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O valor económico
da saúde
Compromisso Tripartido para um Acordo de Concertação de médio prazo
Entrevista a João Almeida Lopes
Política de internacionalização: linhas essenciais

EDITORIAL

Uma nova forma
de pensar a Saúde
A SAÚDE é uma área à qual a CIP, através
do Conselho Estratégico Nacional da Saúde, tem dedicado especial atenção.
Esta motivação resulta do entendimento de
que a Saúde contribui, de forma decisiva,
para a performance económica e social de
Portugal.
No conjunto dos diversos agentes económicos, emprega mais de 255 mil pessoas em
Portugal, contribui com exportações anuais
superiores a 1,2 mil milhões de euros e gera
um volume de negócios superior a 24 mil
milhões de euros.
Refira-se, ainda, o elevado investimento em
inovação e recursos humanos altamente especializados, em proveito de mais saúde e
valor social.
Estes indicadores fazem da Saúde um forte
motor de recuperação económica e são uma
evidência do enorme potencial para a afirmação da competitividade internacional do país.
Fatores que não podemos desperdiçar.
A CIP tem, recorrentemente, alertado para
a importância de assumirmos uma nova forma de pensar a Saúde, salientando o papel
dinamizador e transversal desta área.
Defendemos a premência de iniciar um debate sério sobre a oportunidade que a Saúde representa para o país. A organização da
conferência “O Valor Económico da Saúde”
e a disponibilidade para participar na discussão de uma Lei de Meios para o Serviço
Nacional de Saúde, essencial para garantir
confiança e previsibilidade aos agentes económicos, são prova deste nosso posicionamento.
Também como facto incontornável, não
podemos deixar sem registo que o final do
ano de 2016 fica, ainda, marcado pela obtenção, em sede de concertação social, de
um Compromisso tripartido de médio prazo.
Sempre vincámos, de modo reiterado, que

esse Compromisso se devia estender bem
para além da mera definição do salário mínimo para 2017.
E foi isso mesmo que conseguimos.
Ante a fixação do valor de €557,00 para
Retribuição Mínima Mensal Garantida em
2017, além de contrapartidas diretas, a nível da redução da Taxa Social Única para
os empregadores (1,25 p.p.) e repercussão
do aumento do salário mínimo no preço dos
contratos públicos, ficaram, igualmente, incorporadas garantias em dois outros domínios do maior alcance.
Desde logo, na estabilização da legislação
laboral.

Depois, pela recentragem na Concertação
Social da discussão em torno dessa legislação e do debate e negociação de um
conjunto de fatores imprescindíveis ao incremento da produtividade e ao aumento
da competitividade das nossas empresas.
Financiamento e capitalização das empresas, diminuição dos custos da energia, custos de contexto, funcionamento da justiça,
estabilidade e previsibilidade fiscais, são
apenas alguns exemplos.
Deixamos portas abertas e compromissos
assumidos relativamente a questões pelas
quais, tão persistentemente, nos vimos batendo.

António Saraiva
PRESIDENTE DA CIP
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SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2016

Conjuntura
Económica
ENVOLVENTE INTERNACIONAL

No seu World Economic Oulook de outubro, o FMI manteve as suas projeções de
julho para o crescimento mundial em 2016
e 2017.
Na análise que faz à economia mundial, sob
o título de “Procura reprimida: sintomas e
remédios”, o FMI alerta para a incerteza e
riscos que as economias avançadas enfrentam e que podem alimentar mais descontentamento, com plataformas políticas anti
integração a ganhar mais popularidade. Vários mercados emergentes e economias em
desenvolvimento ainda enfrentam difíceis
desafios políticos no seu ajustamento aos
baixos preços das matérias primas. Face
a estas perspetivas preocupantes, o FMI
faz apelo uma resposta política abrangente
para aumentar o crescimento e gerir vulnerabilidades.
Pela positiva, o FMI dá conta de uma melhoria do sentimento dos mercados financeiros
relativamente às economias emergentes,
com espectativas de taxas de juro reduzidas nas economias avançadas e menores
preocupações sobre as perspetivas de curto prazo na China, na sequência das recentes políticas de estímulo ao crescimento.
Há ainda a considerar a normalização das
condições macroeconómicas em vários países que passaram por recessões profundas
(nomeadamente a Rússia e o Brasil).
De acordo com as estimativas do Eurostat
para o terceiro trimestre de 2016 o crescimento em cadeia do PIB no conjunto da
União Europeia manteve-se em 0.4% e
0.3%, respetivamente.
O Eurostat realça o crescimento de 0.8%
registado em Portugal e na Grécia, ultrapassado apenas pela Eslovénia (com 1.0%) e
pela Croácia (com 1.7%).
Nas economias europeias de maior dimensão, continua a destacar-se pela positiva o
crescimento em cadeia de 0.7% registado
em Espanha.
A Alemanha voltou a piorar o seu desempenho (de 0.4% para 0.2%), mas a França e
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a Itália aceleraram um pouco o crescimento
em cadeia (para 0.2% e 0.3%, respetivamente, face a -0.1% e 0.1% no segundo
trimestre). No Reino Unido, o PIB abrandou
de 0.7% para 0.5%.
Em termos homólogos, tanto na zona do
euro como no conjunto da União Europeia,
o crescimento também se manteve face ao
segundo trimestre (1.7% e 1.9%, respetivamente).
Segundo a análise do Eurostat, o crescimento na Europa está a ser sustentado fundamentalmente pelo consumo privado.
Nos EUA, o PIB voltou a recuperar, desta
vez mais significativamente, com um crescimento em cadeia de 0.8% (0.4% no segundo trimestre) e com o crescimento homólogo a fixar-se em 1.6% (1.3% no segundo
trimestre).

COTAÇÕES INTERNACIONAIS

A ORIENTAÇÃO ORÇAMENTAL NA ZONA DO EURO
Em novembro, a Comissão Europeia emitiu pela primeira vez uma comunicação sobre “uma orientação orçamental positiva para a zona do euro”.
Neste documento, apresentam-se argumentos para uma orientação orçamental significativamente mais positiva na área do euro, no momento presente.
Com base nos seus cálculos, a Comissão, considera desejável para 2017 uma
expansão orçamental de até 0,5 % do PIB ao nível da área do euro no seu todo,
um objetivo que considera pragmático e prudente. Contudo, a plena concretização dos requisitos orçamentais incluídos nas recomendações específicas
por país adotados pelo Conselho conduziria, em 2017, a uma orientação orçamental moderadamente restritiva na área do euro, em termos agregados.
A Comissão considera, assim, que os Estados-Membros com margem de manobra orçamental devem ser encorajados a aplicar uma política orçamental
mais expansionista.
A Comissão reconhece, no entanto, explicitamente, os limites e a assimetria
do enquadramento das políticas orçamentais na Europa. As regras do Pacto de
Estabilidade e Crescimento são essencialmente concebidas para evitar níveis
excessivos de défice e de dívida pública. Para os Estados-Membros que tenham
maior margem de manobra orçamental para agir, os instrumentos do Semestre Europeu apenas podem recomendar, mas não obrigar a aplicar, políticas
orçamentais mais expansionistas.
Nesta comunicação pode ler-se, por exemplo que “aqueles que não têm espaço orçamental querem usá-lo, enquanto aqueles que têm espaço orçamental
não o querem usar”, concluindo que precisamos de “uma abordagem mais
coletiva” para “ultrapassar os riscos de um cenário em que todos perdem” e de
“uma armadilha de baixo crescimento e baixa inflação”.

A cotação do euro contra o dólar manteve-se relativamente estável em setembro, iniciando nos primeiros dias de outubro uma
tendência de depreciação, que se reforçou
na sequência das eleições americanas de 8
de novembro.
A depreciação, em termos de média mensal, de agosto a novembro, foi de 3.9%.
Em dezembro, depois de a Reserva Federal norte-americana ter aumentado a taxa
de juro e aberto a porta a mais subidas ao
longo do próximo ano, a tendência de depreciação intensificou-se, descendo no dia
20 abaixo de 1.04 dólares, um mínimo de
14 anos.
No mercado do petróleo, após um período
de queda dos preços (entre máximos de 53
dólares em meados outubro e mínimos de
45 dólares em meados de novembro, para
o barril de brent), a tendência inverteu-se.
A subida da cotação intensificou-se já em
dezembro, com os preços a atingir os 55
dólares no dia 20.

PORTUGAL

As Contas Nacionais Trimestrais revelaram
um crescimento homólogo do PIB de 1,6%
no terceiro trimestre de 2016, interrompendo assim a tendência de abrandamento registada desde o terceiro trimestre de 2015.
A variação do PIB em cadeia, registou,
igualmente, uma aceleração para os 0,8%
no terceiro trimestre.
O crescimento do PIB no terceiro trimestre
refletiu, sobretudo, o aumento do contributo da procura externa líquida, explicado
pela aceleração das exportações, mais intensa do que a das importações.
No que diz respeito à procura interna,
destaca-se a queda de 1.5% da FBCF no
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terceiro trimestre. Esta descida foi, sobretudo, consequência do comportamento
da componente de construção, que já nos
dois últimos trimestres tinha registado uma
variação homóloga negativa. Na componente de “outras máquinas e equipamento”, registou-se já um crescimento positivo
de 3.1%, indiciando alguma recuperação
do investimento empresarial.
O consumo privado acelerou ligeiramente
para 1.9%, alicerçado no crescimento do
consumo de bens não duradouros e serviços.
Para a aceleração das exportações (de
1.8% para 5.4%) contribuíram tanto a componente de bens, como a componente de
serviços. As importações aceleraram, também, mas mais ligeiramente, com o terceiro
trimestre a registar um aumento de 3.5%
em termos homólogos.
É ainda de realçar que, no terceiro trimestre, os termos de troca registaram um ganho marginal (0,1%), ao contrário do que
tem sucedido nos últimos trimestres, em
que registaram, consecutivamente, ganhos
relevantes.
Na ótica da produção, o VAB total a preços
base passou de um crescimento homólogo
de 0.5% no segundo trimestre para uma
variação de 1.0% no terceiro trimestre. O
VAB da indústria registou um aumento de
1.0%, um sinal positivo face ao trimestre
passado, em que caiu 0.9%.
Para atingir a projeção de dezembro do
Banco de Portugal para o crescimento do
PIB no cômputo do ano de 2016 (1.2%),
bastará que a variação em cadeia no próximo trimestre esteja compreendida entre
0% e 0.3%.
Em novembro, o indicador coincidente
mensal para a atividade económica manteve-se em 0.6% pelo terceiro mês consecutivo.
O indicador de clima económico do INE
interrompeu a recuperação evidenciada
a partir do final do primeiro trimestre de
2016, passando de 1.4% em setembro
para 1.3% em outubro e 1.2% em novembro. Também o indicador de confiança dos
consumidores teve uma evolução desfavorável nos últimos três meses.
O Banco de Portugal atualizou em dezembro as suas projeções macroeconómicas
para Portugal.
Para 2016, prevê um crescimento do PIB
de 1.2%, revendo ligeiramente em alta a sua
projeção de outubro (1.1%). A justificar esta
revisão está uma previsão mais favorável da
evolução do consumo e das exportações.
Contudo, continua a prever-se uma queda
do investimento em 2016.
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Evolução do PIB na ótica da procura (taxas de variação homóloga)
4º Tr. 15
1.4
1.9
1.2
1.5
3.7
6.0

PIB
Consumo privado
Consumo púbico
FBCF
Exportações
Importações

1º Tr. 16
0.9
2.5
1.3
-2.7
3.4
4.7

2º Tr. 16
0.9
1.6
0.7
-2.4
1.8
1.4

3º Tr. 16
1.6
1.9
0.5
-1.5
5.4
3.5

Fonte: INE

Previsões económicas mais recentes para Portugal
Indicadores
(variações em %, salvo outra indicação)
PIB
Consumo privado
Consumo público
FBCF
Exportações
Importações
Inflação (IHPC)
Taxa de desemprego (% pop, ativa)
Emprego
Balança corrente e de capital (% do PIB)

Banco de Portugal
14-12-2016
2015

2016

2017

2018

2019

1.6
2.6
0.8
4.5
6.1
8.2
0.5
12.4
1.4
1.7

1.2
2.1
1.0
-1.7
3.7
3.5
0.8
11.0
1.5
1.1

1.4
1.3
0.0
4.4
4.8
4.8
1.4
10.1
1.0
0.9

1.5
1.4
0.4
4.3
4.6
4.9
1.5
9.4
0.9
0.9

1.5
1.3
0.2
4.5
4.4
4.4
1.5
8.5
1.0
1.1

O Banco de Portugal prevê que, após um
crescimento de 1.2% em 2016, o PIB deverá acelerar para 1.4% em 2017, estabilizando o seu ritmo de crescimento em 1.5%
nos dois anos seguintes.
Nos próximos três anos, as exportações
continuarão a ser a componente da procura global com maior contributo para o
crescimento da atividade. O consumo
privado deverá passar a aumentar ligeiramente abaixo da taxa de crescimento
do PIB. O maior dinamismo da economia
portuguesa face a 2016 deverá ser sustentado pela recuperação do investimento
empresarial.
Quanto à atividade industrial, destaca-se,
em outubro, o regresso a terreno negativo,
quer do índice de produção industrial (IPI),
quer do volume de negócios total da indústria, depois da recuperação registada em
agosto e setembro – ver gráfico 5.
A recuperação do volume de negócios da
indústria em agosto resultou tanto do mercado externo como do mercado nacional.

Em setembro, o volume de negócios estagnou no mercado nacional, mantendo ainda
algum crescimento no mercado externo,
mas o seu comportamento piorou em outubro, sobretudo no mercado externo.
De referir ainda a tendência para uma maior
estabilidade do índice de preços na produção industrial, que tem vindo a abrandar
gradualmente a sua redução em termos
homólogos, apresentando já, desde maio,
crescimentos em cadeia (à exceção do
mês de agosto).
Os resultados do inquérito ao emprego no
segundo trimestre revelam uma nova redução da taxa de desemprego de 10.8% para
10.5% - ver gráfico 6.
Esta redução da taxa de desemprego resulta de um acréscimo líquido do emprego,
tanto em cadeia como em termos homólogos: relativamente ao trimestre anterior, a
população empregada aumentou 1,3% (ou
seja mais 59,0 mil pessoas); relativamente
ao trimestre homólogo o acréscimo foi de
1,9% (mais 86,6 mil pessoas).

Dado o aumento da população ativa, a diminuição do número de desempregados foi
significativamente menor, sobretudo em relação ao segundo trimestre (menos 9,8 mil
desempregados). Em termos homólogos a
diminuição do número de desempregados
foi de 69,3 mil, prolongando o ciclo de 12
trimestres de quedas em termos homólogos.
Do segundo para o terceiro trimestre de
2016, a taxa de desemprego de longa duração (12 e mais meses) passou de 6,9%
para 6,7%.
A taxa de desemprego dos jovens (15 a 24
anos) no terceiro trimestre de 2016 situou-se em 26,1% (no segundo trimestre foi de
26,9%), o que representa 17,6% do total
da população desempregada.
Em termos homólogos, o emprego diminui
0,3% na agricultura, mas aumentou 1,2%
na “Indústria, construção, energia e água”
e 2,4% nos serviços.
Os maiores acréscimos de emprego verificaram-se nos escalões etários mais jovens
(dos 15 aos 24 anos) e nos mais velhos
(dos 45 aos 64 anos) e nas pessoas com
nível de escolaridade mais elevado (secundário e superior).
No que se refere ao tipo de contrato dos
trabalhadores por conta de outrem, verificamos que os contratos sem termo aumentaram 1,6% do segundo trimestre para
o terceiro trimestre de 2016 e 1.9% em termos homólogos.
Relativamente aos contratos com termo,
do segundo para o terceiro trimestre de
2016, verificou-se uma redução de 0,4%
(em termos homólogos verificou-se um aumento de 0,8%).
Regista-se assim uma redução do peso
dos contratos com termo no total dos trabalhadores por conta de outrem (de 18,9%
no segundo trimestre para 18,6% no terceiro). Esta percentagem está agora ao
mesmo nível do que se verificava em 2011.
A taxa de inflação aferida pelo Índice de
Preços no Consumidor (IPC) aumentou em
outubro para 0.9%, mas regressou em novembro aos 0.6%, indiciando alguma estabilidade em torno deste valor - ver gráfico 7
– que corresponde, aliás, à variação média
dos últimos doze meses.
O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português registou uma
variação homóloga de 0.5%, valor que,
pela primeira vez em dois anos, é inferior
ao estimado pelo Eurostat para a área do
Euro (0.6%)
CIP - Direção de Assuntos Económicos
(elaborado com informação até 21-12-2016)

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

9

CONCERTAÇÃO SOCIAL

Compromisso tripartido para
um Acordo de Concertação
de médio prazo

António Saraiva anunciou, no fim da reunião da Concertação Social que teve lugar no dia 22 de
dezembro de 2016, que foi alcançado o acordo entre Governo e Parceiros Sociais, à exceção da
CGTP. O salário mínimo sobe para os 557 euros já a partir de janeiro e, em contrapartida, a TSU
desce 1.25p.p. a partir do dia 31 de janeiro
NO PASSADO dia 22 de dezembro de
2016, foi consensualizado, em sede de Comissão Permanente de Concertação Social
(CPCS), o “Compromisso Tripartido para um
Acordo de Concertação de Médio Prazo”,
entre o Governo e a maioria dos Parceiros
Sociais.
Este Compromisso constitui o corolário de
difíceis negociações que, integrando entre
os seus vários itens um assunto de significativa sensibilidade – a Retribuição Mínima
Mensal Garantida (RMMG) –, se estende a
um vasto conjunto de matérias, como sempre constituiu desígnio da CIP e, ultimamente, também foi preconizado pelo Senhor
Presidente da República.
Trata-se de um Compromisso que contém
medidas de execução imediata, mas, igual-
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mente, metodologias quanto ao desenvolvimento de outros domínios a equacionar e
discutir no futuro.
Poder-se-á mesmo dizer que a maior parte do Compromisso marca o “pontapé da
saída” para o desenvolvimento de conversações e discussões que caracterizarão futuros processos de entendimento em sede de
Concertação Social, conferindo a esta sede
um nível de intervenção bem maior do que
aquele que, de há uns anos a esta parte,
vinha conhecendo.
Alcançou-se, desta forma, um acordo com
alcance de médio prazo, de contornos verdadeiramente significativos nas matérias
sobre as quais versa, aglutinadas em torno
de três grandes grupos temporalmente focalizados de modo diferente.

