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António Saraiva 
PRESIDENTE DA CIP

NESTE PRIMEIRO número da Revista In-
dústria após a tomada de posse dos novos 
órgãos sociais da CIP, o foco está colocado 
no futuro.
Olhamos para os próximos três anos, cons-
cientes de que enfrentamos novos tempos, 
em que se sobrepõem riscos e desafios de 
vária ordem.
Compete também à CIP e às suas asso-
ciadas, enquanto expressão do movimento 
associativo empresarial, no quadro de uma 
sociedade civil organizada, preparar o ca-
minho para o futuro.
Por isso, delineámos um programa de 
ação, que aqui divulgamos, com base em 
três compromissos:
• O compromisso com o crescimento eco-
nómico
• O compromisso com uma Europa unida 
em torno da competitividade
• O compromisso com um movimento as-
sociativo sólido e com valor para as em-
presas.
Iniciámos o nosso mandato com a Confe-
rência Moldar o Futuro – O Imperativo do 
Crescimento, que promoveu um debate 
inclusivo centrado no primeiro destes três 
compromissos, correspondendo ao repto 
que nos foi lançado pelo Senhor Presidente 
da República.
Nesta Conferência foi destacada a impor-
tância de tornar o nosso país mais atrativo 
para o investimento, valorizando as vanta-

gens de que dispomos e que foram postas 
em evidência por muitos dos oradores, no-
meadamente os que nos trouxeram a visão 
de empresas de capital estrangeiro presen-
tes no nosso país.
Uma das constantes neste debate foi a 
do apelo à persistência e estabilidade em 
torno de reformas consistentes, nomea-
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damente nos domínios fiscal, laboral e da 
justiça económica, para além dos ciclos 
políticos, para concretizar o cenário de 
crescimento que ambicionamos e garantir, 
a prazo, a nossa prosperidade.
Porque, como tenho dito, esses são desíg-
nios que temos defendido e que continua-
remos a defender. 
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Das eleições para os Corpos Sociais que decorreram a 9 de fevereiro, na CIP – Confederação 
Empresarial de Portugal, a lista única candidata foi eleita por 84% do universo eleitoral. 
António Saraiva foi reeleito Presidente do Conselho Geral e da Direção e a lista conta com 
Salvador de Mello como Presidente da Mesa da Assembleia Geral e com Bruno Bobone como 
Presidente do Conselho Fiscal. Os Vice-Presidentes da Direção são João Almeida Lopes, Armindo 
Monteiro, José Eduardo Carvalho, Rafael Campos Pereira, Carlos Cardoso e Jorge Henriques
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Conjuntura 
Económica 
ENVOLVENTE INTERNACIONAL
Na atualização de janeiro do World Eco-
nomic Oulook, o FMI prevê que, após um 
resultado modesto em 2016, a economia 
mundial deverá crescer a um ritmo supe-
rior em 2017 e 2018. Contudo, a incerteza 
em torno da orientação das políticas nor-
te-americanas e das suas repercussões 
globais tornou mais alargado o leque de 
possíveis resultados.
A evolução registada na segunda meta-
de de 2016 melhorou as perspetivas das 
economias avançadas, mas o abranda-
mento em alguns mercados emergentes 
levou a que as projeções para a economia 
mundial se mantivessem inalteradas rela-
tivamente às do World Economic Outlook 
de outubro.
O FMI destaca a forte recuperação da ati-
vidade nos Estados Unidos, onde a eco-
nomia se aproxima do pleno emprego, 
após o fraco desempenho no primeiro se-
mestre de 2016.
Entre os riscos que o crescimento mundial 
enfrenta, o FMI refere o aumento das res-
trições ao comércio global e à imigração, 
que prejudicariam a produtividade e os 
rendimentos.
De acordo com as estimativas do Eurostat 
para o quarto trimestre de 2016, o cresci-
mento em cadeia do PIB na zona do euro 
e no conjunto da União Europeia foi de 
0.4% e 0.5%, respetivamente (0.4% em 
ambos os casos no terceiro trimestre).
Nas economias europeias de maior di-
mensão, destaca-se pela positiva o cres-
cimento em cadeia de 0.7% em Espanha 
e no Reino Unido. A Alemanha e a França 
melhoraram o seu desempenho em 0.3 e 
0.2 p.p., para 0.4%, mas a Itália abrandou 
de 0.3% par 0.2%.
Pela negativa, salienta-se o regresso da 
Grécia a terreno negativo, com uma que-
da em cadeia de 1.2%.
Em termos homólogos, a zona do euro 
abrandou ligeiramente para uma taxa de 
crescimento de 1.7% e o conjunto da 

DEZEMBRO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017
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União Europeia manteve a taxa registada 
no terceiro trimestre (1.9%).
Nos EUA, o crescimento em cadeia foi 
de 0.5% (0.9% no terceiro trimestre) e o 
crescimento homólogo fixou-se em 1.9% 
(1.7% no terceiro trimestre).

