmente, 
passar para a otimização dos processos de 
produção em termos de uso de recursos.
Desta forma, é-lhe assegurado que vai sem-
pre saber o que está a causar defeitos nos 
produtos da sua fábrica, vai conseguir não 
só avaliar os prejuízos provocados por es-
ses defeitos mas também detetar os facto-
res que os influenciam, e ainda, saber quais 
os parâmetros da máquina que têm maior 
influência na ocorrência desses mesmos de-
feitos... 
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PORTO DE LEIXÕES

Uma plataforma para a exportação
PELA SUA LOCALIZAÇÃO estratégica 
na fachada Noroeste da Península Ibérica, 
o Porto de Leixões ocupa uma posição pri-
vilegiada no contexto do sistema portuário 
europeu. Leixões é um porto exportador por 
excelência, que serve praticamente todo o 
tipo de navios e de cargas, bem como cru-
zeiros. Dispõe de diversos serviços de linhas 
regulares para os principais portos europeus 
e mundiais. 
Na confluência de importantes rotas nacio-
nais e internacionais, o Porto de Leixões fe-
chará o ano de 2019 com cerca de 20 mi-
lhões de toneladas de mercadorias. Leixões 
é um dos portos mais polivalentes e compe-
titivos na sua área natural de atuação, por 
onde passam anualmente cerca de 2 700 
navios, cerca de 700 mil TEUS (400 mil con-
tentores) e todo o tipo de mercadorias, entre 
as quais se destacam os cereais, o papel e 
cartão, a sucata, o ferro e aço, os granitos, os 
têxteis, os açúcares, as bebidas, os cimen-
tos, a cortiça, as madeiras, os componentes 
para aerogeradores e produtos eólicos e os 
produtos petrolíferos.
Com 5 Km de cais, 55 ha de terraplenos e 
120 ha de área molhada, o Porto de Leixões 
está equipado com os mais avançados sis-
temas de gestão e segurança do tráfego 
portuário. A constante aposta na melhoria do 
equipamento utilizado no Porto de Leixões 
traduz-se numa oferta de eficiência e servi-
ços de qualidade.
A densidade económica e industrial das em-
presas situadas no seu hinterland e a sua 
grande centralidade geodemográfica fazem 
do Porto de Leixões a maior infraestrutura 
portuária do Norte de Portugal. O complexo 
industrial-portuário de Leixões tem um im-
pacto no PIB português de cerca de três mil 
milhões de euros anualmente gerando quase 
20 mil empregos.
A Plataforma Logística do Porto de Leixões 
(PLPL) obedece a um modelo polinuclea-
do, junto ao porto de Leixões, com acesso 
através da VILPL – Via Interna de Ligação ao 
Porto de Leixões e contribui de uma forma 
decisiva para desenvolver o porto de Leixões 
e transformar a Área Metropolitana do Porto 
numa plataforma de valor acrescentado de 
nível ibérico, com condições únicas para a 
atração e fixação de pólos logísticos e de dis-
tribuição, que permitem ancorar novo tráfego 
para o porto de Leixões e para as comunida-
des e cadeias logísticas envolventes. 

A PLPL é constituída por dois pólos (Pólo 1 
– Gatões e Pólo 2 - Guifões) localizados na 
envolvente do Porto de Leixões – Concelho 
de Matosinhos – com áreas de 31 e 35 hec-
tares e com a capacidade de construção de 
92.700m2 e 87.400m2 de área de armazéns 
logísticos, respetivamente.
A PLPL pode acomodar todos os segmentos 
do mercado logístico, desde a carga conten-
torizada aos granéis, e todos os sectores lo-
gísticos, desde a logística de armazenagem 
ao cross-docking, ou ainda, a logística a tem-
peratura ambiente ou refrigerada.

Administração dos Portos do Douro 
LEIXÕES E VIANA DO CASTELO (APDL)