Num primeiro grupo de matérias, encontra-se a fixação da RMMG para o ano de 2017.
Com a atualização feita, em 2017, o valor
da RMMG fica situado em €557,00, ou seja,
teve um aumento na ordem dos 5% face ao
valor que se encontrou em vigor durante o
ano de 2016.
Um valor que o Governo sempre imporia na
sequência e por força de acordo assumido
pelo Partido Socialista com o Bloco de Esquerda.
E impô-lo-ia sem quaisquer contrapartidas,
aos vários níveis em que estas se tornavam
imperiosas.
De modo linear, ao nível do impacto, direto e
induzido, por esse aumento.
O quadro de enormes dificuldades com que
o tecido produtivo se tem confrontado e

continua a defrontar, bem como a circunstância de nem todos os setores de atividade
terem capacidade para absorver o impacto
provocado com tal aumento, impunham e,
assim, foram acordadas algumas medidas
que visam a atenuação desse mesmo impacto.
Desde logo, a redução de 1.25 p.p. na taxa
social única das entidades empregadoras, para os contratos a tempo completo,
com uma remuneração base mensal média
entre 530€ e 557€, ou em termos proporcionais nos contratos a tempo parcial, nos
meses de outubro a dezembro de 2016,
e que não tenham auferido outras prestações com natureza de remuneração, com
exceção de trabalho suplementar e/ou trabalho noturno, até ao valor médio acumulado de €700,00.
Esta redução será aplicada durante um
ano, ou seja, até 31 de janeiro de 2018.
No mesmo âmbito, por outro lado, foi igualmente acordado, para contratos públicos
com duração plurianual e onde a RMMG
tenha forte impacto, o seu ajustamento em
função do novo aumento.
Também neste domínio, uma palavra, ainda,
relativa a uma progressiva evolução futura
do valor da RMMG, a qual ficou condicionada à verificação de condições económicas e
sociais que a possibilitem.
A outro nível, mas com impacto e alcance
certamente bem mais dimensionáveis, a garantia de estabilização do quadro jurídico laboral que presentemente vigora e a absoluta
imperiosidade de recentrar na Concertação
Social a discussão das matérias para as
quais esta, naturalmente, está vocacionada.
E é nessa senda que foram, também, acordados dois outros conjuntos de matérias.
O segundo conjunto de matérias respeitante
ao mercado de trabalho, aqui incluídas as
temáticas da legislação laboral e da contratação coletiva.
Este conjunto de matérias, cuja discussão, a
fazer de modo integrado, se estenderá pelo
ano de 2017, visará a subsequente celebração de um acordo em sede de CPCS.
Ainda neste quadro, os Parceiros Sociais
subscritores comprometeram-se a transmitir às respetivas estruturas associativas,
orientação que vá no sentido de uma política de não uso da figura da denúncia de
convenções coletivas de trabalho durante
18 meses, contados de janeiro de 2017, relativamente a estruturas associativas filiadas
em Parceiros Sociais também eles subscritores do Compromisso.
Deste segundo conjunto de matérias, dois
outros assuntos assumem relevo que importa valorar.

Por um lado, a questão do fundo de compensação do trabalho.
Num quadro em que o financiamento se
tornou não só um bem escasso como muito oneroso, o fundo de compensação do
trabalho encontra-se recheado com 100
milhões de euros que, legalmente, as empresas lá tiveram de colocar e cuja utilização, para o fim a que, também legalmente
se destinava, tem sido muitíssimo reduzida.
Daí que, no Compromisso, também se preveja, com base em proposta a apresentar
pelo Governo, a revisão do enquadramento
normativo e de funcionamento do fundo de
compensação do trabalho, no sentido de o
adequar aos objetivos que presidiram à sua
criação.
Por outro lado, prevê, ainda, o Acordo, a
apreciação, igualmente com base em proposta do Governo, de alterações no enquadramento das portarias de extensão e nos
prazos legais de emissão dos avisos e das
portarias.
O terceiro e último grupo de matérias que
o Compromisso contempla e que, a par da
discussão da legislação laboral e da contratação coletiva, lhe confere a qualificação
como de médio prazo, prende-se com a
competitividade das empresas, a modernização sócio-económica do País e a promoção da coesão social.
Durante o primeiro semestre de 2017, encetar-se-á um debate, com vista a um possível
acordo em sede de Concertação Social, em
torno de um vasto leque de matérias de relevante significado e alcance para o desenvolvimento económico e social do País, de
entre as quais se destacam:
• O reforço dos mecanismos de financiamento da economia e capitalização das
empresas, nomeadamente no âmbito do
aprofundamento do Programa Capitalizar;
• A priorização do domínio da qualificação
de adultos e jovens, em especial quanto à
mobilização de meios a realocar nas verbas
do PT2020, incluindo um compromisso expresso de especial apoio aos Centros de
Formação Protocolares e às organizações
formativas dos parceiros sociais com assento na CPCS e seus associados no âmbito
de uma parceria alargada para o reforço do
desígnio nacional estratégico em torno da
qualificação;
• Uma nova prioridade ao investimento público direcionado às infraestruturas para a
competitividade, nomeadamente ao nível
dos transportes e logística, com vista a uma
melhoria da conectividade internacional;
• A calendarização de novas ações a empreender pelo Governo na diminuição da
componente regulada dos custos da ener-

gia, por forma a atingir uma maior equidade entre a contribuição das diversas partes
envolvidas;
• A estratégia integrada para a redução de
outros custos de contexto, aprofundando
mecanismos de simplificação administrativa e desburocratização no âmbito do SIMPLEX+ e com ponderação de outras vertentes destas matérias;
• A ponderação de medidas de agilização
e reforço do funcionamento quer da justiça
do trabalho quer da justiça económica, do
acesso às questões processuais da tramitação e aos resultados das execuções;
• O compromisso no sentido de estabilidade e previsibilidade fiscal, e de medidas para
tornar o sistema fiscal mais justo, competitivo e simples;
• A construção de uma estratégia equilibrada e transversal que englobe o reforço da
adequação da proteção social e da sustentabilidade da Segurança Social, o estímulo
da natalidade e dos padrões de bem-estar
das famílias e crianças, e medidas de promoção do envelhecimento ativo, incluindo
no plano do emprego, bem como a conciliação equilibrada entre trabalho e vida pessoal
e familiar por homens e mulheres e a promoção da igualdade de género;
• O reforço do apoio ao empreendedorismo
e ao desenvolvimento de novas e jovens
empresas, aprofundar e reforçar os programas em vigor ou criar novas medidas que
congreguem aconselhamento técnico, desenvolvimento e capacitação de competências, acompanhamento do projeto nos primeiros anos de vida, facilitação do acesso e
condições do crédito e estabelecimento de
uma rede de contatos;
• A avaliação do regime jurídico de proteção
social na eventualidade de desemprego, e
em particular dos trabalhadores independentes com atividade empresarial e dos membros dos órgãos estatutários das pessoas
coletivas, cumprindo assim o disposto na lei.
Em suma, através do “Compromisso Tripartido para um Acordo de Concertação
de Médio Prazo”, firmado em sede de
Concertação Social no passado dia 22 de
dezembro de 2016, estão criados, na nossa perspetiva, sólidos alicerces para que o
Governo e os Parceiros Sociais Subscritores
possam proceder a uma avaliação séria das
reformas realizadas nos últimos anos, o alcance real dos seus resultados e impactos,
bem como, num clima de paz social e serenidade, concertar medidas verdadeiramente
potenciadoras da melhoria da produtividade
e da competitividade das nossas empresas,
dos rendimentos dos trabalhadores e do
bem-estar da sociedade em geral.
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Saúde exige
investimento urgente
Os principais protagonistas da Saúde consideram que o setor vive uma situação
de subfinanciamento crónico e que necessita de investimento para ser mais eficiente
e prestar melhor serviço
OS ORADORES da conferência sobre O Valor Económico da Saúde, que decorreu em
Lisboa no dia 12 de outubro, foram unânimes
em considerar que o setor da Saúde tem vivido uma situação de subfinanciamento crónico
e que necessita de investimento urgente, para
evitar roturas.
Na abertura da conferência, o presidente da
CIP – Confederação Empresarial de Portugal,
António Saraiva, referiu que “o investimento
que fizermos hoje em Saúde é uma aposta no
futuro, na inovação, no emprego qualificado
e melhor remunerado, na qualidade de vida
dos cidadãos e na redução e otimização de
encargos”. Concluiu ainda que “olhar para a
Saúde exclusivamente na ótica da despesa é
desperdiçar uma oportunidade de alavancar o
desenvolvimento, pois há um enorme potencial de arrasto sobre a restante economia”.
O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, na sua intervenção, referiu a necessidade de melhorar o investimento público no
setor, destacando que o “orçamento alocado
à Saúde para 2017 será superior ao valor do
ano passado”.

Eficiência e segurança
A conferência organizada pelo Conselho Estratégico Nacional da Saúde da CIP contou
com 200 participantes e teve como oradores
da bastonária da Ordem dos Farmacêuticos,
Ana Paula Martins, a bastonária da Ordem
dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, o bastonário da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva,
o presidente da Fundação para a Saúde, Constantino Sakellarides, e o presidente da Associação de Desenvolvimento e Investigação em
Saúde Pública, José Aranda da Silva.
No debate sobre O Investimento em Saúde:
Alinhar Portugal com os países da OCDE, os
intervenientes foram consensuais em reiterar a
ideia generalizada da necessidade de investir
mais recursos públicos no Sistema de Saúde,
tornando-o mais eficiente e mais seguro.
Para João Almeida Lopes, é necessário ter a
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consciência de que a despesa per capita em
saúde, em Portugal, corresponde a, apenas,
63% da média dos países da OCDE, quando
o PIB per capital nacional corresponde a cerca
de 70%, e que este fosse entre os dois valores
se tem alargado.
Para que a diferença fosse colmatada, seria
necessário um investimento anual entre 1,2 e
1,6 mil milhões de euros.
O economista Óscar Gaspar sublinhou valores idênticos e identificou como desafios para

a sociedade portuguesa “a minimização das
desigualdades sociais” e a implementação de
“um sistema de avaliação de tecnologias de
saúde isento”.
O economista Augusto Mateus acrescentou
a estes os desafios do planeamento estratégico e da mudança de foco da oferta para a
procura.
“O sistema tem de estar preparado para responder às necessidades das populações”,
disse.

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

13

INVESTIMENTO NA SAÚDE

“O SNS vive em estado
de subfinanciamento crónico”
João Almeida Lopes é Vice-Presidente da CIP e Presidente da Conselho Estratégico Nacional da
Saúde da Confederação Empresarial de Portugal. Explicou à Revista Indústria quais os grandes
desafios que o setor enfrenta e quais as propostas da CIP para os ultrapassar

Qual o maior desafio que a área da Saúde enfrenta em Portugal?
Em Portugal, o orçamento da Saúde continua a ser manifestamente inferior às necessidades das populações e, acima de tudo,
não garante uma perspetiva de sustentabilidade para o futuro. Dito de outra forma,
o Serviço Nacional de Saúde vive em estado de subfinanciamento crónico há muitos
anos.
Este problema ganha maior dimensão se
tivermos em consideração o expectável aumento da procura de cuidados de saúde,
impulsionada pelo aumento da esperança
de vida e prevalência de doenças crónicas.
Qual o valor necessário para corrigir o
orçamento da Saúde?
Em 2015, segundo a OCDE, a despesa pública em saúde per capita em Portugal foi de
apenas 63% do valor médio da OCDE. Isto,
quando o PIB português representou 73%
do PIB médio dos países da OCDE.
Portugal é um dos Estados-Membro com
menor esforço público nas despesas de
saúde. Idealmente devemos ambicionar alinhar o investimento público em Saúde com
o nosso PIB.
Este diferencial condiciona o acesso à
Saúde em Portugal?
Os cortes excessivos na área da Saúde, a
que assistimos nos últimos anos, agravaram
a sustentabilidade do Serviço Nacional de
Saúde (SNS) e tiveram consequências na
qualidade dos cuidados de saúde prestados
aos doentes.
Além disso, é importante não esquecer
que estas políticas restritivas condicionam
o equilíbrio e estabilidade das empresas da
área da Saúde, o que acaba por gerar efeitos nefastos para toda a sociedade.
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É possível alocar mais dinheiro à Saúde?
Diria que é necessário que as opções políticas traduzam a importância que os portugueses atribuem à Saúde. A decisão de
financiar, de forma adequada, as necessidades de Saúde dos portugueses é uma
opção política.
Se dúvidas houvesse, nos últimos anos,
os défices da Saúde têm revelado que o
orçamento não é suficiente para fazer face
às despesas totais. Para 2017, as contas
apontam para o mesmo cenário, ou seja,
um défice de cerca de 250 milhões de euros.
O Ministro da Saúde fala recorrentemente em reduzir custos…
Somos favoráveis à prática de boas contas
e defendemos orçamentos públicos rigorosos. No entanto, o reforço da sustentabilidade do SNS não se faz seguindo um único
caminho.
A par da boa gestão é necessário planear a
longo prazo. Para isso é necessário adotar
orçamentos realistas para a Saúde em Portugal. É contraproducente planear políticas
de Saúde sem conhecer o investimento necessário à sua concretização, sob pena de
alimentar esta espiral de suborçamentação.
Que medidas podem assegurar a sustentabilidade do SNS?
Devemos começar por assumir que o SNS
vive num estado de subfinanciamento crónico, que conduz à necessidade de orçamentos suplementares e a uma acumulação de
dívidas a fornecedores.
Para contrariar este cenário é essencial planear políticas de Saúde com real conhecimento do investimento necessário à sua
concretização. Enquanto não o fizermos,
a sombra dos défices pairará eternamente
sobre a Saúde em Portugal.
Muitos agentes pedem um pacto para a
Saúde. Esse consenso é fundamental?
O consenso traz, regra geral, benefícios
inegáveis. Uma aposta coletiva, nos planos
político e financeiro, nesta área, avaliando o
impacto, a médio e longo prazo, dos resultados em Saúde para a população, permitiria assegurar a sustentabilidade financeira
do SNS e ajudaria a abrir o caminho para
o desenvolvimento económico e social de
Portugal.
O CENS da CIP tem apresentado propostas para ultrapassar a condição
de subfinanciamento crónico do SNS.
Pode concretizar algumas?
A medida mais paradigmática será a Lei de

Meios para a Saúde. Com esta medida seria
possível reforçar o caminho da sustentabilidade do sistema de Saúde em Portugal e
colocar a tónica da discussão do financiamento da Saúde numa ótica a médio e longo prazo.
Deste modo seria possível planear e prever
o real financiamento das linhas de atuação
do SNS, conferindo estabilidade ao orçamento do SNS e ponto fim ao conceito de
orçamentos suplementares ou tentações de
suborçamentação.
Mas, na prática o orçamento do Ministério da Saúde não prevê já as linhas de
atuação e consequentemente da despesa do SNS?
Na prática é isso que acontece. Mas os défices recorrentes da Saúde provam que o sistema vive subfinanciado e, sobretudo, sem
uma perspetiva de sustentabilidade futura.
Uma Lei de Bases permitiria estimar o investimento realmente necessário e planear
a médio e longo prazo, conduzindo a uma
reflexão sobre os meios de financiamento
público disponíveis.
A ideia é que se preveja exatamente quanto
é necessário investir em áreas como a prevenção, a inovação ou doenças que provoquem mais pressão no orçamento, como a
oncologia, a diabetes, ou o VIH.
Que valores uma Lei deste tipo permite
arrecadar para o SNS?
Mais que estimar o valor do encaixe financeiro anual, esta proposta do CENS da CIP
é virtuosa porque marca o início de um debate tendo em vista o caminho de reforço
da sustentabilidade do SNS.
Este desafio é enorme e exige um amplo e
longo esforço que deve ser encarado. Mais
do que um défice do SNS num ano é importante discutir a sustentabilidade e tendência
de necessidades adicionais.

