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CONTRIBUTOS DA CIP AO PNR – PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS  

(versão de 21 de abril)  

 

 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

No seguimento da distribuição, em 22 de abril p.p., do documento PNR - Programa 

Nacional de Reformas (versão de 21 de abril) e respetivo anexo, para emissão de 

contributos solicitados, com caráter urgente, por indicação do Senhor Ministro do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social até ao dia 27 de abril de 2016, a CIP vem, 

uma vez mais, participar, tal como fez anteriormente, através da apresentação dos seus 

comentários a este novo documento, nalguns casos em complemento  ao documento 

de apresentação do PNR que enviou em 8 de abril. 

 

Por facilidade, quando nos referirmos a “PNR” é a esta última versão, de 21 de abril, a 

que nos estamos a reportar, bem como ao respetivo anexo, que nos foi enviado em 

conjunto com o PNR. 

 

A CIP salienta, desde já, que o anexo não é consistente com o texto do PNR e que os 

contributos, agora transmitidos, podem resultar de uma análise incompleta, pois parte 

da informação, designadamente o anexo, não se afigura de fácil leitura. 

 

Também alguns quadros do PNR poderão estar incompletos, nomeadamente os que se 

referem à “Calendarização dos progressos nos próximos 12 meses”. No entanto, a CIP 

assumiu que, em relação ao progresso da implementação de determinadas “metas 

Europa 2020” (e não “Europa 2022”, como está nos quadros das páginas 80 a 88), nada 

se diz nas células relativas à “Calendarização dos progressos nos próximos 12 meses” 

porque tal não está previsto. 
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Em relação aos pilares do PNR, não é claro se nos devemos referir aos 6 pilares já 

mencionados no documento de apresentação do PNR e que agora constam no ponto 

1.3 ou a 7 pilares, incluindo o “Endividamento Público” (tal como consta no documento 

“Destaques Programa Nacional de Reformas” que foi disponibilizado no site do Governo 

após a reunião do Conselho de Ministros de 21 de abril, onde foi aprovado o PNR em 

análise). 

 

O PNR, na página 7, parece remeter a resposta ao desafio da sustentabilidade das 

finanças públicas para o Programa de Estabilidade, apresentado em simultâneo com o 

Programa Nacional de Reformas. 

 

A estratégia que o Programa de Estabilidade define para o reequilíbrio das finanças 

públicas assenta na redução gradual do peso da despesa pública na economia, que 

possibilitaria, simultaneamente, a eliminação, no final do horizonte temporal do 

programa, do défice orçamental, tornando ainda possível a diminuição do peso das 

receitas públicas no PIB. 

 

Esta estratégia vem na linha do que a CIP tem defendido desde há muito. 

 

Contudo, esperar-se-ia que esta estratégia se refletisse no Programa Nacional de 

Reformas, designadamente através da definição de reformas conducentes 

precisamente à redução estrutural do peso da despesa pública na economia. 

 

A este respeito, a CIP defendeu, no seu documento de 8 de abril, intitulado 

“ACREDITAMOS EM PORTUGAL: 10 PRIORIDADES PARA O CRESCIMENTO E O 

EMPREGO”, que “é indispensável que, do lado da despesa corrente primária, sejam 

tomadas medidas estruturais, com um impacto significativo na despesa pública, para 

compensar a reversão das medidas de consolidação temporárias que foram adotadas 

durante o período do programa de ajustamento. Para além de assegurar a prestação de 

serviços de interesse público com maior qualidade e absorvendo uma menor parcela dos 
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recursos produzidos pela economia, tal implica que se reconheça que há áreas onde 

Estado não deve intervir, porque podem ser mais eficientemente prosseguidas pelo setor 

privado, com vantagens para a Sociedade como um todo.”. 

 

No entender da CIP, nem o ponto 3.2.3. “Sustentabilidade das finanças públicas” do PNR 

(pág.47), nem as medidas constantes do anexo I respondem cabalmente a esta 

exigência. 

 

O impacto previsto sobre a despesa pública é muito limitado, com exceção da medida 

descrita (com uma evidente gralha) como “Ganhos excecionais para acelerar o défice e 

de redução da dívida”, cujo caráter enigmático não contribui para minorar as nossas 

preocupações quanto à falta de articulação entre o Programa Nacional de Reformas e o 

Programa de Estabilidade. 

 

Em particular, o que está previsto no ponto “Melhorar a sustentabilidade e adequação 

do sistema de pensões a médio e a longo-prazo” está longe de apontar para a reforma 

profunda e coerente da Segurança Social de que Portugal carece. 

 

Neste contexto, a CIP conclui que a resposta que o Programa Nacional de Reformas dá 

ao desafio crucial que representa a garantia da sustentabilidade das finanças públicas é 

muito limitado e insuficiente, sendo essa a sua principal lacuna. 

 

A apresentação do PNR e do Programa de Estabilidade à Comissão Europeia, até ao final 

do presente mês de abril, será decisiva para a revisão da avaliação de Portugal no quadro 

dos procedimentos por desequilíbrios macroeconómicos e por défice excessivo.  