COTAÇÕES INTERNACIONAIS
Após ter atingido um mínimo abaixo de 
1.04 dólares, em 20 de dezembro, o euro 
recuperou, durante o mês de janeiro, até 
valores próximos de 1.08 dólares.
Seguiu-se um período de depreciação, 
até meados de fevereiro, oscilando depois 
entre 1.05 e 1.07 dólares por euro, valor 
que voltou a ultrapassar em meados de 
março.
A tendência em alta dos preços do petró-
leo atenuou-se ao longo dos últimos três 
meses, com as cotações a oscilar entre 53 
e 56 dólares para o barril de brent.
Mesmo assim, o preço médio em fevereiro 
ficou 20% acima do registado em novem-
bro.

PORTUGAL
A variação em cadeia do PIB desacelerou 
para os 0.6% no quarto trimestre de 2016, 
mas permitiu um crescimento homólogo 
do PIB de 2.0% (um máximo desde o se-
gundo trimestre de 2010), reforçando a 
recuperação da economia após o abran-
damento registado na primeira metade do 
ano.
O crescimento do PIB no quarto trimestre 
refletiu, sobretudo, o maior contributo da 
procura interna, observando-se uma recu-
peração do investimento e um crescimen-
to mais intenso do consumo privado.
No que diz respeito ao investimento, a 
formação bruta de capital fixo (FBCF) em 
construção foi a componente que mais 
contribuiu para a sua recuperação, regis-
tando um aumento homólogo de 1.7% 
(após três trimestres em queda). Destaca-
-se também a aceleração da FBCF em 
equipamento de transporte (para 15.3%), 
bem como a manutenção de um forte 
crescimento da componente de outras 
máquinas e equipamentos (6.9%).
As exportações (tanto de bens como de 
serviços) aumentaram a um ritmo mais 
intenso. Contudo, as importações ace-
leraram ainda mais acentuadamente, 
impulsionadas pela recuperação da pro-
cura interna em componentes com forte 
conteúdo importado (nomeadamente o 
material de transporte, tanto no consumo 
privado como no investimento). Em resul-
tado, o contributo da procura externa para 
o crescimento do PIB passou de positivo, 

no terceiro trimestre, para negativo, no 
quarto.
No cômputo do ano de 2016, o PIB re-
gistou um aumento de 1.4% em volume, 
menos 0.2 pontos percentuais (p.p.) que 

o verificado no ano anterior. O contributo 
da procura interna para a variação do PIB 
diminuiu, situando-se em 1.5 p.p. (2.6 p.p. 
em 2015), refletindo, principalmente, a 
queda do investimento nos três primeiros 
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trimestres do ano e, em menor grau, o li-
geiro abrandamento do consumo privado.
A procura externa líquida passou de um 
contributo de -1.0 p.p. em 2015 para -0.1 
p.p., com as exportações e as importa-
ções a aumentarem à mesma taxa (4.4%). 
Em termos nominais, o saldo externo de 
bens e serviços aumentou para 1.2% do 
PIB (0.7% em 2015), beneficiando dos 
ganhos de termos de troca registados nos 
três primeiros trimestres do ano.
Em janeiro, o indicador coincidente mensal 
para a atividade económica (do Banco de 
Portugal) voltou a aumentar, prolongando 
a tendência observada no quarto trimestre 
do ano passado.
O indicador de clima económico do INE 
aumentou em janeiro e fevereiro (após ter 
diminuído em novembro e dezembro), re-
gistando-se melhorias nos indicadores de 
confiança setoriais da Construção e Obras 
Públicas, do Comércio e dos Serviços. O 
indicador de confiança na Indústria Trans-
formadora estabilizou em fevereiro, inter-
rompendo a expressiva tendência positiva 
iniciada em junho.
O indicador de confiança dos Consumido-
res prolongou a trajetória positiva obser-
vada desde setembro de 2016, apresen-
tando em fevereiro o valor mais elevado 
desde março de 2000.
A Comissão Europeia atualizou em feverei-
ro as suas projeções macroeconómicas.
Para 2017, a previsão de crescimento 
do PIB português foi revista em alta para 
1.6%, continuando as exportações a ser a 
componente da procura global com maior 
contributo para o crescimento da ativida-
de. O consumo privado deverá passar a 
aumentar em linha com a taxa de cres-
cimento do PIB. O maior dinamismo da 
economia portuguesa face a 2016 deverá 
ser sustentado pela recuperação do inves-
timento.
A Comissão alerta, no entanto, para a 
possibilidade de “problemas não resolvi-
dos no setor bancário” poderem atenuar 
esta recuperação.
O crescimento do emprego deverá abran-
dar gradualmente, embora continue a per-
mitir a redução da taxa de desemprego. A 
este respeito, a Comissão considera que a 
recente recuperação dos salários pode vir 
a afetar a procura no mercado do trabalho.
A atividade industrial tem vindo a melho-
rar o seu desempenho, destacando-se, 
nos últimos três meses, a boa recupera-
ção do índice de produção industrial (IPI) e 
do volume de negócios total da indústria, 
depois dos fracos resultados do mês de 
outubro – ver gráfico 5.