O ministro da Saúde mantém o foco
na negociação com fornecedores, no
aumento da eficiência e no combate à
fraude.
A discussão de um novo modelo de financiamento da Saúde não invalida a adoção
de outras medidas e contributos. Mas é
necessário assumir que, para além do
subfinanciamento da Saúde em Portugal,
a tendência é de necessidades adicionais a
prazo.
Não podemos ignorar que este é um desafio
que decorre da dinâmica demográfica, do
aumento da longevidade e da maior atenção que as condições de saúde merecem
ao cidadão. A solução tem, por isso, de ser
encarada a médio prazo, apostando numa
solução de caráter plurianual.
Não podemos ignorar que nas próximas décadas a Saúde vai exigir um esforço financeiro acrescido.
Daí a proposta do CENS de consignar
parte do imposto sobre o tabaco para o
SNS no OE para 2017?
O CENS defendeu a afetação de 10% da
receita do Imposto do Tabaco ao SNS, nomeadamente a um Fundo de Inovação que
permitiria o acesso dos portugueses às terapêuticas mais adequadas e modernas, em
linha com o que acontece na maioria dos países europeus. A efetivação dessa proposta
seria um sinal claro da vontade política de iniciar o caminho da sustentabilidade do SNS.
Como se operacionalizaria este Fundo
de Inovação através da consignação de
parte do Imposto do Tabaco?
O Fundo seria gerido pelo Ministério da
Saúde de acordo com as necessidades e a
avaliação que faça das tecnologias de saúde, sem onerar a despesa corrente do SNS
com a inovação disruptiva que os portugueses precisam.
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Além disso, o Fundo transitaria de ano para
ano como bolsa de sustentabilidade, por
forma a não condicionar o acesso à inovação a eventuais constrangimentos financeiros de um dado exercício.
A medida acabou por não ser discutida
em sede de especialidade no OE para
2017?
O debate da sustentabilidade e do financiamento do SNS é um processo contínuo.
Com esta afetação não resolveríamos todos
os problemas do SNS mas a sua inscrição
no OE para 2017 seria um sinal positivo da
vontade política em resolver os desafios da
Saúde em Portugal.
Não foi possível avançar com a nossa proposta, mas o sinal está dado.
O CENS é um parceiro na discussão do futuro da Saúde em Portugal e representamos
mais de cinco mil empresas a operar em
Portugal. Por isso, temos conhecimento e
contributos para dar. Continuaremos a alertar para os efeitos da suborçamentação do
sistema de Saúde em Portugal e a defender
um investimento na Saúde em linha com as
reais necessidades do país.
Referiu que as políticas de restrição
orçamental, para além dos efeitos nos
cuidados de saúde, impactaram negativamente as empresas da área. Com que
consequências?
Assistimos à dispensa de muitos profissionais qualificados: cerca de 15 por cento do
emprego foi destruído. Algumas companhias internacionais procederam à deslocalização das suas estruturas e centros de
decisão para Espanha, com todas as consequências negativas que isso acarreta.
Depois é percetível que o clima de incerteza condicionou o espírito empreendedor
de muitas empresas, que adiaram o investimento em novos projetos. O investimento no reforço da capacidade industrial
não corresponde às reais necessidades
do país.
Um dos grandes objetivos do CENS é
que o valor económico da Saúde assuma mais protagonismo e reconhecimento. De que forma?
A prestação de cuidados de saúde e as
condições de saúde dos cidadãos têm um
impacto social e económico enorme e não
podem ser acompanhados apenas na ótica
da gestão do Ministério da Saúde.
A área económica da Saúde é muito relevante e deve ser promovida e apoiada, dada
a sua capacidade de gerar emprego, exportações e investimento em inovação no país,
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permitindo assim rentabilizar o excelente
ecossistema de I&D de Portugal. Para isso,
é essencial que o Ministério da Economia
assuma a saúde como fator de crescimento
e desenvolvimento nacional.
A par de mais investimento em Saúde,
defendem uma maior dinamização da
área da Saúde em Portugal. É possível?
Comecemos pelo mais simples que é não
criar obstáculos às empresas, assumindo
o potencial das áreas económicas que funcionam bem, como é o caso da Saúde em
Portugal.
Consideramos essencial valorizar o acesso ao mercado das propostas com maior
impacto positivo no PIB. A par disso, é necessário reforçar a capacidade produtiva e
de competitividade das empresas a operar
em Portugal, através da implementação
de medidas que concorram para reforçar a
atratividade e as capacidades produtivas e
científicas.
Depois, devemos ambicionar, como aliás
acontece noutras áreas, regras de mercado,
regulação e previsibilidade que concorram
para a estabilidade e viabilidade de todos os
agentes da Saúde. O Governo deve aprofundar uma solução que diferencie perfeitamente as funções de legislador, regulador,
financiador, comprador de serviços e prestador de cuidados.
Como encara a convivência entre os
agentes públicos e os agentes privados
da Saúde?
Creio que existe algum ruído em torno deste
tema que não é útil para ninguém. A verda-

de é que as fundações do SNS teriam colapsado sem os agentes privados económicos da Saúde.
A Saúde materializa-se de forma mais visível
no nosso SNS. Mas não podemos ignorar a
multiplicidade de agentes económicos, dos
sectores privado e social, que concorrem
para o desempenho do Sistema de Saúde
e que são fundamentais para a sua ação e
resultados.
Há espaço para a coexistência dos dois
sistemas?
Só faz sentido olhar para a Saúde em toda
a sua dimensão e potencial. Não temos dúvidas que é mais vantajoso para as populações adotarmos uma visão de complementaridade ao invés de uma postura fraturante.
Passaram 12 meses de Governo. Que
balanço faz da atuação deste Executivo, particularmente na área da Saúde?
Há sinais encorajadores na área da Saúde,
sobretudo na perspetiva do cidadão que
recorre aos serviços de Saúde. No entanto,
não podemos baixar os braços. É necessário continuar a trabalhar no sentido de garantir a sustentabilidade do SNS, sem deixar
com isso de considerar a vitalidade financeira dos agentes económicos da Saúde.
Não podemos continuar a exigir esforços às
empresas e a acumular dívida aos fornecedores do SNS.
Neste sentido, consideramos positivo a maior
abertura por parte do Governo, em particular
do Ministro da Saúde, para se encontrarem,
em conjunto, soluções que garantam a prazo
a sustentabilidade do SNS.

Sobre o Conselho Estratégico
Nacional da Saúde da CIP

O CONSELHO ESTRATÉGICO Nacional
da Saúde (CENS) da CIP congrega todas
as empresas e as associações representativas de diversos agentes económicos
da Saúde que consideram esta área um
instrumento decisivo na definição de Políticas Públicas.
O CENS sustenta que Portugal deve ter um
Sistema de Saúde de qualidade, eficiente,
em que os portugueses confiem, e que seja
um fator de competitividade nacional, criador de valor social e económico.
A ação deste Conselho Consultivo é orientada por três eixos estruturantes: 1) A urgência de assumir a Saúde como área
económica; 2) Preparar novos modelos de
financiamento e organização da Saúde e
3) Promover a longevidade como valor.
As atividades económicas da Saúde em-

pregam, em Portugal, mais de 255 mil
pessoas em Portugal e contribuem com
exportações anuais superiores a 1.500
milhões de euros. Falamos de uma realidade de cerca de 22 mil empresas e de
um valor acrescentado bruto superior a 8
mil milhões de euros que gera um volume
de negócios anual superior a 24 mil milhões de euros.
Perante estes números, o CENS defende
que é tempo de assumir o enorme potencial de arrasto da Saúde sobre a restante
economia e que o investimento nesta área
permite ganhos para os cidadãos e uma
maior previsibilidade dos sistemas.
A questão da previsibilidade é, de resto, um ponto fundamental para todos os
membros do Conselho Estratégico da
Saúde, que advogam a urgência de iniciar

uma discussão alicerçada no médio prazo, que permita ter uma visão de futuro
das prioridades em Saúde e a melhor forma de as financiar.
Os membros do Conselho advogam, por
isso, como direito de cidadania, saber
para onde nos leva e quanto custa o atual
Sistema de Saúde, sobretudo face ao expectável aumento da sua importância nas
sociedades modernas.
Perante o rápido avanço de Portugal na
tabela dos países mais envelhecidos do
mundo, o CENS considera incontornável
encontrar soluções para viver com mais
qualidade de vida. Para tal, defende a
preparação do Sistema de Saúde para a
maior longevidade da população, promovendo o envelhecimento ativo conjugado
com estilos de vida saudáveis.
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Avaliação da Saúde
comprova excelência
dos hospitais privados
A ENTIDADE REGULADORA da Saúde
(ERS) divulgou os dados mais recentes do
Sistema Nacional de Avaliação em Saúde,
onde fica mais uma vez comprovada a excelência da prestação de cuidados de saúde dos hospitais privados.
Note-se que neste processo a ERS avalia
as dimensões Excelência Clínica, Segurança do Doente, Adequação e Conforto das
Instalações, Focalização no Utente e Satisfação do Utente e a generalidade dos hospitais privados atinge níveis de excelência: há
oito hospitais privados entre os 22 melhores
e são de gestão privada os dois hospitais no
topo da excelência.
Nos dados mais desagregados é possível
confirmar também que há hospitais privados
entre os melhores de cada área, como a cirurgia de ambulatório, os partos e cuidados
pré-natais, as próteses de anca e joelho, os
cuidados intensivos, entre outras.
Os dados agora publicados dão uma resposta objetiva sobre os níveis de desempenho e de eficiência da gestão privada,
nomeadamente nos hospitais do Serviço
Nacional de Saúde (SNS).
No final do ano passado, os dados publicados sobre o desempenho das parcerias
público-privadas da saúde, em linha com
os dados públicos disponibilizados pela Administração Central do Sistema de Saúde
(ACSS) e os prémios entregues pela IASIST
já se haviam revelado também exemplos
claros da qualidade e eficiência dos hospitais privados.
A Associação Portuguesa de Hospitalização
Privada (APHP) saúda os resultados obtidos
e os profissionais de saúde que desenvolvem o seu trabalho nestas instituições, instando a que todas as unidades de saúde,
sejam elas públicas ou privadas, mantenham o objetivo de em cada dia melhorar
as condições de saúde dos portugueses.
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Óscar Gaspar

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HOSPITALIZAÇÃO PRIVADA (APHP)
E MEMBRO DO CONSELHO ESTRATÉGICO NACIONAL DA SAÚDE DA CIP

Novos desafios para
os dispositivos médicos
podem significar unificação
deste setor

ASSISTIMOS NO INÍCIO de 2017 à criação de uma entidade única europeia, denominada MedTech Europe, cujo principal
objetivo é a existência de uma voz única europeia na defesa do setor dos dispositivos
médicos.
Esta nova entidade surge do merge entre a
associação europeia que representava o setor do diagnóstico in vitro, a EDMA, e a associação que representava os dispositivos
médicos, a EUCOMED, da qual a APORMED é associada há longa data.
Podemos afirmar que este alinhamento europeu se deveu fundamentalmente à criação
de sinergias e de maior escala para que melhor se enfrentassem um conjunto de desafios complexos comuns ao setor, como são
os casos, entre outros, da implementação
do Novo Código de Ética e do Novo Regulamento Europeu do Dispositivo Médico.
Também a nível nacional, o alinhamento
das diversas entidades associativas nos
assuntos supramencionados, bem como o
encontro de contributos e de soluções co-

muns em sede da “Comissão de Acompanhamento para Sustentabilidade e Desenvolvimento do SNS 2016-2018”, seria muito
frutífero.
De facto, apesar de existir em Portugal alguma fragmentação na representação empresarial deste setor, que inclui também os
equipamentos pesados de imagiologia e de
radiologia, a assistência técnica, o software médico e toda uma nova temática relacionada com o e-Health (digitalização, big
data, etc.) não deixa de ser menos verdade
que uma abordagem comum dos desafios
e oportunidades, seria melhor sucedida,
do ponto de vista da defesa dos interesses
legítimos das empresas, dos doentes e do

próprio SNS. Por este motivo a APORMED
aderiu já à COCIR numa visão de futuro de
unificação da defesa dos interesses versados por todas as empresas das Tecnologias
Médicas.
A APORMED, fundada em Janeiro de 1990
é considerada instituição de utilidade pública, sendo a Associação empresarial mais
representativa do setor dos dispositivos médicos.
Conta atualmente com 59 empresas associadas, que empregam cerca de 2300
trabalhadores e cujo volume de negócios
ronda 480M€, representando por isso sensivelmente 65% do valor total do mercado
de dispositivos médicos em Portugal.

Antonieta Lucas

PRESIDENTE DA APORMED
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DAS EMPRESAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
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INVESTIMENTO NA SAÚDE

O revolucionar
da medicina

Os cuidados médicos são o pulsar do coração de qualquer sociedade. Desde simples aparelhos
auditivos a tratamentos de reabilitação, de operações que salvam vidas a nascimentos, todos
nós já passámos pela experiência em que um médico ou um profissional de saúde desempenha
um incrível ato de cura. E se, primeiro que tudo, os cuidados médicos pudessem, através do uso
de tecnologia, prevenir uma doença, um ferimento e/ou erros médicos?
PARA A MAIORIA de nós, uma viagem
ao hospital tem o objetivo de curar, não de
prevenir. Vamos até lá com um problema
específico, recebemos um diagnóstico e
começamos o tratamento. Porém, os avanços tecnológicos na medicina estão a virar
o jogo, ajudando-nos a estar um passo à
frente da doença e protegendo-nos para um
futuro mais saudável.

Inovação no seu melhor
A Universidade de Tromsø, Universidade do
Ártico da Noruega, em parceria com uma
rede de outras universidades, institutos de
investigação e outras organizações, começou a trabalhar num projeto de ciência
desportiva, Corpore Sano, que rapidamente evoluiu para algo com a missão incrível e
inovadora de oferecer a deteção precoce de
doenças em vastas populações.
400 jogadores profissionais de futebol, in-
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cluindo a Selecção Nacional da Noruega
com jogadores de clubes como o Real Madrid, Palermo e Groningen, aceitaram participar num programa de monitorização de
saúde desenhado para registar a intensidade
do treino, o cansaço muscular, a qualidade
do sono, o estado de espírito e uma enorme
quantidade de parâmetros decisivos para a
previsão de uma possível lesão e no ajuste do
desempenho do jogador. O projeto usa tecnologia não invasiva, semelhante aos equipamentos de monitorização que já usamos
no nosso dia a dia, para recolher informação
enquanto os jogadores estão dentro e fora de
campo. A seguir, os estudantes de medicina

envolvidos no projeto Corpore Sano guardam e analisam toda a informação na Cloud
Microsoft, para mais tarde fornecerem dados
e ideias que possam ser usados nas análises
pré e pós jogos e assim ajudarem os treinadores a tomarem melhores decisões.
No entanto, com os resultados recolhidos
no projeto, a equipa universitária percebeu
que esta não necessitava de estar limitada
ao universo saudável do futebol. Foi nesse
momento que foram adicionados novos indivíduos ao estudo, na esperança de conseguirem detetar doenças, como o cancro do
cólon ou a diabetes, ainda numa fase inicial.
Imagine como seria um paciente engolir um

André de Aragão Azevedo

DIRETOR DA ÁREA DE SAÚDE DA MICROSOFT PORTUGAL

as boxes de televisão para introduzir toda a
informação a partir de casa. Essa informação é depois consumida à distância por um
cuidador formal (médico ou enfermeiro) ou
informal (familiar).