 

De referir, ainda, que a CIP considera ser da maior relevância o envolvimento dos 

Parceiros Sociais no desenho concreto, implementação e monitorização das medidas 

que, a este respeito, venham a ser decididas.  
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2. ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 

 

O cenário macroeconómico que consta do Programa Nacional de Reformas prevê uma 

aceleração gradual do crescimento da economia no período de 2017-2020, assente, 

sobretudo, no contributo positivo da procura interna, mas preservando, ao mesmo 

tempo, o equilíbrio externo. 

 

Esta trajetória baseia-se no dinamismo do investimento e das exportações, confirmando 

assim o entendimento da CIP de que estas são as variáveis chave do relançamento da 

economia. Não sendo de esperar que o maior dinamismo destas variáveis surja apenas 

por via do estímulo ao rendimento disponível das famílias e, por essa via, ao consumo, 

será necessário que a política económica integre medidas adequadas ao fomento da 

competitividade, internacionalização e investimento empresariais. 

 

Tal preocupação é tanto mais justificada quando os principais riscos que se prefiguram 

relativamente a este cenário incidem, em especial, sobre o desempenho das 

exportações e do investimento. 

 

A este respeito, a CIP destaca o facto da evolução destas variáveis no final de 2015 

impactarem negativamente as previsões do Governo para o ano de 2016, previsões 

essas que não foram revistas no quadro do cenário agora apresentado. 

 

Foi, também, quanto a estas mesmas variáveis que o Conselho das Finanças Públicas 

assinalou, no seu parecer de 21 de abril, as principais reservas quanto à prudência e 

fundamentação dos pressupostos que suportam as previsões do Governo para o período 

em análise. 

 

A CIP reforça a apreensão já anteriormente manifestada face aos desvios significativos 

entre o cenário macroeconómico apresentado e as projeções mais recentes divulgadas 

pelo Banco de Portugal e as principais instituições internacionais, nomeadamente a 

Comissão Europeia, o FMI e a OCDE. 
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Enquanto que, no PNR, a previsão para a evolução do investimento (FBCF) continua a 

ser de 4,9% para 2016, as projeções divulgadas pelo Banco de Portugal, para o mesmo 

ano, revelavam, em dezembro de 2015, que a previsão para a evolução deste indicador 

seria de 4,1%, e, em março de 2016, que já só atingiria os 0,7%, refletindo em larga 

medida a evolução da componente empresarial. 

 

Ora, sem a retoma do investimento empresarial, os recentes progressos conseguidos 

pela economia portuguesa podem ser facilmente reversíveis e, como temos afirmado, 

não será de esperar que o investimento aumente apenas por via do estímulo ao 

rendimento dos particulares. 

 

A este propósito, salientamos a seguinte referência no Documento de Trabalho dos 

Serviços da Comissão Europeia, de 26 de fevereiro de 2016 - Relatório relativo a Portugal 

2016, que inclui uma apreciação aprofundada sobre a prevenção e a correção de 

desequilíbrios macroeconómicos: “Relançar o investimento em Portugal é essencial 

depois do forte declínio registado durante a crise económica. (…). O elevado grau de 

endividamento das empresas constitui um grave obstáculo ao investimento. Entre os 

demais obstáculos ao investimento contam-se a complexidade e a imprevisibilidade dos 

procedimentos administrativos, assim como a falta de eficiência do sistema judicial, os 

processos de licenciamento e a carga administrativa ligada ao cumprimento das 

obrigações fiscais”. 

 

3. PRINCIPAIS RESPOSTAS AOS DESAFIOS ECONÓMICOS 

(os 6 pilares) 

 

PILAR “QUALIFICAÇÃO DOS PORTUGUESES” 

 

O PNR, em apreciação, apresenta muito mais detalhe do que o documento de 

apresentação, sobre o qual a CIP se pronunciou em 8 de abril.  
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Não obstante, verifica-se que ainda existem muitos objetivos/medidas que carecem de 

maior explicitação por forma a compreender, com segurança e objetividade, o seu 

sentido e alcance.  

 

Sem prejuízo do suprarreferido, existem alguns reparos que, nesta fase, podem ser já 

realçados, a saber:  

 

• Medida “Reforçar a formação e qualificação de adultos” 

 

No âmbito da medida em referência, prevê-se a expansão da atividade dos Centros para 

a Qualificação e o Ensino Profissional (CQEP) já existentes e a expansão da rede de CQEP. 

 

A CIP concorda com este objetivo, mas alerta, desde já, que os constrangimentos 

financeiros atualmente existentes devem ser objeto de estudo e solução, assim como 

não podem deixar de relevar, pela maior importância que assumem neste contexto, os 

Centros de Gestão Protocolares, quer na sua sustentabilidade quer na sua dinamização 

e desenvolvimento. 

 

• Medida “Estudo de avaliação das políticas ativas de emprego” 

 

Não obstante a CIP concordar com o desenvolvimento do estudo, é de realçar que, pelo 

menos desde 2007, a temática da reforma das políticas ativas de emprego (PAE) tem 

sido objeto de discussão. 

 

Nesta matéria, a CIP continua a defender que devem continuar os esforços de 

racionalização e simplificação quer do tipo quer do número de medidas das PAE. 
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• Medida «Programa "Contrato-Geração"» 

 

A referida medida visa, segundo o PNR, “Promover a ativação dos desempregados jovens 

e desempregados de longa duração (DLD)”. 