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

NOTA

A via navegável do Douro vai desde a Barca 
de Alva até ao Porto e atrai cada vez mais tu-
ristas que optam por viajar em pequenas em-
barcações, cruzeiros de um dia, barcos-ho-
téis, ou por programas que vão desde uma 
hora até uma semana. Anualmente, o Douro 
recebe cerca de 1,2 milhões de passageiros 
e cerca de 50 mil toneladas de carga.
Em curso está o projeto Douro Inland Waterway 
2020, com um orçamento de 76,3 milhões de 
euros e que permite melhorar as condições de 
segurança e os sistemas de comunicação e de 
informação da via navegável. 
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PRÉMIOS KAIZEN DISTINGUEM EMPRESAS
Estão abertas as candidaturas para a 9ª edição dos Prémios KAIZEN™. As empre-
sas podem concorrer nas categorias de Excelência na Produtividade, Excelência na 
Qualidade, Excelência no Sistema de Melhoria Contínua e Excelência na Estratégia 
de Crescimento.
Desde 2011 que o Kaizen Institute Portugal distingue entidades nacionais que se 
destacam na implementação de processos de melhoria contínua com obtenção de 
resultados e ganhos de rentabilidade e crescimento.
Para António Costa, Senior Partner do Kaizen Institute Western Europe, os Prémios 
KAIZEN™ vêm confirmar “a excelência do tecido empresarial que existe em Portugal 
e que contribui para o desenvolvimento do país”. Mais ainda, “representam o reco-
nhecimento do esforço e do trabalho desenvolvido por empresas que já adotaram 
uma cultura de melhoria contínua no seu modelo de gestão”.
Podem candidatar-se ao galardão empresas públicas ou privadas, de qualquer setor 
e dimensão, com projetos nacionais concluídos há menos de dois anos. As inscrições 
devem ser feitas através do preenchimento do respetivo formulário, enviado para o 
e-mail awards-pt@kaizen.com.
A última edição do Prémio KAIZEN™ distinguiu a OGMA (Excelência na Produtivi-
dade), a Celbi (Excelência na Qualidade), a Amorim Cork Composites (Excelência no 
Sistema de Melhoria Contínua - Indústria), a Galp (Excelência no Sistema de Melho-
ria Contínua - Serviços) e a Unilabs (Excelência na Estratégia de Crescimento).  

O Porto de Lisboa vai receber 8.600 tone-
ladas de Carril 54E1, adquiridas pela IP, 
destinadas à reabilitação e manutenção 
da Rede Ferroviária Nacional. O Carril 
transportado desde Itália até Portugal 
por via marítima será entregue faseada-
mente e envolve uma operação logística 
de elevada complexidade, que se realiza 
a partir do Terminal Multiusos do Beato 
(TMB), na Plataforma Oriental do Porto 
de Lisboa.
O primeiro navio, Combi dock I, agencia-
do pela Portmar - Agência de Navegação 
Lda., com uma carga de 3.500 toneladas 
de Carril, chegou a Lisboa no dia 7 de ou-
tubro. Posteriormente, proceder-se-á ao 
seu transporte ferroviário para o Centro 
Logístico da IP no Entroncamento (CLE) 

através do operador Medway. O trans-
porte será efetuado por três comboios 
em rotação, estimando-se que decorra 
ao longo de um período de sete dias.
A operação logística do transporte deste 
equipamento, desde a descarga no Porto 
de Lisboa até ao destino final, está a car-
go da Empresa Andrade & Ramos. O se-
gundo navio, que trará o maior volume 
de carga, com 3.850 toneladas de Carril 
54E1, está previsto chegar a Lisboa dia 
26 de outubro e o transporte ferroviário 
para o CLE terá início no dia seguinte, 
repetindo-se o ciclo de descargas.
O terceiro navio, com as restantes 1.250 
toneladas de Carril, chegará a Lisboa já 
em 2020, no dia 20 de janeiro, encerran-
do esta operação logística. 

PORTO DE LISBOA RECEBE 8.600 TONELADAS 
DE CARRIL PARA A IP

NOTÍCIAS

BREVES

Autocarro a hidrogénio
A CaetanoBus apresentou as suas 
maiores atrações zero-emissões para 
a mobilidade urbana na Busworld 
Bruxelas 2019.Em destaque esteve a gama 
e.City Gold, disponível nas versões LHD e 
RDH com 10.7m e 12m e também o H2.City 
Gold, o novo autocarro Caetano a hidrogénio. 

Turismo em alta   
De acordo com o Governo, a receita tu-
rística em Portugal deverá subir este ano 
6%, ultrapassando os 17 mil milhões de 
euros, e o número de hóspedes deverá 
atingir os 27 milhões pela primeira vez, 
mais dois milhões do que em 2018, prevê 
a Secretária de Estado do Turismo, Ana 
Mendes Godinho.

Inovação e conhecimento   
A Agência Nacional de Inovação (ANI) vai 
promover, nos próximos meses, o Ciclo de 
Eventos - Dinâmicas para a Inovação, um 
conjunto de iniciativas sobre Valorização 
do Conhecimento, subordinado a áreas e 
setores estratégicos da economia nacional.