Previsões económicas mais recentes para Portugal

Indicadores
(variações em %, salvo outra indicação)

Comissão Europeia

2016
(INE) 2017 2018

PIB 1.4 1.6 1.5

Consumo privado 2.3 1.6 1.2

Consumo público 0.8 0.4 0.5

FBCF -0.3 3.8 4.2

Exportações 4.4 4.1 4.2

Importações 4.4 4.3 4.3

Inflação (IHPC) 0.6 1.3 1.4

Taxa de desemprego (% pop, ativa) 11.1 10.1 9.4

Emprego 1.6 0.8 0.6

Balança corrente e de capital (% do PIB) 1.7 1.5 1.7

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

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

PIB 1.0 1.0 1.7 2.0

Consumo privado 2.5 1.6 1.9 3.1

Consumo púbico 1.4 0.8 0.5 0.5

FBCF -2.5 -2.2 -0.1 3.9

Exportações 3.7 1.9 5.6 6.4

Importações 4.8 1.5 3.9 7.3
Fonte: INE

Ao contrário do que sucede com o IPI, o 
forte aumento do volume de negócios da 
indústria em janeiro está afetado por um 
efeito de calendário (em 2017, o mês de 
janeiro teve mais dois dias úteis do que em 
2016). Contudo, mesmo tendo em conta 
este efeito, verificou-se, nos últimos três 
meses, uma significativa melhoria deste 
indicador, sobretudo no que respeita ao 
mercado externo, mas também no merca-
do doméstico.

A esta evolução não é estranho o facto do 
índice de preços na produção industrial ter 
passado, em dezembro, a aumentar, em 
termos homólogos. Este aumento, que se 
vinha já a registar-se no mercado interno 
desde outubro, verificou-se também, em 
janeiro, no mercado externo.
Os resultados do inquérito ao emprego 
dão conta da manutenção da taxa de de-
semprego em 10.5%, no quarto trimestre 
de 2016 – ver gráfico 6.



Apesar disso, o número de desempregados 
ainda registou uma diminuição de 6.3 mil 
pessoas relativamente ao trimestre anterior. 
A diminuição homóloga foi de 14.3% (me-
nos 90.7 mil desempregados).
Do terceiro para o quarto trimestre de 2016, 
a taxa de desemprego de longa duração (12 
e mais meses) diminuiu de 6.7% para 6.5%.
A taxa de desemprego dos jovens (15 a 24 
anos) situou-se em 27.7% (no terceiro trimes-
tre foi de 26.1%), o que representa 18.7% do 
total da população desempregada.
A população empregada aumentou 1.8% 
em termos homólogos (mais 82.1 mil 
postos de trabalho), prolongando a série 
de variações positivas registadas desde 
o quarto trimestre de 2013. Os maiores 
acréscimos continuaram a verificar-se nas 
pessoas com nível de escolaridade supe-
rior (mais 7.1%) e concentraram-se, neste 
trimestre, na “Indústria, construção, ener-
gia e água” (mais 4.2%).
No entanto, face ao trimestre anterior, o 
emprego diminuiu 0,4% (à semelhança da 
evolução ocorrida em todos os quartos tri-
mestres da série iniciada em 2011).
No que se refere ao tipo de contrato dos 
trabalhadores por conta de outrem, veri-
ficamos que os contratos sem termo au-
mentaram 2.8% em termos homólogos, 
enquanto que os contratos com termo 
aumentaram 0.4%, registando-se uma re-
dução do peso deste tipo de contratos no 
total dos trabalhadores por conta de ou-
trem (de 18.6% no terceiro trimestre para 
18.3% no quarto).
Em termos de média anual, a taxa de de-
semprego situou-se, em 2016, em 11.1%, 
o que representa uma diminuição de 1.3 
p.p. em relação a 2015.
A taxa de inflação aferida pelo Índice de 
Preços no Consumidor (IPC) evoluiu em 
alta nos últimos três meses, atingindo 
1.6% em fevereiro – ver gráfico 7. Este au-
mento (para um máximo desde dezembro 
de 2013), deveu-se sobretudo à acelera-
ção dos preços dos produtos alimentares 
não transformados e dos produtos ener-
géticos. Estes agregados registaram em 
fevereiro variações homólogas de 3.9% e 
7.8%, enquanto a inflação subjacente (que 
os exclui) foi apenas de 0.6%.
Apesar disso, a inflação em Portugal man-
teve-se, pelo quarto mês consecutivo, 
abaixo do valor estimado pelo Eurostat 
para a área do Euro, onde se verifica tam-
bém uma tendência para a aceleração dos 
preços. 