 

Neste âmbito, refere-se, ainda, o “(i) apoio a reformas a tempo parcial e incentivos à 

contratação pelas empresas de jovens desempregados ou à procura do primeiro 

emprego; (ii) apoio ao emprego para as empresas que contratem simultaneamente 

jovens desempregados ou à procura do primeiro emprego e DLD “. 

 

Na perspetiva da CIP, a ideia revela-se potencialmente interessante, mas carece de 

maior concretização por forma a compreender-se como é que a mesma será 

operacionalizada. 

 

• Medida “Garantir que as políticas ativas promovem inserções mais permanentes no 

mercado de trabalho”  

 

Na descrição da medida refere-se o seguinte: “Garantir, até 2020, que 70% dos DLD são 

abrangidos por políticas ativas do mercado de trabalho e que 75% dos contratos 

apoiados são contratos sem termo”. (sublinhado nosso). 

 

Subjacente à medida proposta deteta-se um juízo de claro desfavor em relação à 

contratação a termo.   

 

Como a CIP tem repetidamente vincado, tal juízo revela-se desatualizado, desadequado 

e irrealista, pelas razões que seguidamente se expõem. 

 

É desatualizado porque a perceção de que “o emprego é para a vida” é algo do passado.  

 

Ora, se já não existem empregos para a vida, não faz qualquer sentido privilegiar 

medidas associadas à celebração de contratos de trabalho por tempo indeterminado. 
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Está desadequado porque o objetivo das PAE é a criação de emprego, 

independentemente do tipo e duração do vínculo contratual. 

 

É irrealista porque a contratação a termo constitui um instrumento de inegável 

importância para o bom funcionamento dos mercados de trabalho, pois permite às 

empresas enfrentarem necessidades temporárias cada vez mais frequentes no contexto 

da economia global e, muitas vezes, ultrapassarem com sucesso ciclos económicos como 

aquele que ainda registamos.  

 

A existência de apoios dirigidos à contratação a termo, para além de responderem ao 

escopo das PAE, produz efeitos colaterais de grande importância que se traduzem, entre 

outros, no aumento das contribuições para a Segurança Social, reforçando assim a sua 

sustentabilidade e o próprio princípio da contributividade, e no reforço da proteção 

social. 

 

Perante os factos supramencionados, aos quais se tem de somar o elevado nível de 

desemprego em Portugal, impõe-se concluir que o referido tipo de contratação constitui 

um importante dinamizador das medidas no âmbito das PAE. 

 

PILAR “INOVAÇÃO NA ECONOMIA” 

 

Nas medidas dedicadas à Investigação, Desenvolvimento & Inovação, a CIP considera 

essencial a ligação expressa entre a capacitação das instituições científicas e 

tecnológicas e as empresas e os mercados. Mas, mais importante do que “definir 

agendas e programas de investigação e inovação mobilizadores, devidamente 

concertados entre as universidades, os politécnicos e o tecido produtivo”, é promover as 

formas e os contextos em que estas ligações entre ciência e empresas se desenvolvam 

sustentavelmente. Seria importante obter informação sobre as novas formas e 

contextos referidos no PNR, designadamente os “contratos de inovação empresarial” e 

os “laboratórios colaborativos” por forma a podermos avaliar previamente a sua 
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eficácia. Consideramos, no entanto, que formas de cooperação já existentes e com 

provas dadas no terreno deverão ser privilegiadas em termos de instrumentos da 

política de inovação tecnológica, como por exemplo, os Centros Tecnológicos, que 

estarão certamente incluídos nos “Centros de Interface Tecnológico” referidos no PNR.   

 

Também era importante a eliminação de obstáculos legais à participação de docentes e 

investigadores em projetos de inovação no meio empresarial (revisão do estatuto da 

carreira docente). 

 

No capítulo “Promover o potencial criador em novas empresas, novos empreendedores 

e novas ofertas”, consideramos que, além do apoio ao nível do capital, as startups 

devem ser acompanhadas, pelo menos, no 1º ano de atividade, e ter a possibilidade de 

beneficiar simultaneamente de tutoria especializada e de programas de aceleração.  

 

No capítulo “Estimular a integração de empresas e instituições em cadeias de valor 

internacionais”: 

• A medida “Alargamento da base exportadora do país – novas empresas exportadoras 

e sua capacitação” (referida no anexo) é semelhante aos incentivos à qualificação e 

internacionalização de PME atualmente existentes? 

 

• Questiona-se a importância da medida “Promoção de clubes de fornecedores (PME) 

de empresas de maior dimensão” (apenas referida no anexo) que se presume 

enquadrar-se no objetivo de “capacitar as empresas nacionais para integrarem as 

denominadas global value chains”.  

 

Esta integração é atualmente promovida, em grande parte, pela cooperação 

empresarial desenvolvida no âmbito dos chamados “clusters” (que integram várias 

Associações Empresariais) – setoriais, regionais, por segmentos de mercado –, uma 

realidade já existente em Portugal e também na União Europeia e já com projeção 

internacional. Os clusters envolvem, muitas vezes, entidades ligadas à inovação 
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tecnológica, uma das vias importantes para a internacionalização deste tipo de 

instituições de ligação entre I&D e empresas e a integração em global value chains;  

 

• Ainda em relação ao objetivo referido no PNR “capacitar as empresas nacionais para 

integrarem as denominadas global value chains, adequando o perfil de especialização 

à procura externa”, a CIP reafirma a necessidade de as Grandes Empresas poderem 

ser apoiadas nos Projetos Conjuntos dos Sistemas de Incentivos às empresas do 

Portugal 2020. Com efeito, as grandes empresas têm um enquadramento menos 

favorável no Portugal 2020 face ao QREN, na medida em que deixaram de poder 

participar, como beneficiárias, na modalidade de projetos Conjuntos (contrariamente 

ao QREN, ainda que a sua participação pudesse estar limitada a 20% do total de 

empresas participantes). 