Mercadona premiada   
A Federação de Câmaras Oficiais de Co-
mércio de Espanha na Europa, África, Ásia e 
Oceânia (FEDECOM) entregou o seu Prémio 
de Empresa do Ano à Mercadona. Com este 
reconhecimento, a FEDECOM distingue 
todos os anos uma empresa espanhola que 
se destaca pela sua atividade comercial e 
económica num dos países-membros da 
Federação.
A cerimónia de entrega do prémio teve 
lugar na Sala do Arquivo da Câmara Mu-
nicipal de Lisboa e contou com a presença 
dos presidentes das principais associações 
empresariais de Portugal, assim como 
o Conselheiro Económico e Comercial 
da Embaixada de Espanha em Portugal, 
Pedro Moriyon. O prémio foi entregue pelo 
Secretário de Estado da Internacionalização 
de Portugal, Eurico Brilhante Dias, e em 
representação da MERCADONA recebeu o 
prémio Elena Aldana, Diretora de Relações 
Externas de Portugal e Assuntos Europeus.
A Mercadona encerrou o exercício de 2018 
com 1.636 lojas, 85.800 colaboradores, 
uma faturação de 24.305 milhões de euros 
e um investimento de 1.504 milhões de 
euros. A empresa representa um impacto 
económico na economia espanhola 
equivalente a 1,9% do PIB e é responsável 
por 630.000 postos de trabalho diretos e 
indiretos.
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JUNHO A AGOSTO DE 2019

ENVOLVENTE INTERNACIONAL
Na sua atualização de julho do World Eco-
nomic Outlook, o FMI projeta um abran-
damento mais vincado do crescimento 
económico em 2019 – de 3.6% para 3.2% 
– melhorando para 3.5% em 2020.
No entanto, a recuperação projetada 
para o crescimento em 2020 está sujei-
ta à incerteza associada à estabilização 
nos mercados emergentes e nas econo-
mias em desenvolvimento, bem como ao 
progresso na solução dos atuais conflitos 
comerciais.
A revisão em baixa (0.1 pontos percen-
tuais) do crescimento global em 2019 e 
2020 resulta da combinação do impacto 
de “surpresas positivas” nas economias 
avançadas (nomeadamente nos Estados 
Unidos) com a atividade mais fraca do 
que o esperado em mercados emergen-
tes e economias em desenvolvimento (na 
generalidade das regiões, mas especial-
mente na América latina).
O FMI assinala que, apesar de, em junho, 
ter sido evitada uma escalada adicional 
na guerra comercial entre os Estados 
Unidos e a China, as cadeias globais de 
fornecimento de tecnologia estão amea-
çadas pela perspetiva de sanções ameri-
canas. Além disso, o FMI destaca a ele-
vada incerteza relacionada com o Brexit e 
o aumento das tensões geopolíticas.
Neste contexto, as previsões para o volu-
me do comércio mundial em 2019 foram 
revistas fortemente em baixa (-0.9 p.p.) 
para 2.5%. A desaceleração será particu-
larmente sentida na Ásia emergente.
As fracas perspetivas para o comércio 
internacional – refletindo as tensões co-
merciais – criam, por sua vez, um impac-
to desfavorável ao investimento.
Nas suas recomendações, o FMI afirma 
que os países não devem usar as tari-
fas como instrumento para equilibrar as 
balanças comerciais bilaterais ou como 
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substitutos do diálogo para pressionar os 
seus parceiros. No atual quadro de uma 
procura final enfraquecida e de baixa in-
flação, a política monetária acomodatícia 
é apropriada e a política fiscal deve equi-
librar vários objetivos, nomeadamente o 
aumento do potencial de crescimento e 
a garantia de finanças públicas sustentá-
veis a médio prazo.
De acordo com as estimativas do Euros-
tat para o segundo trimestre de 2019, o 
crescimento homólogo do PIB abrandou 
para 1.2%, na zona do euro, e para 1.4% 
no conjunto da União Europeia, contra-
riando os tímidos sinais de recuperação 
registados no primeiro trimestre.
As grandes economias do centro da 
Europa revelam sinais evidentes de fra-
queza, em particular a Itália (com um 
crescimento homólogo de -0.1%) e a Ale-
manha (com 0.4%). No entanto, muitas 
das economias da periferia continuam a 
registar taxas de crescimento bem mais 
elevadas, num processo de rápida con-
vergência económica. Nove países da 
União Europeia cresceram a taxas iguais 
ou superiores a 3%.
Tendo registado decréscimos do PIB re-
lativamente ao primeiro trimestre (respeti-
vamente -0.1% e -0.2%) a Alemanha e o 
Reino Unido estão em risco de entrar em 
recessão no terceiro trimestre.
Também no primeiro trimestre de 2019, 
o crescimento económico nos EUA en-
fraqueceu, quer em termos homólogos 
(de 2.7% para 2.3%), quer em cadeia (de 
0.8% para 0.5%).