Dar poder às equipas
de cuidados clínicos
Felizmente, há ainda mais tecnologias que
ajudam a melhorar o estado da medicina, incluindo o HoloLens, o novo computador holográfico da Microsoft. A Universidade Case
Western Reserve em Ohio e o Centro de Intervenção de Rikshospitalet em Oslo, na Noruega, são apenas duas de várias unidades
de ensino hospitalar que usam o HoloLens
para ajudar as suas equipas de cuidados clínicos. No Rikshospitalet, a equipa está a usar
o HoloLens para permitir que os cirurgiões
reduzam drasticamente as suas margens de
erro, porque lhes permite visualizar e planear
complexas cirurgias num ambiente 3D, realista e sem risco. Tudo sem ter de fazer um
único corte. Por sua vez, a Case Western
está a usar o HoloLens para apoiar o treino
de diversos departamentos médicos e especialidades, permitindo que os estudantes
de medicina tenham uma visão da anatomia
humana como nunca antes foi possível, diminuindo os riscos dos pacientes e permitindo
aos médicos e professores inovarem e experimentarem novos métodos de cuidados
médicos. Este inovador projeto de pesquisa
é uma iniciativa conjunta do Hospital Universitário de Oslo, da Sopra Steria, o parceiro
europeu da Microsoft e da própria Microsoft.

Um futuro mais saudável

comprimido-câmara, que viaja através do
seu corpo e reporta informação clínica aos
médicos sobre aquilo que descobre. Hoje
em dia tudo está relacionado com a informação e a capacidade que a tecnologia tem
de a analisar e dar-lhe sentido, recorrendo,
por exemplo, ao avassalador poder de tratamento de informação da Cloud Microsoft.
Com um maior acesso a dados de informação, os médicos podem mais facilmente
identificar padrões - e padrões permitem
previsões, que nos colocam à frente de problemas antes mesmo que estes ocorram.
É sabido que a deteção precoce é a chave
para salvar vidas. É, portanto, evidente que
este tipo de avanços, tornados possíveis
através da Big Data e da Cloud, são notícias
muito bem-vindas para todos nós.

Em Portugal existem hoje vários exemplos
de aplicação real deste tipo de abordagem,
utilizando o potencial tecnológico para detetar antecipadamente riscos e intervir precocemente. Há hospitais no nosso País que
já utilizam o poder da Cloud e inteligência
artificial para avaliar um conjunto de parâmetros de doentes internados, correlacionando sintomatologias, padrões e fatores
de risco, e assim perceber se é expectável
um agravamento do quadro clínico do paciente, evitando, por exemplo, o regresso
aos cuidados intensivos.
É hoje igualmente possível em Portugal monitorizar remotamente pacientes acompanhando em permanência um conjunto de
indicadores clínicos e ambientais que envolvem a vida de um doente crónico, utilizando

Todos nós conhecemos alguém, um amigo
ou um membro da nossa família, que já foi
salvo pela ciência médica. Para quem não
é médico, tudo é pura magia. De uma certa forma, a tecnologia em si também é, e
combinando as duas - ciência e tecnologia
- temos ainda mais hipóteses de salvar e
melhorar a vida das pessoas. O poder de
novas tecnologias como a Cloud e a computação holográfica tem potencial para revolucionar o tratamento médico, permitindo
um nível superior de proatividade e prevenção. Na Microsoft, a nossa missão é capacitar cada pessoa ou organização a chegar
mais longe, e por isso estamos orgulhosos
por ajudar médicos e equipas médicas em
todo o mundo a fazê-lo. Graças à introdução da tecnologia nos tratamentos médicos
de hoje em dia, conseguimos estar preparados para as necessidades da sociedade de
amanhã.
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FORMAÇÃO

Nota Crítica

Proposta de alteração ao
regime jurídico do Sistema
Nacional de Qualificações
A CIP remeteu ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a sua Nota Crítica
ao Projeto de diploma que pretende introduzir alterações ao Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de
dezembro, que estabelece o regime jurídico do Sistema Nacional de Qualificações, publicado na
Separata do BTE n.º 6, de 9 de novembro de 2016

O REFERIDO PROJETO de diploma visa
atualizar o Sistema Nacional de Qualificações, de forma a aproximá-lo da realidade
do Ensino e Formação Profissional no nosso
país.
O Projeto de diploma, em síntese, integra
alguns vetores que foram sendo criados ao
longo de quase 10 anos de vigência do Sistema Nacional de Qualificações, bem como a
orientação estratégica contemplada no Programa Qualifica.

1
Conforme se refere no preâmbulo do Projeto
de diploma analisado, apesar de se registarem melhorias, subsiste ainda um significativo défice estrutural de qualificações na
população portuguesa, verificando-se, nos
últimos anos, uma quebra na aposta anteriormente feita na qualificação de adultos e,
consequentemente, uma redução significativa da educação e formação qualificante para
adultos e do reconhecimento, validação e
certificação de competências.
Assim, o Projeto de diploma, de forma a
adaptar o Sistema Nacional de Qualificações
português à nova abordagem estratégica de
formação e qualificação de adultos, expressa
no Programa Qualifica, “introduz alterações
ao Sistema Nacional de Qualificações, mais
concretamente, cria o Sistema Nacional de
Créditos do Ensino e Formação Profissionais
que vem permitir a atribuição de pontos de
crédito às qualificações que integram o Catálogo Nacional de Qualificações, bem como a
outra formação certificada não integrada no
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Catálogo, desde que esta esteja registada no
Sistema de Informação e Gestão da Oferta
Educativa e Formativa (SIGO) e desde que
cumpra os critérios de garantia da qualidade
em vigor. O sistema de créditos agora criado
incorpora os princípios do Sistema Europeu
de Créditos para o Ensino e Formação Profissionais (ECVET).”.

2
No Projeto de diploma em referência é feita
a acomodação da norma que cria o instrumento de orientação e registo individual de
qualificações e competências.
O instrumento de orientação e registo individual de qualificações e competências
permite o registo de todas as qualificações

e competências, referenciadas no Catálogo
Nacional de Qualificações, que o indivíduo
adquire ou desenvolve ao longo da vida e,
ainda, das restantes ações de formação concluídas, distintas das que deram origem a
qualificações e competências registadas.
Assim, este instrumento permitir conciliar os
princípios de registo de competências da
Caderneta Individual de Competências com
uma maior flexibilização na identificação dos
percursos individuais de qualificação, necessidade que desde há muito se tornou patente.
Além disso, procede-se ainda à adaptação
da norma relativa aos centros especializados
em qualificação de adultos enquanto instrumentos essenciais na estratégia de qualificação de adultos.
Subjacente a esta adaptação está a valoriza-

ção das aprendizagens adquiridas ao longo
da vida e, também, a possibilidade efetiva de
os indivíduos aumentarem e desenvolverem
competências através de formação qualificante.
Contudo, importante é atender ao facto de tal
alteração ir de encontro a um dos eixos para
a concretização do Programa Qualifica, a saber, a “ativação de uma rede nacional de centros especializados em educação e formação
de adultos, os Centros Qualifica, vocacionados para o atendimento, aconselhamento,
orientação e encaminhamento para percursos de aprendizagem, com base nas reais
necessidades de qualificação existentes nos
diferentes territórios e setores económicos.”.
Quanto ao Sistema Nacional de Qualificações, o presente Projeto de diploma procura,
como se disse, potenciar a sua qualidade.
Tal desiderato é prosseguido particularmente
através do Catálogo Nacional de Qualificações, da certificação das entidades formadoras e da qualificação dos formadores e
outros técnicos de formação, promovendo o
Projeto de diploma a aproximação da qualidade do sistema aos princípios do Quadro de
Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais
(EQAVET).”.
Finalmente, procede-se, ainda, à revogação
do Decreto-Lei n.º 39/2006, de 20 de fevereiro, que criou o Conselho Nacional da Formação Profissional, para materializar a extinção
do dito Conselho, devido à determinação da
sua extinção expressa nos Decretos-Lei n.ºs
126-C/2011, de 29 de dezembro e n.º 167C/2013, de 31 de dezembro, que aprovaram
sucessivamente a lei orgânica do, agora, Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
Na verdade, no preâmbulo do Projeto de
diploma refere-se que o Conselho já se encontrava desativado há algum tempo, o que
poderia levar à concorrência entre as suas
competências e as de outros serviços e organismos que, entretanto, integraram a estrutura do Sistema Nacional de Qualificações.
Relativamente a este último aspeto, diga-se
que a decisão, na prática, há muito que foi
tomada e concretizada.
De facto, neste âmbito, é de ressaltar que o
Conselho Nacional da Formação Profissional
reuniu, tão-só e apenas, três vezes, a saber:
em 3.Maio.2007, em 25.Outubro.2007 e em
7.Fevereiro.2010.
Não obstante o reduzido número de reuniões
realizadas pelo Conselho, a CIP deixa bem
vincados dois aspetos.
Em primeiro lugar, a extinção do Conselho
Nacional da Formação Profissional, definida
pela alínea d) do n.º 1 do artigo 40.º (Extinção,

criação, fusão e reestruturação) do Decreto-Lei n.º 126-C/2011, de 29 de dezembro,
que aprovou a Lei Orgânica do Ministério
da Economia e do Emprego, devia ter sido
objeto de consulta aos parceiros sociais
com assento na Comissão Permanente de
Concertação Social (CPCS), uma vez que
tal Conselho derivava do Conselho Consultivo Nacional para a Formação Profissional, o
qual teve origem no Acordo sobre Política de
Emprego, Mercado de Trabalho, Educação e
Formação, de 9 de fevereiro de 2001, celebrado entre os parceiros sociais e o Governo
em sede de CPCS.
Em segundo lugar, em consonância com a
posição assumida no passado, é entendimento desta Confederação que o Consultivo
Nacional para a Formação Profissional deve
ser reativado.
De facto, na perspetiva da CIP, tal Conselho
apresenta uma mais-valia, de inegável relevo
e ausente no quadro atual, que diz respeito
à existência de um único órgão, de natureza
tripartida, onde os parceiros sociais podem,
de uma forma centralizada, analisar a conceção, formulação e acompanhamento da execução das políticas de formação profissional,
inseridas quer no sistema educativo quer no
mercado de emprego.
A centralização de tais competências num
único órgão apresenta inúmeras vantagens,
ressaltando-se um muitíssimo melhor acompanhamento e avaliação das políticas de
formação profissional, obtendo-se, desta forma, uma visão particular e transversal aos diversos domínios em apreço e uma visão sistémica do quadro da formação profissional.
Tal centralização, pelo conhecimento que potencia, também permite melhorar a qualidade dos contributos dos diversos atores. Por
outras palavras, a atual dispersão das competências do referido Conselho por inúmeros
serviços e organismos do Estado dificulta – e

muito – o acompanhamento e avaliação do
quadro da formação profissional.
Neste âmbito, devemos ter em atenção que
estamos a falar de uma matéria de inegável
importância para o desenvolvimento económico e social de Portugal.
Como a CIP há muito refere, para Portugal
e a própria Europa saírem da crise e serem
competitivas num Mundo global, é necessário aumentar a produtividade e, consequentemente, o emprego, o que implica ter uma
força de trabalho altamente qualificada, competitiva e adaptável às novas exigências dos
mercados.
A CIP continua convicta de que a qualificação da população portuguesa constitui pilar
essencial para o crescimento económico e
para a promoção da coesão social, especialmente numa sociedade que se quer baseada
no conhecimento, uma vez que potencia o
aumento da competitividade, modernização
das empresas, a produtividade, a empregabilidade e a melhoria das condições de vida
e de trabalho.
Neste contexto, a formação profissional,
assim como o ensino, devem continuar a
ser objeto de forte aposta e incentivo, designadamente quando se verifica as especificidades do contexto sócio-económico
português, ainda associado a fenómenos de
abandono precoce e insucesso escolar, fraca
atratividade e desadequação dos programas
formativos às necessidades do
mercado, reduzidas taxas de participação na
formação permanente por parte da população ativa, etc..
Face ao exposto, a CIP defende a reativação
do já por diversas vezes mencionado Consultivo Nacional para a Formação Profissional.
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INTERNACIONALIZAÇÃO

REFLEXÕES PRÉVIAS CIP

Política de Internacionalização:
linhas essenciais
A internacionalização da economia portuguesa constitui-se como uma das mais importantes
estratégias para uma recuperação económica sustentada. Trata-se de intensificar o grau de
internacionalização, leia-se, sobretudo, aumentar as exportações e o investimento estrangeiro
em Portugal e também, em certa medida, importar melhor, por vezes implicando comprar
em Portugal
AS EXPORTAÇÕES registaram uma evolução positiva realçando-se o aumento do
seu peso no produto nacional em 10 anos
de cerca de 30% para já 40% em 2016.
Para um país com uma dimensão como
Portugal, este rácio deveria ser maior, tendo a CIP defendido uma meta de 50%,
superior à do Programa do Governo (45%)
a ser atingida em 2020. Com efeito, a reduzida dimensão do mercado nacional faz
com que o caminho do crescimento tenha
sempre que passar por uma maior e melhor
afirmação nos mercados internacionais.
Por outro lado, a desejável diversificação
geográfica do comércio externo também
tem evoluído favoravelmente: o peso das
exportações para a União Europeia no total
das exportações tem registado uma diminuição consistente ao longo dos últimos
anos, de cerca de 77% para 69%.
Importa também que a evolução do comércio externo seja a tradução de aumentos
de competitividade conseguidos a partir
de uma base sustentável e inovadora da
atividade empresarial. Com efeito, alguns
sinais indiciam que a recente evolução positiva das exportações terá sido, em parte,
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conseguida através de uma redução excessiva das margens, situação que importa
reverter, pois compromete uma presença
sustentável nos mercados exteriores e a
própria capacidade de investimento da
empresa.
No início de um ano que será marcado por
elevados riscos e incertezas no plano internacional, a internacionalização é um tema
que ganha uma renovada relevância.
Assim, maiores riscos e incertezas não devem desencorajar a internacionalização.
Pelo contrário, tornam mais evidente a
necessidade de um esforço conjunto das
instituições públicas, das empresas e das
suas estruturas associativas em torno de
uma estratégia coerente, nas suas diversas vertentes: o aumento da capacidade
de oferta, a capacitação de mais empresas
para a internacionalização, o alargamento
das cadeias de valor, a diferenciação dos
bens e serviços exportados e a diversificação dos mercados.
Por outro lado, a dimensão da nossa economia torna possível que pequenos aumentos de quota de mercado à escala
mundial se traduzam por acréscimos sig-

nificativos dos volumes exportados pelas
empresas portuguesas e sustentem o crescimento económico.
Para isso, as empresas precisarão de investir para enfrentarem a concorrência nos
mercados externos e adquirirem capacidade de produção que lhes permita satisfazer
a procura existente.
Na opinião da CIP, é essencial que o atual
Governo passe a considerar a internacionalização das empresas uma prioridade da
política económica. É neste contexto que
a CIP está a preparar, com a participação
ativa dos seus associados, uma proposta
de um Plano Estratégico de Internacionalização.

Linhas essenciais de uma política
de internacionalização
As falhas de mercado e as vulnerabilidades / necessidades das empresas, especialmente das PME, são evidentes em
algumas áreas, no âmbito das quais se
podem definir, portanto, as principais medidas e instrumentos da política de internacionalização.