 

Salientamos, ainda, o facto de o PNR apresentar uma meta da intensidade exportadora 

mais baixa (de 45%), face à meta estabelecida pelo anterior Governo na 

EFICE - Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e Emprego 2014-2020, que 

estava fixada acima de 50%. A justificação poderá ter a ver com o modelo de 

crescimento económico (mais baseado na procura interna). Porém, por mais que o 

mercado interno seja importante, Portugal é sempre um mercado com uma dimensão 

muito reduzida pelo que a aposta na internacionalização da economia, nomeadamente 

no fomento das exportações, é fundamental, sendo de relevar a importância das 

associações empresariais como contributo para o alargamento da base exportadora.  

 

Com efeito, a internacionalização é, tal como a inovação, um objetivo fundamental da 

política económica, e por isso não poderá ser secundarizada.  Note-se que seguramente 

será mais fácil encontrar em Portugal empresas inovadoras que não conseguem 

exportar do que empresas exportadoras que não sejam inovadoras. 
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No âmbito da I&D e inovação, internacionalização e empreendedorismo, questiona-se a 

quase ausente referência à promoção de participação em programas/projetos europeus 

e internacionais. 

   

PILAR “VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO” 

 

Em relação a este Pilar, a CIP entende que o PNR salienta dois eixos principais – a 

descarbonização da economia com redução da dependência energética e uma maior 

eficiência no uso de recursos (economia circular).  

 

No que respeita às questões energéticas, muito do que é apresentado é válido, mas há 

que analisar cada proposta, sem esquecer que o maior problema é o desenvolvimento 

económico, mais do que os níveis de consumo de energia. 

 

Já quanto à utilização eficiente de recursos, a CIP considera que o desenvolvimento de 

uma economia circular não se compadece com prioridades, e que “começar pelo setor 

dos resíduos” apenas melhorará a situação do país em termos de funcionamento das 

infraestruturas de recolha e tratamento de resíduos urbanos, ou seja, tratará das 

obrigações do Estado.  

 

A economia circular começa nas empresas, e o enfoque no fim da linha levará a 

disfunções administrativas e económicas prejudiciais aos objetivos que se pretendem 

atingir.  

 

Reabilitação urbana  

 

É conhecido o impulso que a CIP deu, nomeadamente desde 2010, à necessidade de 

uma regeneração urbana. A eficiência energética no edificado é um motor privilegiado 

para a sua realização. 
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Consideramos muito importante a promoção de uma política de cidades assente em 

novos paradigmas, que contemple uma adequada manutenção e valorização do 

património edificado, público e privado. O investimento público na reabilitação do 

património público degradado deve estar integrado numa estratégia global para a 

regeneração urbana. 

 

Há, pois, que criar condições favoráveis para incentivar os proprietários dos imóveis, os 

investidores, os agentes económicos da fileira da construção e outros interessados a 

empenharem-se no processo de regeneração das cidades, da requalificação de bairros 

e reabilitação de edifícios, no sentido de melhorar a qualidade de vida nas cidades, 

apoiar o comércio de proximidade e promover o acesso das famílias à habitação e 

facilitar a mobilidade laboral. 

 

Para que isto se verifique é, no entanto, necessário que se ultrapassem uma série de 

constrangimentos económico, fiscais legais e administrativos. 

 

A reabilitação urbana deve obedecer a princípios de desenvolvimento integrado, 

sustentável e de coesão social, pelo que as políticas públicas de reabilitação urbana têm 

de contemplar a dimensão social (habitabilidade e condições sociais), a dimensão física 

(funcionalidade do espaço publico e paisagístico), a dimensão ambiental e a dimensão 

económica. 

 

Promover a Coesão Territorial   

 

A CIP considera que o desenvolvimento de territórios de baixa densidade é essencial 

para a coesão territorial e apoia os objetivos da UMVI – Unidade de Missão para a 

Valorização do Interior, recentemente criada pelo Governo. 

 

No âmbito do investimento público, a CIP considera que a prioridade deverá ser 

colocada nas infraestruturas para a competitividade, tirando partido da centralidade 

estratégica de Portugal entre os principais blocos do comércio internacional, 
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nomeadamente ao nível dos transportes e logística, com vista a uma melhoria da 

conectividade internacional e da atração de operadores e de investimento estrangeiro.  

 

É o caso da melhoria das condições dos portos existentes e da ampliação do Porto de 

Sines, das linhas ferroviárias interoperáveis de transporte de mercadorias que os vão 

ligar à Europa (a saber, os corredores Aveiro – Salamanca – Irún e Sines – Caia – Madrid), 

das plataformas logísticas e das redes de transporte de energia. 