CIP - Direção de Assuntos Económicos  
(elaborado com informação até 20-03-2017)
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Triénio 2017-2019

Fazer Acontecer o Crescimento: 
uma agenda para a competitividade, 
o investimento e o emprego

Os Corpos Sociais da CIP – Confederação Empresarial de Portugal, eleitos a 9 de fevereiro, 
apresentaram um Programa de Ações para o triénio 2017-2019 que tem por tema Fazer 
Acontecer o Crescimento: uma agenda para a competitividade, o investimento e o emprego, 
e que foi aprovado em Assembleia Geral no dia 2 de março

OS CORPOS SOCIAIS da CIP para o trié-
nio 2017-2019 estão conscientes da res-
ponsabilidade e da exigência que implica 
liderar uma confederação que se assume 
como organização de cúpula do movimento 
associativo empresarial português, empe-
nhada na prossecução de uma missão, que 
se traduz estatutariamente por:
Representar, interna e externamente, a ativi-
dade empresarial nacional, com autonomia 
e independência.
Contribuir para o progresso da economia de 
mercado e da iniciativa privada.
Apoiar as empresas de todas as dimensões 
e sectores.
Ser o porta-voz das empresas, assumir e 
defender os seus interesses e propostas 
junto das instâncias económicas, políticas 
e sociais.

Defender o diálogo social como instrumento 
para o aumento da competitividade.
Negociar, em nome das empresas, com os 
parceiros sociais e o poder político, a nível 
nacional e internacional.
Ser um agente de mudança em diálogo com 
a sociedade civil, promovendo e asseguran-
do o crescimento sustentável das empresas 
e da economia portuguesa no quadro da 
globalização.

Para cumprir esta missão e:
• Reconhecendo, com orgulho, o legado de 
todos quantos, na CIP, contribuíram, ao lon-
go de mais de 42 anos, para a construção 
de um modelo económico livre, transparen-
te e concorrencial;
• Fieis ao projeto de renovação da CIP, ini-
ciado em 2010, que lhe proporcionou um 

universo de representação transversal mais 
abrangente, com a integração no seu seio 
de um conjunto de mais entidades asso-
ciativas sectoriais e regionais, bem como 
do universo das Câmaras de Comércio e 
Indústria;
• Assumindo como princípios fundamen-
tais da sua estratégia e das suas linhas 
de orientação a defesa do interesse na-
cional, da economia de mercado e da 
iniciativa empresarial privada;
• Pretendendo reforçar a posição da CIP 
como a confederação empresarial mais re-
presentativa a nível nacional, uma estrutura 
associativa de empregadores forte, coesa e 
abrangente, que possa defender mais efi-
cazmente os interesses das empresas por-
tuguesas;
• Cientes dos complexos e difíceis desafios 
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que as empresas portuguesas hoje enfren-
tam;
Os Corpos Sociais da CIP para o triénio 
2017-2019 apresentam o seu programa 
de ação com base em três compromissos 
chave:
• O compromisso com o crescimento 
económico;
• O compromisso com uma Europa uni-
da em torno da competitividade;
• O compromisso com um movimento 
associativo sólido e com valor para as 
empresas.