Por outro lado, é fundamental que as medidas sejam concebidas, aplicadas e ajustadas de acordo com a segmentação das
empresas em causa, designadamente, se
têm ou não experiência em mercados internacionais, se o crescimento registado tem
potencialidade de se manter / acelerar (as
agora conhecidas por “scale-ups”) e também, segundo a dimensão.
As áreas de atuação que têm como objeto as empresas e que consideramos as
mais importantes, são:
- capacitação para a internacionalização –
formação e investimento
- informação sobre os mercados;
- ações de promoção externa de mercados;
- apoio e aconselhamento nos mercados
externos;
Transversalmente à aplicação destas
grandes áreas de medidas, considera-se
essencial que determinados conceitos
sejam tidos em conta e que determinadas
atuações sejam prosseguidas por forma a
maximizar a eficácia das medidas, em particular, e da política de internacionalização,
em geral.
1. Dado que a área da internacionalização
das empresas implica a conjugação de, fundamentalmente, duas áreas governativas
– a Economia e os Negócios Estrangeiros,
a necessidade de uma coerência e articulação revela-se essencial para a eficácia
desta política. Consideramos preocupante
que não seja devidamente valorizada esta
situação como causa de muitas ineficiências. É necessário também promover, neste
âmbito, a separação clara do papel de
facilitador e de coordenação que compete às entidades públicas, em estreita articulação com toda a rede da diplomacia
portuguesa, do que cabe às empresas e às
associações que as representam setorial ou
territorialmente e que desenvolvem as ações
conducentes à sua internacionalização.
2. É fundamental que para a empresa,
o conjunto das medidas, instrumentos,
ações da política de internacionalização
protagonizados por várias entidades públicas e privadas sejam apresentadas com
informação prática e de uma forma lógica, funcional e simples, perante a qual
a empresa consiga facilmente identificar
qual o apoio mais adequado. Este exercício
de reunir, eg, num portal, os vários apoios/
entidades resultaria, numa primeira fase,
num excelente trabalho de racionalização.
3. As ações de promoção externa deveriam ser articuladas, nomeadamente,

tendo por base uma matriz estratégica
de mercados/países e setores alvo.
No âmbito dos trabalhos do Conselho Estratégico de Internacionalização da Economia (CEIE), avançou-se bastante com
este projeto de base estatística, tendo-se
definido mercados prioritários e setores
com maiores potencialidades de penetração, uma base que se pretendia alimentar
com as informações qualitativas da rede
externa da AICEP e das associações empresariais e também com os contributos
das empresas que já operavam nesses
mercados. Considera-se que este trabalho de inteligência económica deveria ser
continuado. Por outro lado, uma articulação eficaz destas ações permitiria também aproveitar sinergias com outras políticas económicas e, acima de tudo, evitar
situações de desperdício de recursos e de
desvalorização do país como fornecedor
credível de produtos e serviços.
4. Na conceção e execução das medidas
e instrumentos desta política, deveria ser
sempre equacionada a participação conjunta de empresas ligadas por objetivos
e interesses semelhantes. Neste domínio,
as associações empresariais e também
os clusters, onde muitas delas participam,
têm desempenhado um papel importante.
Num país onde a dimensão das empresas
é relativamente reduzida, a cooperação
empresarial é essencial, tendo em vista o
aproveitamento de economias de escala e
de aglomeração na execução de projetos
de internacionalização. Uma outra dimensão da cooperação empresarial que tem
vindo cada vez mais a marcar a dinâmica
do comércio mundial, são as cadeias de
valor globais, nas quais é importante promover a integração de empresas, especialmente das PME.
5. Também na política de internacionalização, os custos de contexto representam, por vezes, verdadeiras barreiras
à exportação. Neste domínio, as áreas
mais importantes são o financiamento, a
fiscalidade e os processos administrativos
(e.g. aduaneiros), áreas que foram, com
algum sucesso, alvo de modificações no
contexto dos trabalhos do CEIE. É claro
que na perspetiva da atração do investimento estrangeiro, os custos de contexto
tomam uma dimensão alargada, pelo que,
importa ser seletivo e atuar naqueles que
são percecionados como mais importantes pelos potenciais investidores estrangeiros, como é, eg, o caso do licenciamento industrial.

6. O reforço da Diplomacia Económica
deve ser prosseguido. Em primeiro lugar,
considera-se essencial o apoio às empresas nos mercados externos, designadamente na identificação de oportunidades e
parceiros de negócio locais e na resolução
de problemas e barreiras junto das Administrações Públicas / Governos dos países
terceiros, articulando com os trabalhos desenvolvidos pelo Serviço Europeu de Ação
Externa e com as Equipas de Acesso ao
Mercado da Comissão Europeia. A existência de uma comunicação fluída com as
associações empresariais relevantes nos
mercados externos reforçaria uma maior
eficácia desse apoio.
É também no âmbito da Lusofonia Económica que a Diplomacia deverá desempenhar um papel destacado. Importa assegurar a participação na CPLP, a valorização
da língua portuguesa e a motivação da
diáspora portuguesa no mundo. Importa
também reforçar a posição de Portugal na
União Europeia, no âmbito das suas relações com as comunidades económicas e
de desenvolvimento regionais onde estão
integrados os Estados-membros da CPLP.
Para as empresas portuguesas, a Lusofonia Económica representa uma oportunidade de internacionalização e investimento, tendo sido nesse contexto que a CIP,
juntamente com a ELO, apresentou ao
Governo em 2015 um trabalho exaustivo
de diagnóstico das principais limitações e
constrangimentos e de identificação dos
fatores potenciadores do investimento no
espaço da CPLP.
7. No que se refere à política de captação do investimento direto estrangeiro
(IDE), importa, antes de mais, assegurar a
articulação com a política económica, ie, o
capital e conhecimento incorporado no IDE
deve maximizar o impacte no tecido produtivo nacional em termos de transferência
de tecnologia, crescimento e emprego. A
inserção das empresas portuguesas nas
cadeias de valor globais deverá constituir
uma referência importante nesta política,
visando um posicionamento mais favorável
nestas, em termos de valor acrescentado.
Neste domínio, estamos certos que o papel das associações empresariais / clusters
poderia ser reforçado.
8. Por último, não queremos deixar de
realçar a importância da avaliação das
políticas. É com a identificação dos constrangimentos, dos maus resultados que se
consegue progredir na qualidade e na eficácia das medidas futuras.
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Cimeira Ibero-Americana

CIP presente em Cimeira
Empresarial Ibero-Americana

Antecedendo a XXV Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, a CIP representou
Portugal na XXVII Reunião de Presidentes das Organizações Empresariais Ibero-Americanas e no
XI Encontro Empresarial Ibero-Americano, numa oportunidade de excelência para promover o setor
privado dos países Ibéricos e da América Latina
ANTECEDENDO a XXV Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo,
realizaram-se, entre 26 e 28 de outubro, em
Cartagena das Índias, na Colômbia, a XXVII
Reunião de Presidentes das Organizações
Empresariais Ibero-Americanas e o XI Encontro Empresarial Ibero-Americano, todos em
torno do tema “Juventude, Empreendedorismo e Educação”.
A CIP – Confederação Empresarial de Portugal esteve presente nestes dois Encontros,
representada pelo seu Presidente, António
Saraiva, e Vice-Presidente, Armindo Monteiro, pois considera que os mesmos constituem uma oportunidade de excelência para
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promover o setor privado dos países Ibéricos
e da América Latina, através da discussão
dos temas chave para o desenvolvimento
das respetivas Regiões, fortalecendo, assim,
as relações entre empresários, Organizações
Internacionais e Governos.
O Presidente da CIP, António Saraiva, participou na XXVII Reunião de Presidentes das Organizações Empresariais Ibero-americanas,
onde apresentou o cenário politico, económico e social do nosso País. Nesta Reunião,
que contou com a presença de 18 organizações empresariais mais representativas
dos Países Ibero-Americanos (18 Países da
América Latina, Espanha e Portugal), foram,

também, discutidos os diversos contextos
socioeconómicos dos outros Países. Entre
estes, mereceu especial atenção a situação
que se vive na Venezuela, a qual se encontra
marcada pelos sucessivos ataques à iniciativa privada e ao associativismo, com total
desrespeito pelos Diretos Humanos e Liberdade de Associação.
Para além destes temas, a agenda contou,
igualmente, com discussões em torno de
diversos painéis, entre os quais se destaca:
“A Produtividade e Futuro do Trabalho: os
desafios para as organizações empresarias a
curto e médio prazo”, “As politicas para o desenvolvimento da economia digital na Améri-

ca Latina e suas repercussões no futuro do
trabalho” e a apresentação do Relatório da
ACTEMP/OIT “Juventude, Educação e Empreendedorismo”.
Desta reunião resultou a Declaração de Cartagena, um documento entregue aos Presidentes e Chefes de Estado reunidos na XXV
Cimeira Ibero-Americana
António Saraiva, participou, igualmente, no
XI Encontro Empresarial Ibero-Americano, o
qual se revelou como um espaço de reflexão
para o setor privado se debruçar sobre os
temas que davam mote à XXV Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo. Entre os temas em discussão destaca-se
o papel do setor privado na construção da
paz, a promoção do comércio e do investimento na região Ibero-Americana e, naturalmente, a educação e a formação como eixos

do desenvolvimento e da empregabilidade
dos jovens.
O Presidente da CIP interveio no Painel sobre “O impacto da quarta revolução industrial
no futuro empresarial”. Da sua intervenção
merecem especial relevo a referência aos
impactos, no âmbito do mercado de trabalho, habilitações e competências de futuro,
decorrentes das alterações que se registam
nos modernos processos de produção e de
comercialização de produtos, do investimento em inovação nas suas diversas vertentes,
das necessidades de desenvolvimento da
digitalização da economia e da competitividade global da indústria.
Especial atenção mereceram, também, por
parte de todos os intervenientes, os temas
da paz, da estabilidade económica, social e
fiscal, e da luta contra a corrupção e a con-

DECLARAÇÃO DE CARTAGENA
DECLARACIÓN DE
CARTAGENA DE LA XXVII REUNIÓN DE
PRESIDENTES DE ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES IBEROAMERICANAS
27 de octubre de 2016

1. Los Presidentes de las Organizaciones
Empresariales de Iberoamérica, miembros de la Organización Internacional de
Empleadores (OIE) y que conforman el
Consejo de Empresarios Iberoamericanos
(CEIB), congregados en la XXVII REUNIÓN
DE PRESIDENTES DE ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES IBEROAMERICANAS en
Cartagena, Colombia los días 26 Y 27 de
octubre de 2016 felicitan y emiten un mensaje de apoyo a la sociedad colombiana en
el proceso de paz.
2. Habiendo discutido extensamente el tema
“Juventud, Emprendimiento y Educación” los Presidentes de las Organizaciones
Empresariales presentan la siguiente Declaración a los Presidentes y Jefes de Estado
reunidos en la XXV Cumbre Iberoamericana:

JUVENTUD

3. Los jóvenes de Iberoamérica son el presente y el futuro de nuestras sociedades.
Son símbolo de progreso e innovación. Algo
más del 30% de la población de Iberoamérica se encuentra en el rango de 15-29 años
de edad (108 millones), sobre un total de
más de 1.800 millones de jóvenes en todo
el mundo.

4. La Región está en un momento clave
para posicionar a los jóvenes como actores
estratégicos para la trasformación social,
económica, política y cultural. Esta realidad
demográfica es una ventana de oportunidades para los países de Iberoamérica, o sea,
hay una parte significativa de la población
con capacidad para trabajar, producir, ahorrar e invertir. Pero, también, es un desafío,
toda vez que las economías requerirán en el
futuro de personas capacitadas para afrontar las transformaciones que les permitan
dar el salto definitivo al desarrollo.
5. La situación actual de los jóvenes en Iberoamérica no es alentadora. Se estima que
uno de cada cinco jóvenes latinoamericanos
entre 15 y 24 años no estudia ni trabaja,
unos 20 millones, frente a 13,7 millones en el
total de Europa. Algunos países tienen una
tasa de pobreza juvenil superior al 50%.
6. Por otro lado, la Agenda de Desarrollo
Sostenible 2030 (ADS) destaca la necesidad de empoderar a los jóvenes, de proporcionarles un entorno propicio para la plena
realización de sus derechos y capacidades,
ayudando a los países a aprovechar su situación demográfica. Específicamente, el
octavo objetivo de la ADS llama a todos los
países a promover el crecimiento económico sostenido e integrador en el tiempo, así
como el empleo, pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

trafação, tudo condições essenciais ao investimento nos mercados ibero-americanos.
Neste Encontro interveio, igualmente, o Presidente da República Portuguesa, Marcelo
Rebelo de Sousa, no âmbito do Painel com
Chefes de Estado e de Governo.
Paralelamente, o Presidente da República e o
Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto
Santos Silva, receberam uma delegação de
empresas portuguesas com atividade na Colômbia e em outros Países da América Latina.
Nesta receção participou o Vice-Presidente da
CIP, Armindo Monteiro, que teve oportunidade
de apresentar o estado da arte das operações
que as empresas portuguesas desenvolvem
na América-Latina, as dificuldades e os desafios com que se deparam, bem como os
pontos fortes deste mercado que conta com
cerca de 600 milhões de consumidores.

7. Estamos convencidos que la juventud
debe ser un eje central en las instituciones
y en las políticas públicas integradas e integrales de Iberoamérica que fomenten en
particular la educación, el emprendimiento y
la inversión.

EDUCACIÓN

8. Debemos consolidar decididamente el
vínculo entre educación, empresa y empleo
si queremos que la iniciativa privada tenga el
reconocimiento al que aspiramos como motor de nuestras economías y del desarrollo
económico y social de nuestros pueblos.
9. La educación es un eje clave del desarrollo. Con más educación es posible mejorar las condiciones sociales, económicas y
culturales de los países. El aumento de la
cobertura, los niveles, y la calidad educativa
de la población se asocian al mejoramiento
de otros factores claves de desarrollo y bienestar, como la productividad, la competitividad, la movilidad social, la reducción de
la pobreza, la construcción de la ciudadanía
y la identidad social y, en definitiva, el fortalecimiento de la cohesión social. La educación, sea pública o privada, así como la
formación profesional, los aprendizajes y las
prácticas profesionales dentro de las empresas, juegan un papel esencial para permitir a
los jóvenes ingresar al mercado de trabajo
y desarrollarse en la vida adulta. Un nuevo
escenario con profundas transformaciones
en el mundo del trabajo se avecina y es
esencial que las empresas, los individuos y
las instituciones estén preparadas. El diseño
de las políticas educativas debe abordar
con mucha más ambición la colaboración
con el sector privado, superando prejuicios
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empleadores a invertir. Es el resultado de la
actividad empresarial lo que crea empleo, de
modo que los Gobiernos deben focalizarse
en crear un clima de inversión propicio. Los
Gobiernos deben estudiar todas sus acciones y políticas reflexionando si las mismas
promueven o impiden la inversión en diálogo
permanente con las organizaciones de empleadores.

ideológicos y de otro tipo, de manera que
se asegure que los jóvenes cuenten con las
capacidades requeridas que el futuro de
trabajo demanda. En tal sentido, los sistemas de aprendizaje deben desarrollarse de
forma decidida y responder al desarrollo de
las nuevas profesiones vinculadas con las
necesidades de las empresas en constante evolución. Destacamos particularmente
la Red Mundial de Aprendizaje (GAN) como
un ejemplo exitoso de alianza entre empresas, organizaciones empresariales y organizaciones internacionales para promover y
compartir las mejores prácticas en los programas de aprendizaje. Desde el compromiso adquirido en la Cumbre de Veracruz en
2014 para que cada una de nuestras organizaciones apoyen la Red, el GAN ha dado
pasos importantes en nuestra región y nos
comprometemos a continuar apoyando las
Redes Locales del GAN establecidas en España, Argentina y Colombia; las que se estarán estableciendo próximamente en México
y Costa Rica y alentamos al establecimiento
de nuevas Redes locales en la región.

EMPRENDIMIENTO

10. La promoción de la iniciativa empresarial
y del empleo independiente de los jóvenes
es fundamental para que los jóvenes no solo
salgan de la escuela a buscar trabajo, sino
también a crearlo. El emprendimiento es
precisamente una de las variables clave para
el crecimiento económico y debería reafirmarse el valor social de dicha condición. La
ausencia de competencias específicas, la
dificultad de acceso a la financiación y a los
mercados, la compleja y onerosa regulación
pueden llevar a que los emprendimientos de
jóvenes no se concreten o deriven en empleos informales.
11. Abogamos para que los Gobiernos
adopten las medidas y políticas adecuadas
para promover condiciones necesarias para
emprendimientos innovadores, prósperos y
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sostenibles. Para ello, es necesario preparar mejor a los jóvenes con las competencias y habilidades necesarias para innovar,
fomentar el espíritu emprendedor a lo largo
de toda la vida educativa, asegurar acceso
a la financiación, la innovación y a la coordinación intersectorial. Es fundamental promover políticas que fomenten el desarrollo
de la economía digital y la provisión de servicios de conectividad; las condiciones para
constituir y desarrollar empresas, incluidas
las pequeñas y medianas empresas: fomentar mentorías, pasantías de aprendizaje,
creación y acceso a redes, participación en
las cadenas de valor de las empresas, crear
puntos de atención al emprendedor, alivianar los costos, acortar los procedimientos
previos al inicio de la actividad empresarial,
simplificar los procesos de protección del
conocimiento y también favorecer una gran
variedad de formas de empleo e incentivos
de distintos tipos para que las nuevas empresas puedan emplear la mayor cantidad
de jóvenes.
12. Cuando el entorno es favorable, los jóvenes emprenden e invierten en innovación
estimulando la productividad mediante las
dinámicas de entrada y salida del mercado
de las empresas y la innovación de las ya
establecidas promoviendo el desarrollo económico.