 

A CIP apoia o esforço de investimento previsto nas infraestruturas ferroviárias, 

designadamente o foco no transporte de mercadorias e o início da migração para a 

bitola standard (bitola europeia).  

 

Mobilidade Sustentável  

 

São válidos os objetivos quanto à modernização e ao melhor desempenho ambiental 

dos transportes de serviço público.  

 

Igualmente se defende o estímulo a um “cluster” de mobilidade elétrica, mas 

recomenda-se prudência no ritmo a adotar. O voluntarismo excessivo só criará maiores 

custos e investimentos inúteis.  

 

No entanto, a bondade das intenções expostas neste Programa só poderá ser avaliada 

quando for devidamente explicado o resultado nele anunciado, de redução, no setor 

dos transportes, das emissões de ��� em 14% até 2020 face a 2005.  

 

Economia Circular  

 

Em primeiro lugar, verifica-se nesta proposta de Programa uma considerável confusão 

de conceitos. 
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Economia circular não pode confundir-se com Compras Públicas Ecológicas, e nenhum 

destes temas é reforma da fiscalidade verde. 

 

No que respeita à fiscalidade verde, a CIP insiste no que referiu no seu contributo de 8 

de abril. 

 

Tal como em 2014, a CIP recomenda que seja conferida a maior consistência aos estudos 

prévios e que as medidas, no concreto, comecem desde já a ser discutidas com os seus 

destinatários, uma vez que está prevista uma nova lei no âmbito do Orçamento do 

Estado para 2017 (pág. 83). 

 

A CIP recomenda igualmente que, na linha dos estudos produzidos há dois anos, se use 

da maior prudência e contenção no seu âmbito e na sua intensidade, além da 

preocupação de neutralidade fiscal. Recordamos que os estudos indicaram claramente 

contração da economia e do emprego se não forem aplicados estes critérios (estudos 

levados a cabo pelo Professor Alfredo Marvão Pereira). 

 

A CIP considera que, quanto à economia circular, o foco excessivo na questão do 

tratamento dos resíduos urbanos será explicado pela necessidade de afetação de meios 

financeiros avultados na execução do PERSU 2020 (Plano Estratégico para os Resíduos 

Urbanos). A prioridade ao tratamento de resíduos, aliado à completa omissão do papel 

das Empresas, designadamente da Indústria Extrativa e Transformadora e do setor da 

Construção, não se entende e, de modo algum, está de acordo com o que é a Economia 

Circular.  

 

Considerações sobre algumas metas deste pilar 

 

1. Redução das emissões de Gases de Efeito de Estufa (GEE) 
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Salienta-se a ausência de referências aos efeitos de medidas de eficiência energética 

que vinham referidas no documento de apresentação do PNR. Em relação à “Casa 

Eficiente” e à “Eficiência Energética na Administração Pública” não se preveem 

progressos nos próximos 12 meses (pág. 83).  

 

2. Desenvolvimento de uma estratégia de Compras Públicas Ecológicas 

 

A CIP recomenda que a implementação desta estratégia seja levada a cabo com a 

participação dos setores da economia abrangidos, na medida em que se deverão 

obviar a evidentes perigos de distorção da concorrência.  

 

3. Economia Circular 

 

A política dos 3R, com enfoque nos resíduos, só por si, não responde aos desafios da 

Economia Circular. Tudo tem início nos processos produtivos e nas simbioses entre 

setores económicos. Este desenvolvimento terá de ser realizado com as Empresas. 

Constata-se (pág. 82) que não haverá progressos nos próximos 12 meses. 

 

4. Energias renováveis  

 

As propostas apresentadas são muito incompletas e não permitirão que se atinja a 

meta de 31% de renováveis, em 2020, no total da energia no consumo final (pág. 

64). 

 

A produção de eletricidade não permite, por si só, que se atinjam as metas propostas 

para a penetração das energias renováveis.  

 

Lamenta-se a ausência de referências eficazes à biomassa e aos biocombustíveis sem 

os quais estas metas não serão atingidas.  
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PILAR “MODERNIZAÇÃO DO ESTADO” 

 

A CIP concorda, em geral, com o diagnóstico e os aspetos focados nos eixos de 

intervenção “Justiça ao Serviço da Competitividade” e “Simplificar a Legislação e a 

Administração”, vertidos no Pilar em epígrafe.  

 

No âmbito da temática da Justiça, a CIP releva que, entre os principais problemas das 

empresas, destacam-se os relativos à morosidade, aos custos, à tramitação e aos 

resultados das execuções, ao funcionamento dos tribunais de comércio, ao acesso à 

Justiça ou aos critérios de distribuição processual. 

 

A Justiça portuguesa é lenta, cara e imprevisível, condicionando, assim, as decisões e 

estratégias das empresas.   

 

A lentidão dos processos nos Tribunais é hoje reconhecida – tanto pelos empresários, 

como por qualquer cidadão – como um bloqueio ao desenvolvimento da atividade das 

empresas e, consequentemente, do País. 

 

Os atrasos nos processos judiciais causam às empresas constrangimentos insuportáveis 

ao nível da tesouraria e geram um sentimento de impunidade com consequências na 

fluidez dos negócios, constituindo um significativo obstáculo à concretização de projetos 

de investimento no nosso País. 