COTAÇÕES INTERNACIONAIS
Nos três meses em análise, o euro osci-
lou na faixa entre 1.14 e 1.10 dólares por 
euro, regressando, a partir de finais de 
junho, a uma tendência de depreciação, 
como é atestado pelas taxas de câmbio 
médias mensais, que desceram sucessi-
vamente, de 1.13 dólares, em junho, para 
1.11 dólares, em agosto. Esta tendência 
prolongou-se em setembro, com o euro 
a descer para valores próximos de 1.09 
dólares no final do mês.
Após cair, no início de junho, para valores 
abaixo dos 70 dólares por barril, o pre-
ço do petróleo (brent no mercado spot) 
oscilou, em junho e julho, em torno dos 
64 dólares, para voltar a cair, em agosto, 
já abaixo dos 60 dólares. Em setembro, 
na sequência dos ataques a instalações 
petrolíferas na Arábia Saudita, a cotação 
subiu, mas corrigiu em seguida, aproxi-
mando-se novamente dos 60 dólares no 
final do mês.
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PORTUGAL
No segundo trimestre, o crescimento do 
PIB manteve-se em 1.8%, relativamente 
ao mesmo período do ano passado, e 
em 0.5%, em comparação com o primei-
ro trimestre.
O crescimento mostrou-se mais equili-
brado, devido ao comportamento das 
importações, que desaceleraram forte-
mente em termos homólogos (de 8.1% 
para 3.1%), tendo-se mesmo observado 
uma queda face ao primeiro trimestre do 
ano.
Mesmo assim, a balança comercial man-
teve-se deficitária pelo terceiro trimestre 
seguido (depois de registar excedentes 
consecutivos durante três anos, entre o 
terceiro trimestre de 2015 e o terceiro tri-
mestre de 2018).
Apesar do crescimento do PIB se ter man-
tido estável, todas as componentes da pro-
cura global registaram um abrandamento.
O consumo desacelerou de 2.0% para 
1.5% (observando-se mesmo uma queda 
das aquisições de bens duradouros).
Após o forte aumento de 11.8% no pri-
meiro trimestre, a formação bruta de 
capital fixo abrandou para 6.9% e as ex-
portações reduziram o seu crescimento 
para 2.0% – o ritmo mais fraco nos úl-
timos três anos (com exceção do último 
trimestre do ano passado, devido à greve 
do porto de Setúbal).
Na ótica da produção, destaca-se, pela 
negativa, o facto do VAB da indústria per-
manecer em tereno negativo pelo tercei-
ro trimestre consecutivo, com uma queda 
de 1.0%.
O emprego (na ótica das contas nacio-
nais) reduziu o seu crescimento para 
0.8%, registando-se um ganho de 1% na 
produtividade do trabalho.
Em agosto, o indicador coincidente para 
a atividade económica do Banco de Por-
tugal diminuiu pelo segundo mês conse-
cutivo, após uma estabilização em maio 
e junho.
O Banco de Portugal reviu o crescimento 
do PIB ligeiramente em baixa em 2020 
(-0.1 pp), mantendo-se inalterado em 
2019 e em 2021.
Esta revisão reflete as novas hipóteses 
de enquadramento internacional, em 
particular no que respeita à deterioração 
prevista para a procura externa dirigida 
às empresas portuguesas.
Para 2019, as revisões em alta do investi-
mento e das exportações (apesar da revi-
são em baixa da procura externa), foram 
compensadas pela revisão, também em 
alta, das importações.