INVERSIÓN

13. Está claro que hoy en día son las empresas las que crean más empleos, producen la
mayoría de los bienes y servicios necesarios
para mejorar los niveles de vida y representan la principal parte de la base tributaria
que financia los servicios públicos, siendo
por eso uno de los mayores impulsores de
crecimiento económico.
14. El empleo para jóvenes no puede crearse directamente por medio de la legislación,
tampoco pueden los Gobiernos obligar a los

Los Presidentes de las Organizaciones de
Empleadores de Iberoamérica:
15. Hacemos un llamado a los Jefes de Estado y de Gobierno para que con el apoyo
de OIT, SEGIB, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y toda otra institución internacional relevante, y en consulta
con las organizaciones de empleadores,
diseñen e implementen las políticas
públicas que fomenten el empleo juvenil, la educación de calidad, el emprendimiento y el clima de inversión para
hacer realidad la Agenda de Desarrollo
Sostenible y en particular lograr para el año
2020 reducir sustancialmente la proporción
de jóvenes que no están empleados y no
cursan estudios, ni reciben capacitación
(Objetivo 8.6).
16. Acordamos impulsar a través del CEIB
el establecimiento de un “Observatorio
Empresarial Iberoamericano” que realizará el seguimiento y monitoreo permanente
sobre la situación económica, política, social
y, especialmente laboral, de los países de
origen de las organizaciones empresariales
iberoamericanas teniendo como parámetros
la Resolución que contiene las Conclusiones
relativas a la promoción de empresas sostenibles adoptada por la 96ª. Reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo (CIT)
celebrada en junio de 2007, y los indicadores para el desarrollo sostenible de las empresas considerados por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), con el
soporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y el
Informe Doing Business del Banco Mundial.
El objetivo del Observatorio es propiciar un
entorno regulatorio favorable que permita
anticipar los retos del ambiente económico
internacional y sentar bases sólidas para
el sostenimiento y generación de nuevas
empresas y empleos e impulsar el diseño
de políticas públicas destinadas a alcanzar
el desarrollo sostenible de las empresas y
la productividad como motor fundamental
para garantizar el crecimiento económico,
ayudando a los países a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y contribuir en la reducción de la pobreza.
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ACORDO DE COMÉRCIO LIVRE COM O MERCOSUL

Que vantagens
para a União Europeia?
As relações institucionais entre a União Europeia e o Mercosul oficializaram-se em 1995,
quando as duas regiões assinaram um Acordo-Quadro Inter-regional, que estabelecia um
diálogo político regular e fixava objetivos e medidas para a cooperação comercial e económica.
Nas nove rondas de negociação realizadas desde 2010, as negociações permitiram avanços
importantes na definição das regras do futuro acordo

Vantagens do Acordo
para a União Europeia
1. Acesso facilitado e privilegiado a um
mercado atrativo e de grande dimensão
Os países do Mercosul 4 (Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai1) formam uma zona de
Comércio Livre com mais de 250 milhões de
consumidores e com um PIB de cerca de
2,4 triliões de euros.
2. Uma vantagem comparativa significativa no mercado do Mercosul
A União Europeia é a única entidade a negociar um Acordo de Comércio Livre com
o Mercosul. Se o acordo se concretizar, o
acesso a este mercado será mais facilitado
para as empresas europeias do que para as
empresas de outros países fora da América
Latina.
3. Redução de €4 biliões em taxas
Cerca de 85% das exportações da União
Europeia para o Mercosul estão sujeitas,
neste território, a taxas de importação. Este
acordo poderá reduzir estas taxas ou mesmo removê-las, conduzindo a um melhor
posicionamento concorrencial das empresas europeias neste mercado.
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4. Oportunidades adicionais para os setores europeus mais competitivos
Com a remoção ou redução das elevadas
taxas e também das barreiras não-tarifárias,
o Mercosul poderá tornar-se um dos principais mercados para alguns setores europeus, como é o caso do setor agroalimentar
e da maquinaria industrial.
5. Acesso a matérias-primas a preços
mais competitivos
Os países do Mercosul são fornecedores-chave de matérias primas para a indústria
europeia. A remoção de taxas de exportação sobre matérias-primas adquiridas pela
indústria europeia representa um objetivo
importante para a União Europeia durante
as negociações. O acesso a matérias-primas com menor custo tornaria a indústria
europeia mais competitiva.
6. Acesso preferencial a um mercado de
serviços promissor
A remoção das barreiras existentes para

os fornecedores europeus de serviços
e para os investidores pode resultar em
oportunidades de negócio de grande interesse. É preciso ter em conta que cerca de
24% das exportações da União Europeia
para o Mercosul consistem já em serviços,
com um saldo favorável para a UE nesta
área.
7. Uma posição de igualdade com as
empresas locais para fornecer as autoridades públicas nos países do Mercosul
Atualmente, as empresas concorrentes nacionais são tratadas de forma muito mais favorável quando celebram contratos com as
autoridades públicas locais do que as empresas europeias. Tendo em conta os atuais
planos de desenvolvimento governamentais, os mercados públicos dentro do Mercosul apresentam potenciais oportunidades
para as empresas europeias. Estimativas
conservadoras indicam que os mercados
públicos, só no Brasil, podem valer quase
150 biliões de euros.

NOTAS
1 - A Venezuela não faz parte destas negociações por não partilhar uma Tarifa Externa Comum com os restantes países do Mercosul.
2 - Todos os países membros: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela.

Relações entre a União Europeia
e o Mercosul

A UE e o Mercosul têm mantido relações institucionais desde 1992. Em 1995, assinaram
um Acordo-Quadro Inter-regional, que estabelecia um diálogo político regular e fixava objetivos e medidas para a cooperação comercial
e económica, designadamente nas áreas da
promoção do investimento, dos transportes,
do ambiente e da ciência e da tecnologia.
Nas nove rondas de negociação realizadas
desde 2010, os capítulos relativos à política e
à cooperação e a parte «normativa» do capítulo relativo ao comércio (regras de origem, etc.)
registaram progressos.
Após as partes (União Europeia e os 4 países
fundadores do Mercosul – Mercosul 4) terem
reiterado, em junho de 2015, o seu compromisso de envidar esforços no sentido de
concluir as negociações, sob reserva do estabelecimento de condições para um intercâmbio bem-sucedido, procederam, em maio de
2016, a um intercâmbio de ofertas de acesso
ao mercado de bens, serviços e contratos públicos. A mais recente ronda de negociações
deste acordo decorreu em outubro de 2016,
em Bruxelas, e abrangeu as seguintes áreas:
a. Comércio de Bens;
b. Regras de Origem;

c. Matéria Aduaneira e de Facilitação do Comércio (incluindo Assistência Administrativa
Mútua e Cláusula Antifraude);
d. Barreiras Técnicas ao Comércio;
e. Medidas de carácter Sanitário e Fitossanitário;
f. Instrumentos de Defesa Comercial;
g. Subsídios;
h. Resolução de Litígios;
i. Serviços e Direito de Estabelecimento;
j. Contratos Públicos;
k. Propriedade Intelectual (incluído Indicadores
Geográficos);
l. Concorrência;

m. Empresas Públicas.
A próxima ronda de negociações terá lugar
em Buenos Aires, Argentina, em março de
2017.
O Mercosul2 é o 10º mercado para exportação de bens da UE (cerca de 49 biliões de
euros em 2015), sendo que os principais bens
exportados são maquinaria e equipamentos
de transporte (46%) e químicos e fármacos
(24%). É também o 9º destino de exportação de serviços da UE (19 biliões de euros
em 2015). Em 2014, o stock de IDE Europeu
nestes países era de cerca de 415 biliões de
euros.

AMBIENTE

CIP E ORGANIZAÇÕES PATRONAIS DE TODO O MUNDO SUBSCREVEM

Declaração de Marraquexe

A CIP esteve presente, no passado dia 16 de novembro, numa Cimeira Empresarial de Alto
Nível, organizada pela CGEM - Confédération Générale des Entreprises du Maroc, a congénere
marroquina da CIP
DURANTE ESTA CIMEIRA, que decorreu
em paralelo com a COP22, foi assinada,
em conjunto por várias organizações patronais de todo o mundo, a “Declaração de
Marraquexe”, que tem como pontos principais:

• O setor privado está determinado a antecipar os efeitos e as consequências das
alterações climáticas no funcionamento
das empresas e a providenciar soluções.
Irá também trabalhar no sentido de identificar as oportunidades de negócio ine-

THE MARRAKECH DECLARATION

PREAMBLE

The private sector is mainstreaming climate
considerations into business planning and
activity in line with the Paris Agreement.
The private sector is determined to
• Anticipate the effects and consequences
of climate change on the structure and operation of companies and to provide solutions.
• Identify the various business opportunities related to the emergence of new green markets.
The private sector is committed to anticipating and adapting itself to climate change
risks and impacts, and to working with governments and other partners to do likewise.
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This commitment should in no way create
trade barriers to countries.

COP22 AND ENTRY INTO
FORCE OF THE PARIS AGREEMENT
The private sector welcomes the adoption of
the Paris Agreement during COP21 and its entry into force on the eve of COP22. This gives
more visibility to all various stakeholders. The
integration of climate issues into its development model is conditioned by a real and concrete implementation of the Paris Agreement.
The private sector’s efforts, shared goals,

rentes aos novos mercados sustentáveis.
• O setor privado está empenhado em
adaptar-se aos riscos e impactos das alterações climáticas e trabalhará com os
Governos e outros parceiros para lidar com
estas questões.
and commitments relating to the fight
against climate change can be supported by
the following desired outcomes:
• Broadening government and business engagement to strengthen the Paris Agreement.
• A commitment to support countries in improving and implementing their Nationally
Determined Contributions.
• Increasing ambition to deliver the Paris
Agreement through complementary actions
and policies.
• Strong climate policies to address vulnerability and the need for adaptation.
• Diverse public and private sector finance
and investment.
• North/South and South/South climate
technology cooperation.
• The strengthening of national capacities in
terms of climate change.
• A transparent approach to meeting party
commitments.

BROADENING BUSINESS AND
GOVERNMENT ENGAGEMENT
TO STRENGTHEN THE PARIS
AGREEMENT
• With the entry into force of the Paris Agreement, companies encourage governments
to adopt the priority actions needed for its
implementation and to integrate business
and deploy resources in this direction.
• This could be ensured in particular through
the creation of frameworks to consult with
business and encourage exchange of information to support the implementation process of the Agreement.
• The private sector is ready to assume its
responsibilities with other global economic
actors for the successful implementation of
the Paris Agreement through innovation and
investment in this area.

FOR A COMMITMENT TO SUPPORT
COUNTRIES IN IMPLEMENTING
THEIR NATIONALLY DETERMINED
CONTRIBUTIONS (INDCs)
• The private sector is willing to assist governments in the implementation of their Intended Nationally Determined Contributions
(INDCs) provided for in the Paris Agreement.
• The private sector wishes however to be
effectively involved in the design and implementation of the mitigation and adaptation
projects contained in those INDCs. A strong
synergy between the public and private sectors would enable mobilization of the necessary funding for the implementation of these
projects. Such synergy would also enable
the private sector to remain in line with the
public policies on climate change.
• This requires a process of consultation and
exchange of information between the government and business to promote a win-win
approach that will enable the private sector
to effectively support the public climate initiative. Public sector consultation with the
business should occur at both national and
international levels, throughout the cycle of
INDC review and updates.

INCREASING AMBITION TO DELIVER
PARIS AGREEMENT TARGETS
THROUGH COMPLEMENTARY
POLICIES AND ACTIONS
• In light of assessments of initial INDCs
which indicate that current pledges are only
a first step to deliver the Paris Agreement
targets, governments, business and society
as a whole should increase their efforts in
the years to come, with, in particular, con-

vergence in ambition from major economies.
• New innovations, complementing the INDCs,
are needed in terms of territorial and sectoral
policies. The private sector is ready to participate in such complementary actions particularly
through public private partnerships (PPP).

FOR STRONG CLIMATE POLICIES TO
ADDRESS VULNERABILITY AND THE
NEED FOR ADAPTATION
• During implementation of the Paris Agreement, the private sector would like to see
more emphasis put on adaptation, especially in highly vulnerable regions such as Africa,
Asia and island regions.
• Although the impacts of mitigation measures are readily quantifiable, approaches
to evaluate the costs and benefits of adaptation can be more challenging. While opportunities exist to improve resilience with
immediate benefits now, in other cases benefits may only result in the longer term. Given the technological and financial limitations
of these regions, it is important to support
promptly the implementation of proactive
and adaptive climate policies.
• The private sector, already engaged in developing sustainable solutions (industry, transport, construction, and energy), is ready to
further mobilize itself for sectors that are not
sufficiently supported both in the field of mitigation, such as energy efficiency, as well as
adaptation, such as water and food security.
In this regard, the private sector supports the
different initiatives proposed in these sectors.

DIVERSE PUBLIC AND PRIVATE
SECTOR INVESTMENT AND FINANCE
The private sector is aware of the high cost
implied by the implementation of the Paris
Agreement. It recommends the use of different forms of direct funding or the use of
market funding:
• Public funds mobilization mechanisms and
private funding mechanisms must be put in
place;
• Maintaining an enabling a favourable climate for green investment is also essential
to promote green technologies, particularly in developing countries. Managing the
risk associated with this type of investment
is a priority and must involve both the private and the public sectors. Public policies
should seek to remove subsidies over time
increasingly, for all forms of energy.
• Utilizing market approaches is an important element of the needed economic frameworks to mobilize public and private sector
finance and investment.

NORTH/SOUTH AND SOUTH/SOUTH
COOPERATION AND DISSEMINATION
OF CLIMATE TECHNOLOGIES
• Establishing mechanisms for cooperation
on sustainable technologies animating governments and business in developed and
developing countries is essential.
• It is equally important to promote a South/
South exchange of sustainable technologies
in the perspective of sharing expertise and
best practices.
• The private sector wants to see the implementation of innovative initiatives and
approaches in this direction in order to facilitate market access and advance sustainable
solutions.

FOR THE STRENGTHENING OF
NATIONAL CAPACITIES IN TERMS
OF CLIMATE CHANGE
• In developing countries, the fight against
climate change will necessarily involve a
strengthening of local public and private capacities in this field. This strengthening must
involve all components of the private sector
so that it plays a catalytic role.
• This implies awareness raising, information
and training so that businesses have the
essential information require do participate
effectively. The private sector is ready to ensure this fundamental mission of capacity
building, directly or through a public-private
partnership.