 

Na perspetiva da CIP, em geral, é necessário aliviar o peso que o recurso ao sistema 

judiciário tem nas decisões das empresas – decisões de investimento, de afetação de 

recursos, de deslocalização, etc. 

 

Por outro lado, é fundamental melhorar a imagem que a Justiça tem no nosso País, 

introduzindo reformas de fundo que acelerem a tramitação dos processos nos Tribunais 

e a obtenção de decisões eficazes que desincentivem os não cumpridores e que 

garantam o papel da Justiça como dinamizador da atividade económica portuguesa. 
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Relativamente ao que consta no PNR sobre o aumento da capacidade de resposta dos 

Tribunais Administrativos e Fiscais, devia haver uma forte aposta na melhoria das 

funcionalidades do SITAF – Sistema de Informação dos Tribunais Administrativos e 

Fiscais, em moldes similares ao que já sucede com o portal CITIUS, por exemplo, ao nível 

das notificações eletrónicas e da disponibilização “online” e em tempo real de todos os 

atos processuais. 

 

Mais do que simplificar a legislação, consideramos que é muito importante que a 

legislação nasça simples.  Acolhemos muito favoravelmente a aplicação efetiva do 

“Teste PME” e da “Comporta Regulatória”. Relativamente ao Teste PME, importará que 

seja assegurada a aplicação do princípio da proporcionalidade, segundo o qual os 

procedimentos administrativos são graduados em função da dimensão das empresas 

objeto da legislação. Importa, também, incluir, nesta avaliação, os procedimentos 

administrativos que tenham origem nos vários níveis da Administração Pública: central, 

regional e municipal. 

 

Salienta-se a necessidade de assegurar que a avaliação de impacte das medidas 

legislativas, incluindo a que decorre de transposição de diretivas europeias, tenha em 

conta o impacte na competitividade das empresas. 

 

Consideramos importante que os Decretos-Lei não sejam aprovados sem a 

regulamentação neles prevista, já a partir deste ano. 

 

Em relação ao Eixo “Licenciamento integrado”, sublinhamos a importância do esforço 

que tem sido realizado para se atingir os objetivos enunciados, os quais reconhecemos 

que não são fáceis de obter nem imediatos. 

 

É importante frisar que os prazos legalmente estabelecidos continuam a não ser 

cumpridos. Fator determinante para o cumprimento destas metas será a formação a 

ministrar aos funcionários envolvidos nos processos, a informação disponibilizada 
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(atualmente dispersa por várias entidades, não homogénea e muitas vezes 

desatualizada) e a melhoria da qualidade de atendimento aos empresários. 

 

PILAR “CAPITALIZAÇÃO DAS EMPRESAS” 

 

Na sequência dos comentários apresentados pela CIP no passado dia 8 de abril, 

concordamos com o diagnóstico apresentado e com os objetivos definidos. 

 

De facto, tal como a CIP tem vindo a referir há muito tempo, a matéria da capitalização 

das empresas é prioritária para os empresários. O Programa Capitalizar é, por isso, uma 

das iniciativas governamentais que mais interesse e maiores expectativas nos suscita. 

 

As medidas, agora mais detalhadas e, em grande parte, calendarizadas para os primeiros 

anos do horizonte temporal deste Programa, vão no sentido das propostas que 

oportunamente temos apresentado e que estão na posse da Estrutura de Missão para a 

Capitalização de Empresas. 

 

Esperamos que este Programa venha a ser aprofundado e enriquecido com base nas 

propostas já apresentadas pela Estrutura de Missão para a Capitalização de Empresas e 

pelo trabalho que esta Estrutura continuará a desenvolver no decurso do seu mandato. 

 

Reiteramos que, não tendo elementos para aferir a coerência das metas com as 

necessidades diagnosticadas, as medidas previstas e os recursos que lhes serão 

alocados, questionamos a forma como foram definidas. 

 

As medidas agora propostas suscitam-nos alguns comentários adicionais: 

• Seria importante que as medidas propostas com o objetivo de “dinamizar o acesso 

ao mercado de capitais por parte de PME e mid caps”, constantes da página 43 do 

PNR, estivessem também incluídas no seu anexo I, com a devida especificação em 

termos de descrição, indicadores, instrumentos e calendarização. 
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• Relativamente ao tratamento fiscal sem discriminação negativa do capital próprio e 

às outras medidas fiscais de promoção da capitalização referidas no anexo I, 

mantemos a nossa elevada expectativa quanto à profundidade de que se revestirão 

as revisões dos regimes fiscais enunciados, por forma a que possam constituir um 

eficaz instrumento de fomento da capitalização de empresas. A este respeito, 

questionamos, ainda, o alcance da expressão constante da página 44 do PNR: 

“consolidação das limitações já previstas à dedutibilidade fiscal dos custos de 

financiamento”. A CIP sempre se manifestou contra essas limitações e espera que o 

caminho seguido para assegurar a neutralidade no tratamento do financiamento por 

capitais próprios não inclua maiores penalizações das empresas atualmente mais 

endividadas. 

 

• Entendemos como muito positiva a intenção de criar “condições para a 

regularização das dívidas [das EPE da saúde] às entidades do setor”. A este respeito, 

alertamos que, nos três primeiros meses de 2016, foi interrompida redução dessas 

dívidas, a qual tinha ocorrido ao longo de 2015 e referida na página 48 do PNR. Seria 

importante que o Governo explicitasse os mecanismos a acionar para atingir o 

objetivo proposto. (Aplicar a lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso? 