UMA CONFEDERAÇÃO 
COMPROMETIDA COM O 
CRESCIMENTO ECONÓMICO

Só o regresso à rota da convergência real 
com os nossos parceiros da União Euro-
peia, através do crescimento do PIB, garan-
te prosperidade a prazo.
Os problemas e os bloqueios com que a 
economia portuguesa se defronta – nomea-
damente o desemprego e o endividamento, 
público e privado – só poderão ser ultrapas-
sados se formos capazes de criar as con-
dições necessárias para atingir taxas de 
crescimento económico mais elevadas, 
pelo menos na ordem dos 3% ao ano, 
baseadas em ganhos de competitividade 
empresarial.
Assim, na sua intervenção, a CIP assumi-
rá a defesa do crescimento económico 
como a sua primeira prioridade e adota-
rá como principal critério objetivo de avalia-
ção das políticas públicas os efeitos positi-
vos ou negativos que tais políticas venham a 
provocar na competitividade das empresas.
Para tal, a CIP centrará a sua intervenção, a 
nível nacional, no desenvolvimento de ações 
de afirmação e defesa dos interesses dos 
agentes económicos privados, diretamente 
junto dos órgãos de soberania, bem como 
através da sua participação no grande nú-
mero das estruturas formais e informais em 
que está representada.
Esta intervenção será concretizada por 
ocasião da discussão dos principais docu-
mentos que suportam a política económica 
e social, mas também de forma contínua, 
no acompanhamento regular da produção 
legislativa, e de forma pró-ativa, através da 
apresentação de propostas.
Como tem sido seu timbre – sendo os 
exemplos mais recentes a colaboração 
no Simplex, na iniciativa Indústria 4.0 e no 
Programa Capitalizar – a CIP mantem-se 
disponível para colaborar na conceção e 
implementação de políticas públicas que 

Este documento apresenta o 
propósito e as prioridades de 
atuação da equipa que irá diri-
gir a CIP no triénio 2017-2019. 
Uma equipa coesa e determina-
da que me acompanha naquele 
que é o meu terceiro e último 
mandato enquanto Presidente 
da CIP.
Enfrentamos tempos em que se 
sobrepõem riscos e desafios de 
vária ordem:
Vivemos numa economia global 
profundamente interdependen-
te, fortalecida por uma evolu-
ção tecnológica acelerada, mas 
ameaçada por desequilíbrios de 
natureza geopolítica, ambiental 
e demográfica.
Na maior potência mundial, 
uma nova Administração com 
uma agenda ainda pouco de-

finida, mas que, decerto, colocará o resto do mundo e, em particular, a 
Europa perante novos desafios.
Num ambiente de crescimento anémico e altos níveis de desempre-
go, surgem ameaças à coesão da União Europeia, que terá de encontrar 
soluções para a saída do Reino Unido, enfrentar uma crise migratória de 
grandes dimensões e contrariar a onda de populismo e extremismo que 
põe em causa os seus fundamentos.
O mundo está em mudança e a economia portuguesa, pequena e aberta, 
tem que estar preparada para enfrentar novos desafios.
De forma convicta, entendemos que compete também à CIP e às suas as-
sociadas, enquanto expressão do movimento associativo empresarial no 
quadro de uma sociedade civil organizada, preparar o caminho para o fu-
turo. A entrada numa nova era exige novas formas de pensar e de agir.
Uma economia aberta, baseada no conhecimento, na mobilidade e ca-
pacidade de adaptação das pessoas, em ideias inovadoras, em inves-
timento e em cadeias de valor globais é o caminho para o crescimento 
económico, para a criação de emprego e para a melhoria da qualidade 
de vida das populações.
Mas é hoje claro que, para que a globalização e a transformação digital se 
tornem forças que impulsionem a nossa economia, há que as gerir com 
sabedoria para potenciar as suas vantagens e acautelar as ameaças que 
também comportam.
Na perspetiva das empresas e dos que as representam, a resposta está na 
implementação das reformas estruturais, tão longamente faladas, mas 
não implementadas, necessárias à produtividade, competitividade e cria-
ção de emprego.
É tempo de desenvolver uma nova economia em que as oportunida-
des, o crescimento e a prosperidade são partilhados por todos e para 
a qual todos participam.
É esse o desígnio que nos move. 