FOR A TRANSPARENT APPROACH
TO MEETING PARTY COMMITMENTS
• An effective reporting framework to assess
transparency of actions will be essential to
build confidence and trust among all Parties.
It will inform deliberations during update and
renewal of INDCs, and ensure that nations
are making progress in meeting their commitments.
• Effective and accurate tracking of climate
finance is also a core challenge for the Paris
Agreement. The private sector supports the
development of accounting rules for Parties
to follow in order to better track public climate finance and increase transparency.
• Credibility and predictability will be essential for the long-term success of the Agreement and are vital considerations for private
sector planning and investments.
• The private sector supports and prioritizes the development of common rules of the
Paris Agreement to measure, report, and
verify (MRV) actions to attain stated commitments.
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AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Calendário de Ações de Internacionalização
MÊS

FEVEREIRO

MARÇO

DATA

MERCADO

ASSOCIADO

Missão Empresarial à Colômbia e Panamá
CIFF / REVOLVER (Copenhaga)
Intergift Madrid
MOMAD (Madrid)
Missão Empresarial ao México
Chicago Collection
NY Now
ISPO (Munique)
Première Vision/Expofil/Zoom Paris
Première Vision Manufacturing Paris
Première Vision (Le Cuir) (Paris)
GDS International Event for Shoes & Accessories (Dusseldorf)
Stockholm Furniture Fair
IFLS International Footwear & Leather Show (Bogotá)
Feira Ambiente 2017 (Frankfurt)
Pure London Footwear & Fashion
theMICAM (Milão)
Mipel The Bags Show (Milão)
Moda Footwear UK (Birmingham)
Missão Empresarial à Costa do Marfim
Sourcing at Magic (Las Vegas)
CPM (Moscovo)
Linapelle Leather Exhibition (Milão)
Project/MRket (Las Vegas)
MAGIC (Las Vegas)
Feira SENCON (Dakar)
Alberta Gift Fair
Feira GULFOOD (Dubai)

Colômbia, Panamá
Dinamarca
Espanha
Espanha
México
EUA
EUA
Alemanha
França
França
França
Alemanha
Suécia
Colômbia
Alemanha
Reino Unido
Itália
Itália
Reino Unido
Costa do Marfim
EUA
Rússia
Itália
EUA
EUA
Senegal
Canadá
EAU

AIP
ATP, APICCAPS, ANIVEC/CENIT
ATP
ATP
CCIP
APICCAPS
ATP
ATP
ATP
ANIVEC/CENIT
APICCAPS
APICCAPS
AIMMP*
APICCAPS
NERLEI
ATP, APICCAPS
APICCAPS
APICCAPS
APICCAPS
CCIP
ANIVEC/CENIT
ATP
APICCAPS
ANIVEC/CENIT
ATP, APICCAPS
AEP
ATP
AEP

01
04 - 06
04 - 06
07 - 09
08 - 11
10 - 11
10 - 11
12 - 17
14 - 15
15 - 17
15 - 17
15 - 18
21 - 23
21 - 24
22 - 23
24
26 - 28
28 - 31

Missão Empresarial ao Irão (Teerão)
Missão Empresarial ao Panamá e Costa Rica
Missão Empresarial ao Panamá
Missão Empresarial aos EUA e Canadá
Missão Empresarial aos Emiratos Árabes Unidos
Missão Empresarial à Argélia
Missão Empresarial a Cuba
Mostra de Produtos Alimentares
Next Season (Poznan)
Momad Shoes (Madrid)
ILM International Leathergoods Exhibition (Offenbach)
Ecobuild (Londres)
Design Shanghai
Drone Days (Bruxelas)
Space Innovation Forum (Kiruna)
Missão Empresarial ao Brasil (Rio de Janeiro e São Paulo)
HomeSec (Madrid)
Inter. Shanghai App Fabric
Portugal Premium Brasil (São Paulo)
Feira Motortec Automechanika (Madrid)
JITAC (Tóquio)
Obuv Mir Kozhi International Exhibition for Shoes and Leather Products (Moscovo)
Futurmuda (Alicante)
Future Match at CEBIT 2017
Crecendo (Paris)
Water Berlin 2017

Irão
Panamá, Costa Rica
Panamá
EUA, Canadá
EAU
Argélia
Cuba
França
Polónia
Espanha
Alemanha
Reino Unido
China
Bélgica
Suécia
Brasil
Espanha
China
Brasil
Espanha
Japão
Rússia
Espanha
Alemanha
França
Alemanha

AEP
AEP
CCIP
AIP
AIP
CCIP
CCIP
NERSANT
ATP
APICCAPS
APICCAPS
CEC, AIMMP*
AIMMP*
CEC
CEC
AEP
CEC
ATP
AEP
NERLEI
ATP
APICCAPS
APICCAPS
CEC
APICCAPS
CEC

01 - 04
04 - 07
04 - 07

Feira Hannover Messe
Missão Empresarial a Moçambique
Missão Empresarial aos Emiratos Árabes Unidos
Feira Pure Shanghai
conhIT Berlin
Missão Empresarial ao Peru
Fashion World Tóquio
Feira MOSBUILD (Moscovo)
Index Genéve

Alemanha
Moçambique
EAU
China
Alemanha
Peru
Japão
Rússia
Suíça

AIMMAP
AIP
NERLEI
APICCAPS
CEC
AIDA
APICCAPS
AEP
ATP

01 - 03
01 - 05
03 - 05
04 - 10
05 - 07
05 - 08
05 - 08
07 - 09
07 - 09
07 - 09
07 - 09
07 - 11
08 - 10
10 - 14
12 - 14
12 - 15
12 - 15
19 - 21
19 - 23
20 - 23
20 - 23
21 - 23
21 - 23
21 - 23
22 - 25
26/02- 01/03
26/02 - 02/03

ABRIL
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SAIBA MAIS EM WWW.CIP.ORG.PT
MÊS

ABRIL

MAIO

DATA
04 - 08
05 - 07
05 - 07
10 - 15
20 - 22
21 - 26
24 - 28
25 - 28
25 - 28
26 - 27
28 - 30
30/04 - 02/05

AÇÃO

MERCADO

ASSOCIADO

Missão Empresarial à Bielorrússia
Fashion World Tóquio
Green ventures 2017
Missão Empresarial ao Peru
Feira WORLD BUILD INDIA (Mumbai)
Missão Empresarial ao Irão
Visita de Prospeção à Feira Hannover Messe
Tecnotextil Brasil (São Paulo)
Feira PROJECT IRAN (Teerão)
Performance Days (Munique)
Bridal Fashion Week (Barcelona)
Leatherworld (Dubai)

Bielorrússia
Japão
Alemanha
Peru
Índia
Irão
Alemanha
Brasil
Irão
Alemanha
Espanha
EAU

CCIP
ATP, ANIVEC/CENIT
CEC
CCIP
AEP
CCIP
AIDA
ATP
AEP
ATP
ANIVEC/CENIT
APICCAPS

03 - 06
08 - 11
08 - 11
08 - 12
08 - 13
09 - 12
10 - 13
11
16 - 19
22 - 25
22 - 25
22 - 26
24 - 28

Missão Empresarial à Alemanha
Missão Empresarial a Marrocos
Missão Empresarial ao Egipto
Missão Empresarial à China
Tissue Premier
Missão Empresarial a Marrocos + Mostra de Produtos
Día Mágico by FIMI (Madrid)
Biomedica (Eindhoven)
BIONNALE (Berlin)
AYSAF (Istambul)
Feira PROJECT QATAR & STONE TECH (Doha)
Feira HOFEX
Missão Empresarial ao Qatar (Doha)
Feira Internacional da Argélia (Argel)
Techtextil Frankfurt
M&O Miami
Matchmaking Recycling Technology
Feira SEOUL FOOD & HOTEL
Feira INDEX & WORKSPACE (Dubai)
Feira IRAN FOOD + BEV TEC (Teerão)
Missão Empresarial ao Dubai
Feira Autopromotec (Bolonha)

Alemanha
Marrocos
Egipto
China
França
Marrocos
Espanha
Alemanha
Alemanha
Turquia
Qatar
Hong Kong
Qatar
Argélia
Alemanha
EUA
Alemanha
Coreia do Sul
EAU
Irão
EAU
Itália

CCIP
CCIP
CCIP
AIP
ATP
NERSANT
ANIVEC/CENIT
CEC
CEC
APICCAPS
AEP
AEP
AIDA
AEP
ATP
ATP
CEC
AEP
AEP
AEP
AIDA
NERLEI

06 - 08
10 - 13
13 - 15
14 - 15
20 - 22
20 - 22
23
27 - 28
28 - 30

Ação de Prospeção à Estónia e Letónia (Tallinn e Riga)
Missão Empresarial a Cabo Verde
Missão Empresarial à Coreia do Sul
Missão Empresarial ao Brasil (Ceará)
Missão Empresarial à Colômbia
Missão Empresarial aos EUA
Missão Empresarial a Cuba (Havana)
Feira Subcon
Missão Empresarial aos EUA
Missão Empresarial aos EUA (Newark)
Pitti Uomo (Florença)
Bubble London
Pitti Bimbo (Florença)
Fimi (Madrid)
Missão Empresarial a Moçambique + Mostra de produtos
WHITE (Milão)
Premium (Berlim)
Panorama Berlin
Fashion SVP Londres
MedTech Summit (Nuremberga)
Feira de Sucontratación - Bilbao
Expo Riva Schuh International Shoe Fair (Riva del Garda)
Ffany (Nova Iorque)
Interior Lifestyle Tokyo
Automotive Interiors Expo (Estugarda)
Feira GLOBAL AUTOMOTIVE COMPONENTS & SUPPLIERS (Estugarda)
e2 Tech4Cities Brokerage Event 2017
Fashion SVP Londres
Premium/Seek Berlim

Estónia, Letónia
Cabo Verde
Coreia do Sul
Brasil
Colômbia
EUA
Cuba
Reino Unido
EUA
EUA
Itália
Reino Unido
Itália
Espanha
Moçambique
Itália
Alemanha
Alemanha
Reino Unido
Alemanha
Espanha
Itália
EUA
Japão
Alemanha
Alemanha
Bélgica
Reino Unido
Alemanha

AEP
AIP
CCIP
CCIP
CCIP
NERLEI
AIDA
AIMMAP
AIMMAP
AIDA
ATP, APICCAPS
ATP
ATP
ATP
NERSANT
APICCAPS
APICCAPS
APICCAPS
ANIVEC/CENIT
CEC
AIDA
APICCAPS
APICCAPS
ATP
ATP
AEP, AFIA
CEC
ATP
ATP

JUNHO

I N D Ú S T R I A • D e z e m b r o 2016
2015

35

ENERGIA

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Contributo para a sustentabilidade
da Empresa e do Planeta
No ano passado, o mundo estabeleceu dois novos recordes: “o investimento global em energia
renovável foi o mais alto de sempre e, pela primeira vez, mais da metade da nova capacidade
eléctrica do mundo veio de fontes limpas”. Essas foram as palavras do presidente dos Estados
Unidos, Barack Obama, apresentada através de uma gravação de vídeo para o público de Ministros
de Energia de todo o mundo na 2016 Clean Energy Ministerial (CEM), em San Francisco, EUA
O MUNDO ESTÁ PRONTO para a mudança. Em Setembro de 2016, o presidente
chinês, Xi Jinping, fez história ao ratificar o
Acordo de Paris assinado na COP21, sendo
seguido pelos EUA - os dois maiores emissores de gases de efeito estufa. Mas, como
o presidente Obama reconheceu na CEM,
este é um objectivo que os governos não
podem alcançar sozinhos.
Os líderes empresariais têm um papel a desempenhar. As empresas podem fazer uma
contribuição poderosa para enfrentar o desafio da energia nas suas actividades operacionais, quando, naturalmente, estas ações
também possam beneficiar os resultados da
empresa.
As empresas têm um instrumento que as
pode auxiliar neste desafio, a ISO 50001,
sendo duplos, os benefícios da sua aplicação. Por um lado, o aumento da adopção da
ISO 50001 pode significar uma redução das
emissões de CO2 equivalente à remoção de
215 milhões de veículos de passageiros da
estrada até 2030. Por outro lado, adoptar a
norma faz sentido empresarial, com economias de energia previstas de 560 Mil Milhões
de Euro, durante o mesmo período.
Não é surpresa, portanto, que muitos países
vejam a ISO 50001 como uma ferramenta
estratégica para um futuro energético sustentável, tornando a Norma parte integrante
das suas políticas energéticas. Há governos
que estão a ser pró-ativos, permitindo descontos fiscais, acesso a financiamento para
I&D e outros incentivos para mobilizar as empresas para usá-la. A CEM, por exemplo, deu
origem a uma iniciativa para acelerar "50 001
certificações" para ISO 50001 até 2020.
ISO 50001 oferece às organizações um
quadro para integrar a eficiência energética nas suas operações diárias. A sua implementação pode ser usada para garantir
recursos para a continuidade e resiliência
dos negócios, adaptar-se à mudança e es-
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tar pronta para preços voláteis de energia e
recursos energéticos não-convencionais e
intermitentes.
Um programa liderado pelo Departamento
de Energia dos EUA, por exemplo, demonstrou que a ISO 50001 não só aumentou a
poupança de energia, mas as instalações
que usam o padrão superaram as que não
atingiram até 65%. E isso não é apenas verdade dos países desenvolvidos; Espera-se
que o Programa Nacional para o Uso Sustentável da Energia (PRONASE) no México
aumente em 25% a electricidade e 37% no
gás natural em dois anos. É, também por

isso, que a ISO 50001 é uma poderosa ferramenta para ajudar os países a cumprir
os compromissos do Acordo de Paris. A
Norma desafia continuamente as organizações a oferecer maior economia de energia,
ao mesmo tempo que garante que esses
ganhos sejam sustentados no longo prazo. Mesmo organizações com programas
maduros de eficiência energética ainda podem melhorar em 10%, ou mais, depois de
adoptar a ISO 50001.
A ISO 50001 ajuda a estabelecer uma cultura de economia de energia nas organizações permite priorízar a análise nos custos
de energia e investimento, fazer economias
e concentrarem-se nos consumos de energia e gestão de dados. Frequentemente não
é necessário investir em soluções complexas, mas simplesmente encontrar formas
mais eficientes de lidar com os problemas.
Um exemplo é não ter os equipamentos
ligados, quando não estão a ser utilizados
tem um impacto real.
Acima de tudo, a ISO 50001 capacita organizações individuais. "Vivendo num mundo
de incerteza, as empresas não podem controlar os preços, as políticas governamentais
ou a economia global, mas podem melhorar
a forma como gerem a energia", diz Roland
Risser, presidente do comité técnico da ISO
(TC 242). "Os benefícios são óbvios: melhor
uso de recursos e activos e menos custos e
consumo. Para não mencionar o bónus adicional de deixar o mundo saber que estão
ajudando a tornar nosso planeta um lugar
mais sustentável. Todos ganhamos.

Ricardo Lopes Ferro

DIRETOR EXECUTIVO DA BUREAU VERITAS

A EDP dá energia à
McDonald’s Portugal
A EDP Comercial e a McDonald’s Portugal iniciaram em outubro uma parceria de sustentabilidade.
Este acordo inclui o fornecimento de energia verde durante 2 anos e coloca à disposição dos
franquiados uma linha de investimento de 7 M€ para a instalação de serviços de eficiência energética.

Mobilidade Elétrica

Energia Solar

Gestão de Consumos

A PARCERIA, assente num modelo ESE
(empresa de serviços energéticos), garante desde o início do investimento uma
poupança anual até 10%. A esta redução,
pode ainda acrescer um preço de energia
mais atrativo, já que o valor a pagar pelos
franquiados é indexado ao valor investido
nas medidas, ou seja, quanto maior a adesão à instalação de serviços de eficiência
energética, menor o custo da energia para
toda a rede McDonald’s. As soluções de
eficiência energética instaladas nos restaurantes da McDonald’s são pagas através
de poupanças reais.
As principais medidas disponíveis para investimento são:
• aumento do nível de tensão da instalação, resultando numa redução média de
25% na fatura
• sistema Solar Fotovoltaico, com produção em autoconsumo, sendo possível
poupar em média 10.000€

• sistema de Gestão de Consumos, plataforma digital que controla todo o sistema
energético de cada restaurante (incluindo
os sistemas de frio e AVAC) e identifica
oportunidades de otimização
• Mobilidade Elétrica, com instalação de
postos de carregamento exteriores
• medidas complementares, como iluminação eficiente, painéis solares térmicos,
sistemas de frio e AVAC e outros equipamentos eficientes.
O acordo de parceria poderá permitir quer
à McDonald’s, quer aos seus franquiados:
• preservar a sua capacidade de investimento para componentes diretamente ligadas ao negócio
• alcançar um potencial de poupança superior a 25 M€, a ser entregue nos próximos 20 anos
• implementar serviços de energia regime
chave-na-mão
• manter enfoque no negócio, ficando a

EDP com a operação e manutenção dos
ativos ao abrigo deste acordo.
A EDP apresenta uma grande experiência
neste tipo de projetos, já que no âmbito do
programa Save To Compete a EDP já implementou cerca de 50 M€ em projetos de
otimização energética, nalgumas das mais
relevantes empresas na pensínsula ibérica.
No âmbito do programa Save To Compete
é de destacar o investimento de cerca de
9 M€ em centrais fotovoltaicas construídas
em clientes finais, 15 M€ em serviços técnicos (remodelações de instalações elétricas,
construção de novas unidades, aumento
do nível de tensão) e mais de 20 M€ em
serviços de eficiência energética como iluminação eficiente, otimização térmica de
instalações e força motriz.
O contrato de energia é válido até 31 de
Dezembro de 2018, sendo que os contratos de serviços podem ter a duração máxima de 8 anos, ou seja até 2024.
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ECONOMIA DO MAR

Porto de Setúbal

Implementa Fatura
Única Portuária

O Porto de Setúbal vai implementar a Fatura Única Portuária (FUP) a partir de 1 de janeiro de 2017.
Os protocolos, que definem que a Fatura Única Portuária passa a ser utilizada em todos os portos
do Continente a partir desta data, foram assinados por representantes de todas as Administrações
Portuárias do Continente, da Autoridade Marítima Nacional, da Autoridade Tributária e Aduaneira, do
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e das Administrações Regionais de Saúde, numa cerimónia que
decorreu na Gare Marítima de Alcântara do Porto de Lisboa, presidida pela Ministra do Mar
DURANTE A SESSÃO, Ana Paula Vitorino
lançou igualmente o desafio seguinte, a criação da Janela Única Logística (JUL), ou seja,
a simplificação e integração de procedimentos de toda a cadeia logística nacional, de
forma semelhante à Janela Única Portuária
em pleno funcionamento.
A partir de 1 de janeiro do próximo ano,
sempre que um navio entrar num porto do
Continente, entra na plataforma digital Janela Única Portuária (JUP) e é emitida uma
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única fatura – Fatura Única Portuária (FUP)
– para todos os serviços que esse navio necessite. Tudo tratado numa única plataforma
informática que agrega procedimentos que
antes tinham de ser tratados junto de cinco
entidades diferentes. Esta é uma medida do
programa SIMPLEX 2016.
A fatura única será cobrada aos navios pelas administrações portuárias, que depois
fazem os pagamentos respetivos a todas
as outras entidades envolvidas no proces-

so. Os armadores dos navios através dos
seus agentes farão um único pagamento,
que poderão conhecer através de uma pré-fatura, na aplicação informática JUP.
O tempo que agentes de navegação e armadores ganham reflete-se em operações
em porto mais rápidas e eficazes, ou seja,
ganhos económicos relevantes para os
operadores portuários decorrentes da redução de custos administrativos e de contexto.