Aplicar o Decreto-Lei nº 18/2016, de 13 de abril, que estabelece as disposições 

necessárias à execução do Orçamento do Estado para 2016? Criação de um Fundo 

para possibilitar a regularização das dívidas a fornecedores de bens e serviços por 

parte do setor da saúde?) Ainda a este respeito, lamentamos a ausência de um 

compromisso temporal bem definido para o objetivo proposto. 

 

• Não se percebe que não haja qualquer referência ao papel a atribuir à Instituição 

Financeira de Desenvolvimento no quadro do Programa CAPITALIZAR. 

 

• Salientamos, ainda, a importância da inclusão neste Programa da criação de 

mecanismos mais eficazes, atrativos e competitivos para aquisição de empresas, 

para fusões e consórcios e para reestruturações acionistas. 
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Como contributo adicional para este Pilar, a CIP reitera a sua proposta de criação de um 

VEÍCULO ESPECIALIZADO NA REESTRUTURAÇÃO E NA CONVERSÃO DE DÍVIDA EM 

CAPITAL que, em termos sintéticos, passamos a explicitar: 

 

1. Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um agravamento da qualidade da dívida 

das Empresas junto dos Bancos. Neste momento, o crédito malparado de Empresas 

já atinge cerca de 20%. Isto significa que, se nada for feito, corremos o risco de uma 

nova onda de falências, com reflexos muito negativos sobre a economia, o emprego 

e a Segurança Social. 

 

2. A resposta tem de passar por soluções que permitam: por um lado, reestruturar a 

dívida das Empresas, alongando os seus prazos e baixando o seu serviço; por outro, 

transformando dívida em capital, nos casos em que tal é possível. Calcula-se que nos 

balanços dos Bancos se encontrem entre 15 e 20 Biliões de euros de créditos nestas 

condições. Para o conseguir deve ser criado um FUNDO ESPECIAL para onde os 

bancos passariam estes créditos. Como, em muitos casos, estão total ou 

parcialmente aprovisionados, os Bancos podem passar estes créditos pelo líquido de 

provisões. Em troca o Fundo entrega Unidades de Participação ou, nalguns casos, 

paga os créditos – com um desconto a negociar com o Banco e que, por vezes, pode 

ser mesmo superior à parte aprovisionada. Para tal, o Fundo deve ser financiado com 

fundos provenientes dos Programas Comunitários. 

 

3. O Fundo depois negoceia com as empresas e pode fazer duas coisas: reestruturar as 

Dívidas em condições suportáveis pelas empresas ou convertê-las, total ou 

parcialmente, em capital. 

 

4. O Fundo deve ser criado em articulação ou com o apoio da Instituição Financeira de 

Desenvolvimento ou, em alternativa, com o apoio do Grupo Financeiro Público. 
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Aproveitamos, ainda, para salientar a importância que deve ser dada ao Sistema 

Financeiro. Embora esta matéria não seja inteiramente da competência do Governo, 

trata-se de um tema muito pertinente na atualidade, que tem produzido impactos em 

termos orçamentais. 

 

De notar que no terceiro processo de monitorização pós-programa com Portugal 

(divulgado a 1/4/2016) do FMI pode ler-se “Os diretores observaram que, embora o 

sistema bancário de Portugal tenha evoluído, mais esforços são necessários para 

fortalecer os balanços dos bancos. Incentivaram as autoridades a tirar partido das 

medidas anteriores para melhorar a rentabilidade da banca, a qualidade dos ativos e a 

governação. Para manter a confiança no setor financeiro, será preciso manter a 

vigilância, reforçar as margens de manobra orçamental e aumentar a transparência com 

respeito às operações do setor financeiro. Os diretores recomendaram uma estratégia 

mais abrangente para enfrentar a questão do crédito malparado, além de uma 

abordagem ambiciosa para a resolução da dívida das empresas, observando que o 

sobre-endividamento trava o potencial de crescimento da economia”. 

 

PILAR “REFORÇO DA COESÃO E DA IGUALDADE SOCIAL” 

 

• Medida “Promover a gestão reformista do sistema de pensões” 

 

A descrição da medida refere o seguinte: “Suspensão, em 2016, da antecipação da 

pensão antes dos 60 anos e revisão do regime de pensões antecipadas; Avaliação das 

alterações introduzidas no Fator de Sustentabilidade; Extinção da Contribuição 

Extraordinária de Solidariedade; Estudo sobre a diversificação de fontes de 

financiamento da segurança social; Promoção do agravamento das contribuições para 

empresas que revelem excesso de rotatividade laboral, bem como reavaliar o modelo de 

isenções e reduções contributivas.” 

 

O supra-transcrito suscita 3 comentários: 
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Em primeiro lugar, no que diz respeito à “Suspensão, em 2016, da antecipação da 

pensão antes dos 60 anos” a CIP considera que é necessária alguma prudência nesta 

matéria. 

 

De facto, na perspetiva desta Confederação, entre outros interesses, é também 

necessário salvaguardar a necessidade de rejuvenescimento das empresas.  