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

2º Tr. 18 3º Tr. 18 4º Tr. 18 1º Tr. 19 2º Tr. 19

PIB 2.5 2.1 1.7 1.8 1.8

Consumo Privado 2.8 2.4 2.9 2.3 1.9

Consumo Público 1.0 0.8 0.7 0.6 0.4

FBCF 4.6 5.0 4.1 11.8 6.9

Exportações 6.8 2.9 0.6 3.7 2.0

Importações 7.3 3.5 3.8 8.1 3.1

Fonte: INE

Previsões económicas mais recentes para Portugal

2018 2019 2020 2021

PIB 2.1 1.7 1.6 1.6

Consumo Privado 2.5 2.6 2.0 1.7

Consumo Público 0.8 0.5 0.5 0.5

FBCF 4.4 8.7 5.8 5.5

Exportações 3.6 4.5 3.1 3.4

Importações 4.9 8.0 4.3 4.4

Emprego 2.3 1.3 1.1 1.0

Taxa de desemprego 7.0 6.3 5.7 5.3

Fonte: Banco de Portugal

Estas projeções do Banco de Portugal 
continuam a mostrar que, ao longo do 
horizonte de projeção, e tal como em 
2018, o contributo da procura interna 
para o crescimento do PIB será superior 
ao das exportações.
Em 2019, a desaceleração da atividade 
económica estará associada ao forte au-
mento das importações, a um ritmo su-
perior ao das exportações. Neste contex-
to, o saldo da balança de bens e serviços 
tornar-se-á negativo, já a partir de 2019.
A criação líquida de emprego prossegui-
rá, embora a um ritmo progressivamente 
menor, permitindo que a taxa de desem-
prego continue a reduzir-se, mas também 
que a produtividade do trabalho recupe-
re, sobretudo a partir de 2020.
No período em análise, o índice de pro-

dução industrial (IPI) manteve-se em ter-
reno negativo, com quedas acentuadas 
de 5.4%, 2.5% e 4.8% em junho, julho e 
agosto, respetivamente.
Ao contrário do que vinha a ser observa-
do anteriormente, o volume de negócios 
da indústria no mercado externo tem re-
velado, nos últimos meses, um desem-
penho mais fraco do que no mercado 
doméstico – ver gráfico 5. O resultado 
fortemente negativo do volume de ne-
gócios da indústria em junho (-8.7%) foi 
acentuado por um efeito de calendário, 
uma vez que, em 2019, este mês teve 
menos três dias úteis que em 2018.
Os resultados do inquérito ao emprego 
relativos ao segundo trimestre de 2019 
continuam a revelar algum arrefecimento 
do mercado do trabalho, com a popula-
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ção empregada a aumentar, em termos 
homólogos, 0.9% (mais 42,6 mil trabalha-
dores), o que denota, pelo sexto trimestre 
consecutivo, um abrandamento do ritmo 
de criação líquida de emprego.
Mesmo assim, a taxa de desemprego 
diminuiu de 6.8%, no primeiro trimestre, 
para 6.3% no segundo – ver gráfico 6 – e 
o número de desempregados reduziu-se 
em 23.3 mil nos últimos 12 meses.
A taxa de desemprego de jovens (15 a 
24 anos) situou-se em 18.1%, tendo au-
mentado 0.5 p.p. em relação ao trimestre 
anterior, mas diminuído 1.3 p.p. relativa-
mente ao homólogo. A taxa de desem-
prego de longa duração (3.3%) também 
aumentou em relação ao trimestre ante-
rior (3.2%) mas diminuiu relativamente ao 
homólogo (3.5%).
Em termos homólogos, os maiores 
acréscimos absolutos continuaram a ve-
rificar-se nos escalões etários acima dos 
44 anos (mais 41.8 mil) e nas pessoas 
que completaram o ensino superior (mais 
94.1 mil).
O número de trabalhadores por conta de 
outrem com contrato de trabalho sem 
termo aumentou, em termos homólogos 
(mais 61.1 mil), tendo reforçado o seu 
peso no total para 79.0%. Em contra-
partida, o número de trabalhadores com 
contrato de trabalho com termo ou ou-
tro tipo de contrato de trabalho diminuiu 
(menos 40.8 mil).
Ainda em termos homólogos, a criação 
líquida de emprego enfraqueceu na in-
dústria transformadora (com um aumento 
de 0.8%, mais 6.7 mil trabalhadores), e 
continuaram a registar-se perdas relativa-
mente elevadas de emprego na agricul-
tura (menos 39.6 mil trabalhadores), nas 
atividades de alojamento e restauração 
(menos 16.3 mil trabalhadores) e nas ati-
vidades financeiras e de seguros (menos 
14.4 mil trabalhadores). A criação de em-
prego permaneceu elevada em diversas 
atividades de serviços.
A taxa de inflação aferida pelo Índice 
de Preços no Consumidor (IPC) tornou-
-se negativa em julho e agosto (-0.3% e 
-0.1%, respetivamente) - ver gráfico 7.
Os produtos energéticos contribuíram, 
nos três meses em análise, para a que-
da da inflação. A inflação subjacente (ex-
cluindo produtos alimentares não trans-
formados e energéticos) também caiu 
para valores negativos em julho (-0,1%) 
mas em agosto foi positiva (0.2%). 

CIP - Departamento de Assuntos Económicos  
(elaborado com informação até 01-10-2019)