A desmaterialização de todos os procedimentos antes obrigatórios implicará a redução direta dos custos por escala de navio,
a economia de cerca de 600 000 folhas de
papel por ano e a correspondente redução
de emissões de dióxido de carbono (CO2)
superior a 9 toneladas.
O tempo que agentes de navegação e armadores ganham reflete-se em operações
em porto mais rápidas e eficazes, ou seja,
ganhos económicos relevantes para os operadores portuários decorrentes da redução
de custos administrativos e de contexto.
A desmaterialização de todos os procedimentos antes obrigatórios implicará a redução direta dos custos por escala de navio,
a economia de cerca de 600 000 folhas de
papel por ano e a correspondente redução
de emissões de dióxido de carbono (CO2)
superior a 9 toneladas.
Com o objetivo aumentar a informação disponível sobre os novos procedimentos, o
Porto de Setúbal foi palco de diversas ações
de formação sobre a nova Janela Única Portuária e da Fatura Única Portuária.
Nestas ações de formação participaram
colaboradores da APSS, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Autoridade Tributária,
Sanidade Marítima, agentes de navegação,
operadores de terminais portuários e empresas de reboque e amarração, tendo-se
verificado uma excelente aceitação destes
instrumentos inovadores.

Enorme Poupança
A Ministra do Mar presidiu à assinatura de
protocolos entre as entidades que colaboraram na elaboração do programa informático
da fatura única portuária do Porto de Sines,
numa cerimónia que contou com a presença dos Ministros da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, e da Saúde, Adalberto Campos
Fernandes.
A criação da fatura única portuária - uma
medida que já faz parte do Simples 2016 implicou a colaboração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Autoridade Tributária
e Aduaneira, da Direção-Geral da Autoridade Marítima, e da Direção-Geral de Saúde.
A fatura única será cobrada aos navios pelas administrações portuárias, que depois
fazem os pagamentos respetivos a todas
as outras entidades envolvidas no processo.
Os armadores dos navios farão um único
pagamento, que poderão conhecer através
de uma pré-fatura, na aplicação informática
janela única portuária, já existente.
Ana Paula Vitorino referiu que a fatura única
«é uma poupança importante em termos financeiros, quer para as administrações pú-

APS comemora o 39º aniversário

Seguindo a tradição, no dia 14 de Dezembro, a APS assinalou o seu aniversário num encontro que reuniu os trabalhadores, no ativo e aposentados,
em que participaram ainda alguns convidados da Comunidade Portuária.
O Presidente do Conselho de Administração da APS, José Luís Cacho, fez
uma retrospetiva do ano que agora termina, considerando-o um ano de
recordes para o Porto de Sines, e enaltecendo a capacidade de crescimento sustentável desta infraestrutura portuária para os próximos anos. Ainda no que respeita aos Portos do Algarve, manifestou a determinação da
APS encontrar soluções para fomentar a atividade comercial dos portos
de Faro e Portimão.
Recorde-se que a APS foi criada pelo Decreto-Lei 508/77, de 14 de Dezembro, que deu início à atividade do que hoje é o maior porto do país em
movimentação de carga, prevendo-se que ultrapasse os 50 milhões de toneladas de mercadorias no conjunto dos seus terminais especializados.

blicas quer para as entidades privadas que
utilizam o porto de Sines, mas é, acima de
tudo, significativa em termos de poupança
de tempo, porque é uma fatura que passa a
ser emitida automaticamente».
O processo de cada navio que faz escala no
porto «entra na janela única portuária e, automaticamente, é emitida a fatura, sem perdas de tempo, sem prazos diferenciados,
e sem que cada operador marítimo tenha
que ter várias pessoas a tratar do mesmo
assunto, que pode ser tratado de forma informática», disse a Ministra, acrescentando
que «esta poupança de tempo é muito significativa» em termos de transporte marítimo.
A Ministra explicou que «quando foi da janela única portuária, o mais significativo não
foi exatamente o montante que se poupou
em termos de pessoal, foi passar de vários
dias de espera para apenas duas horas de
imobilização dos navios».
Agora, «o mais importante é a poupança que
se faz em termos de tempo e fazer uma pon-

te para se poder ter parcerias, no futuro, entre estas entidades que fazem parte do processo de despacho dos navios e que podem
funcionar, nomeadamente, para a evolução
para a janela única logística», disse.
Ana Paula Vitorino recordou que «quando fizemos a janela única portuária fomos pioneiros a nível mundial, nesta matéria. Registamos com agrado que existem vários países
que estão a negociar connosco para podermos fazer exportação da nossa tecnologia,
para que os portos deles se possam integrar
com os nossos».
«De facto, nós estamos muito mais avançados do que qualquer porto europeu, em matéria de desmaterialização e balcão único»,
sublinhou a Ministra
A fatura única portuária será alargada a todos os portos nacionais até final do ano. No
porto de Sines, a introdução da fatura única
- que ocorre no dia 1 de abril - deverá permitir uma poupança anual de cerca de 600
mil folhas de papel.
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A importância da modernização
dos Portos para a Economia do Mar
OS PORTOS desempenham um papel
crucial no transporte de mercadorias e pessoas que é feito por todo o mundo. Hoje,
90% da carga internacional é transportada
em contentores por via marítima. É a partir
dos portos nacionais que Portugal tem potenciado as suas exportações e é com um
investimento forte na sua modernização que
o País está a fazer a diferença no panorama
internacional.
A recuperação e dinamização dos portos
marítimos é, sem dúvida, um dos grandes
impulsionadores do desenvolvimento da
Economia do Mar em Portugal e, por isso,
a atividade dos terminais de contentores
de Leixões, Lisboa, Aveiro, Setúbal e Sines,
deve ser encarada como uma das áreas
com maior potencial de crescimento económico a nível nacional.
A Siemens tem tido um papel determinante
neste processo de evolução, com resultados comprovados em termos de eficiência,
produtividade e sustentabilidade. As nossas
soluções para terminais portuários contribuíram, desde 2001, para diminuir as emissões
de CO2 destas infraestruturas em 74 mil toneladas, e deram origem a uma poupança
em energia, na ordem dos 8,7 milhões de
euros. Números impressionantes que vão
continuar a crescer.
A transformação tem sido gradual mas, projeto a projeto, os nossos portos estão cada
vez mais na vanguarda do que de melhor
se faz a nível internacional. O Governo já
anunciou que, até 2020, pretende que o
peso deste sector particular no PIB nacional
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duplique, e a recente aprovação do programa operacional Mar2020, que irá canalizar
cerca de 520 milhões de euros (entre fundos
europeus e comparticipação nacional, via
Orçamento do Estado), só pode ser encarada como um excelente incentivo.
Os resultados do trabalho já desenvolvido
neste campo são animadores e os Terminais
de Sines e Leixões são excelentes exemplos
disso mesmo, com crescimentos perto dos
dois dígitos (10,5% e 8% respetivamente),
no primeiro semestre de 2016. Com efeito, a
Siemens equipou os seus pórticos de cais e
parque com acionamentos regenerativos e
controladores que ajudam a reduzir os consumos, tempos de ciclo e de paragem dos
equipamentos por avaria. Assim, aumentou
significativamente a capacidade de movimentação de carga e melhorou o desempenho energético das infraestruturas portuárias. A tecnologia utilizada é a mais recente
na área de controlo de acionamentos regenerativos, uma vez que os equipamentos da
Siemens devolvem energia à rede quando
os contentores descem ou desaceleram.
Esta característica permite alcançar uma
eficiência até 70% superior à dos equipamentos não regenerativos. Já os softwares

Luís Bastos

de controlo utilizados permitem maximizar
o desempenho da máquina e otimizar os
ciclos de operação. Estes têm funcionalidades que controlam o balanço dos contentores, aumentando a segurança, ao mesmo
tempo que permitem encurtar os percursos
feitos pelos contentores e, por consequência, o tempo que demora a completar um
ciclo, aumentando a produtividade.
O trabalho feito pela Siemens Portugal no
desenvolvimento de tecnologia e modernização dos portos portugueses levou ainda a
que fosse chamada para participar em projetos internacionais, tornando-se uma referência mundial no sector. Desde 2012 que,
no seio da multinacional alemã, é um Hub
Internacional de Engenharia de Sistemas de
movimentação de carga para portos marítimos. Tem trabalhado em portos de toda a
Europa, nos Emirados Árabes Unidos, no
Egipto e em Aruba, e desenvolvido soluções
que já permitiram poupanças de energia até
70%.
O caminho da modernização está traçado mas ainda há muito trabalho para fazer
nesta área, para que finalmente Portugal
possa aproveitar o potencial que possui no
sector.

DIRETOR DA ÁREA PROCESS AUTOMATION DA SIEMENS

MARCAS

A marca é o futuro
da patente!
Temos de entender uma patente como uma troca. De um lado temos o inventor. Descobriu como fazer
determinada coisa que mais ninguém sabe, vamos supor que inventou a primeira máquina do tempo

LOGO QUE concretiza sua invenção, o
nosso inventor vai a uma fábrica garantir a
sua produção em massa, para atacar o mercado. No entanto, um dia depois de ter entregado os seus modelos para produção, vê
numa loja o seu produto, fabricado na China, por metade do preço, e também com
metade da qualidade.
Que pode fazer o nosso inventor?
Terá de ser ele a dar uso à sua máquina do
tempo - quem sabe o que aconteceria se
utilizasse a chinesa? – e voltar atrás, pelo
menos um dia antes de ter divulgado a sua
invenção.
Nessa altura fará uma análise áquilo que
descobriu, colocando três questões:
• A sua invenção é completamente nova?
Isto é, não existia máquina do tempo em
lado algum do mundo, à data em que ele
a inventou?
• Além disso, tem actividade inventiva? Ou
seja, um perito na área, avaliando a máquina
do tempo agora inventada não irá considerar óbvio que se trata de um simples desenvolvimento do micro-ondas? Ou daqueles
robôs de cozinha, que não dando para viajar, pelo menos poupam muito tempo?
• A máquina do tempo inventada pode ter
aplicação industrial? Ou melhor, pode ser
reproduzida em série?
Tendo os três “sim” a estes requisitos, poderá proceder ao seu registo como patente.
É aqui que entra a troca.
O inventor, por seu lado, explica ao Estado
Português, na pessoa do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial, passo a passo
como se faz uma máquina do tempo.
Por sua vez, o Estado garante ao Inventor,
proteger a sua invenção durante 20 anos,
no território nacional.
Ou seja, durante 20 anos apenas este in-

ventor e quem ele licenciar poderá produzir
e vender máquinas do tempo! Sob pena de
quem não respeitar esta limitação cometer
um ilícito criminal.
Mas quem trabalha nestas questões do
tempo sabe que 20 anos passam rápido…
Por este motivo, a patente só tem futuro se
lhe arranjarmos uma marca.
Temos de lhe dar um nome. Um nome para
ser conhecida, chamada, considerada insubstituível. O inventor terá que registar
esse nome, garantindo o seu exclusivo, o
qual poderá ser perpetuado pelo uso e por
sucessivas renovações.

Depois é juntar as duas vantagens. Os 20
anos em que só ele pode produzir a máquina do tempo e a circunstância de toda
a gente conhecer esta máquina pela marca
registada “VAMBORA”.
O objectivo da patente, 20 anos depois,
será que o consumidor não queira apenas
uma máquina do tempo, queira uma “VAMBORA”, pois só essa lhe permite ir ao futuro
e voltar, com a segurança e conforto que ele
conhece.
Por isso afirmamos, quando o negócio cresce com patentes, o seu futuro está nas marcas.

Luís Sommer Ribeiro

ADVOGADO
AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
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Paulo Nunes de Almeida recebe
prémio carreira da ANJE 2016

A Associação Nacional de Jovens Empresários justifica esta atribuição com «a competência e
integridade que sempre revelou enquanto gestor, empresário e dirigente associativo»
PAULO NUNES de Almeida, presidente do
Conselho de Administração da AEP – Associação Empresarial de Portugal, foi este ano
a personalidade distinguida com o Prémio
Carreira da ANJE - Associação Nacional de
Jovens Empresários.
«Decidimos atribuir o prémio ao Paulo Nunes de Almeida pela competência e integridade que sempre revelou enquanto gestor,
empresário e dirigente associativo», afirmou,
João Rafael Koehler, presidente da ANJE,
na gala dos Jovens Empreendedores, que
teve lugar no Mosteiro de S. Bento da Vitória, no Porto, e que contou com a presença
do Presidente da República, Marcelo Rebelo
de Sousa.
Para João Rafael Koehler, Paulo Nunes de
Almeida «é um dos grandes responsáveis
pela revitalização e modernização da nossa
indústria têxtil, quer enquanto empresário
do setor, quer sobretudo enquanto presidente da ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal. O trabalho dele à frente
da ATP foi fundamental para a renovação
tecnológica, o reforço da competitividade,
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o aumento das exportações e a integração
no mercado internacional da moda do setor
têxtil português».
Simultaneamente, «fez da ATP a mais importante associação sectorial têxtil do país
e uma das mais importantes da Europa,
representando cerca de 700 empresas da
fileira». Mais recentemente, «tem sido fundamental para a renovação interna da AEP,
para o seu saneamento financeiro e para o
reforço da sua atividade associativa», considera João Rafael Koehler, lembrando ainda
que Paulo Nunes de Almeida esteve na génese da ANJE, onde iniciou a sua atividade
associativa.
O Prémio Carreira da ANJE é entregue
anualmente no âmbito do Prémio do Jovem
Empreendedor. Com o Prémio Carreira, a
ANJE distingue o percurso de excelência de
um empresário ou gestor português. Foram
já laureados com este prémio personalidades como Belmiro de Azevedo, Salvador
Caetano, Fernando Guedes, Ludgero Marques, Rui Nabeiro, Artur Santos Silva, Francisco Balsemão, Jardim Gonçalves, Amé-

rico Amorim, Diogo Vasconcelos (a título
póstumo), António Mota e Isabel Jonet.
Licenciado em Economia pela Universidade
do Porto, Paulo Nunes de Almeida dedicou
grande parte da sua vida profissional à atividade empresarial, em especial no setor têxtil
e de vestuário.
Enquanto dirigente associativo iniciou-se
na ANJE, associação na qual foi vice-presidente e presidente da Mesa da Assembleia
Geral, ocupando ainda cargos associativos
na ACP – Associação Comercial do Porto e
na ATP – Associação Têxtil e Vestuário de
Portugal, da qual foi presidente da Direção e
presidente do Conselho Fiscal.
Foi também vice-presidente do Conselho
de Administração da AEP, tendo sido eleito, em maio de 2014, como 30.º presidente
desta associação. É igualmente presidente
da Fundação AEP e membro do Conselho
Geral da CIP – Confederação Empresarial
de Portugal.
Preside ainda ao Conselho Fiscal do F. C.
Porto e da Futebol Clube do Porto – Futebol
SAD.