 

Como se sabe e reconhece, os mais jovens são mais qualificados, detêm maiores 

competências, nomeadamente digitais, e são mais permeáveis às constantes 

necessidades de adaptação. 

 

Em segundo lugar, a CIP concorda com a realização dos estudos e avaliação previstos, 

ou de outros que permitam ao Governo e aos Parceiros Sociais melhor sustentarem as 

suas propostas.     

 

Em terceiro e último lugar, é absolutamente criticável a “Promoção do agravamento das 

contribuições para empresas que revelem excesso de rotatividade laboral”. 

 

O Governo parece não ter em conta vetores fundamentais do funcionamento da nossa 

economia, inserida no mercado global, onde as empresas se encontram sujeitas a forte 

concorrência internacional. 

 

É necessário ter presente que a diversificação das formas de contratação é essencial 

para o bom funcionamento do mercado de trabalho, mormente perante a volubilidade 

e incerteza com que as necessidades se apresentam e absoluta imperiosidade de não se 

perderem oportunidades comerciais que podem surgir.   

 

ASPETOS OMISSOS  

 

Na perspetiva da CIP, existem outros aspetos ou domínios que não se encontram 

contemplados ou diretamente abordados no PNR e que o deviam ser. 
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Sem prejuízo dos aspetos omissos já referidos no contributo da CIP, remetido no 

passado dia 8 de abril, relativos à manutenção e prossecução das reformas em torno da 

legislação laboral e do ambiente necessário à criação de emprego, acresce um outro de 

inegável importância para o futuro de Portugal. 

 

Falamos, em concreto, da natalidade.  

 

Esta questão é quase omissa na nova versão do PNR e não lhe é dada a importância 

devida. 

 

De facto, a  promoção da natalidade apenas aparece, ao de leve, no ponto dedicado à 

reavaliação das isenções e reduções da taxa contributiva para a Segurança Social, no 

qual se refere que, no “âmbito da sustentabilidade do sistema importa priorizar as 

questões relativas à promoção da natalidade, com a adoção de medidas dirigidas às 

crianças e jovens, designadamente através de uma reconfiguração do Abono de Família, 

combinada com o acesso a serviços fundamentais, como um sistema de ensino de 

qualidade e cuidados de saúde adequados, bem como através do alargamento da rede 

de creches nos grandes centros urbanos.” 

 

Na perspetiva da CIP, é necessário avançar nesta temática, ou seja, o Governo deve 

apresentar, com brevidade – o resultado da inércia nesta matéria, a médio e longo 

prazo, será, seguramente, muito mais prejudicial, quer do ponto de vista económico 

quer do ponto de vista social, aos interesses de Portugal –, a sua estratégia promotora 

da natalidade.   

 

Neste âmbito, é de realçar que a CIP, já em 2006, aquando das discussões sobre a 

reforma da Segurança Social, solicitou ao Governo a apresentação de uma verdadeira 

estratégia de promoção da natalidade em Portugal. 
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Trata-se de uma temática muito importante para a Confederação, dado que a matéria 

da natalidade tem, em diferentes domínios, um forte e decisivo impacto sobre o futuro 

desenvolvimento social e económico do país e reflete-se, naturalmente, nas empresas. 

Entre as várias questões específicas a debater, a CIP destaca as seguintes: 

 

� A importância do desenvolvimento de uma rede de infraestruturas de apoio à 

primeira e segunda infância, a qual deve contemplar os seguintes elementos: 

• Cobertura total das necessidades no que respeita a creches; 

• Creches com horários alargados e a um custo acessível; 

• Organização de apoios a atividades extracurriculares e organização dos 

tempos livres, quer relativamente ao horário pós-escolar quer 

relativamente às férias (através da atuação coordenada com o Ministério 

da Educação, escolas, universidades e Autarquias Locais); 

• Facilidades de transportes para efeitos destas atividades; 

• Apoios ao acompanhamento escolar dentro das próprias escolas. 

 

� A necessidade de reavaliar a caracterização e quantificação dos encargos das 

famílias dedutíveis para efeitos fiscais. 

 

� A importância de se implementar, ao nível educativo, uma atitude de partilha de 

responsabilidades e de tarefas entre homens e mulheres para combater, desde a 

escola, os estereótipos. 

 

A promoção do crescimento económico e, assim, das expetativas das pessoas quanto ao 

futuro, não deve ser menosprezado no âmbito desta discussão, uma vez que o mesmo 

terá, seguramente, importante e substancial impacto na promoção da natalidade em 

Portugal. 

 

 

 



 

25 
 

OUTROS ASPETOS   

 

No início do paragrafo 4.º da pagina 27 (“Caixa 4 – Evolução da Retribuição Mínima 

Mensal Garantida (RMMG) – REP 2”), refere-se o seguinte:  

 

“O Governo atualizou o valor da RMMG, com base num acordo em sede de concertação 

social, de 505€ para 530€, a partir de 1 de janeiro de 2016.” (sublinhado nosso). 

 

A atualização do valor da RMMG resultou de um compromisso político do Governo com 

outras forças partidárias, que o suportam no Parlamento. 

 

Assim, ao contrário do que se tinha tornado prática na Concertação Social – prática que 

deveria ter sido mantida, mas tal não sucedeu –, o processo de fixação da RMMG não 

foi iniciado com uma discussão.  

   

27.abril.2016 