Mensagem de António Saraiva
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sirvam o desígnio de um maior crescimento 
económico.
Consciente de que a conciliação entre a 
sustentabilidade das finanças públicas e o 
estímulo ao crescimento económico passa 
pela redução da despesa pública corrente, 
a CIP está disponível, em particular, para 
colaborar em reformas estruturais que 
permitam reduzir o peso do Estado na 
economia, de modo a perspetivar a redu-
ção sustentada da dívida soberana e a dimi-
nuição geral da carga fiscal.
Contudo, a CIP está consciente de que o 
desígnio do crescimento económico supõe 
e exige um amplo consenso social, envol-
vendo o Estado, Associações empresariais 
e Sindicatos. Um consenso alargado, que 
defina objetivos e aponte meios e caminhos 
para os atingir, com definição de políticas 
públicas que transcendam a duração nor-
mal dos ciclos governativos.
A CIP desenvolverá todos os esforços ne-
cessários para devolver à Concertação So-
cial uma maior amplitude na sua interven-
ção, e um novo dinamismo e acrescidas 
responsabilidades, contribuindo para po-
líticas mais realistas e para as reformas de 
que o país carece, num clima de confiança 
e valorizando o contributo que dela pode 
advir para a paz social e o desenvolvimento 
económico.
Neste quadro, a CIP propõe-se negociar 
com todos os parceiros sociais com assen-
to na Comissão Permanente de Concerta-
ção Social um acordo abrangente para 
o crescimento e o emprego, que não se 
limite a temas como o salário mínimo na-
cional ou a questões laborais, mas englobe 
os necessários compromissos em torno de 
todos os fatores relevantes para a competi-
tividade empresarial.

A AMBIÇÃO: UM CENÁRIO DE 
CRESCIMENTO MACROECONÓMICO 
EQUILIBRADO E SUSTENTÁVEL

O compromisso para o crescimento que a 
CIP assume concretiza-se num compromis-
so com uma visão de futuro para a econo-
mia portuguesa, o qual se reflete na defesa 
de uma estratégia económica com priorida-
des e orientações claras.
A visão para a economia que a CIP pro-
jeta para um horizonte de cinco anos 
corresponde a um cenário macroeco-
nómico de crescimento equilibrado e 
sustentável.
Tal cenário será caracterizado por uma forte 
contribuição das exportações para o PIB, 
aproximando-se dos rácios que as econo-

mias europeias de dimensão equivalente à 
nossa apresentam e bem superior ao que 
hoje registamos, apesar dos progressos 
verificados nos últimos anos. Apontamos 
para uma meta da intensidade exporta-
dora perto dos 50%.
A taxa de investimento terá de regressar 
a valores mais elevados, sustentada funda-
mentalmente por poupança interna. Apon-
tamos para uma meta de 18%, mesmo 
assim ainda inferior aos valores pré-crise.
O crescimento do consumo privado 
deverá permanecer contido abaixo dos 
valores do crescimento do PIB, mas já será 
possível aos portugueses constatarem nos 
seus níveis de bem-estar económico os fru-
tos dos sacrifícios que lhes foram pedidos.
Neste cenário, será possível manter ta-
xas de crescimento do emprego próxi-
mas dos 1.5% ao ano, permitindo, num 
prazo de cinco anos, a absorção do 
desemprego para níveis historicamente 
baixos.
Esta evolução do emprego mostra-se, além 
disso, compatível com ganhos de produti-
vidade que permitem um aumento mode-
rado, mas consistente, das remunerações 
dos trabalhadores.
Exige, por outro lado, um mercado do traba-
lho flexível e um grande esforço na adequa-
ção das qualificações às exigências asso-
ciadas à oferta de novos postos de trabalho 
no sector produtivo.
Neste cenário, as empresas estariam liber-
tas de uma série de condicionalismos que 
hoje levam ao desperdício de recursos e 
ocupam boa parte do precioso tempo dos 
seus gestores, preocupados em ultrapas-
sar problemas laterais colocados por uma 
inadequada intervenção do Estado na sua 
atividade quotidiana.
As empresas estariam preocupadas sobre-
tudo em concorrer cada vez mais com base 
em aumentos da produtividade, através de 
uma forte aposta na inovação, na organiza-
ção e na capacidade de gestão, na afirma-
ção de marcas e no design.
Teriam diversificado as suas exportações, 
explorando as múltiplas oportunidades 
de negócio que se abrem nas economias 
emergentes. Apesar de integrado na Euro-
pa, Portugal não estaria, então, tão depen-
dente como hoje dos mercados de econo-
mias maduras, mas pouco dinâmicas.
Não é possível prever ou determinar quais 
serão os sectores que mais peso terão 
ganho na nossa estrutura produtiva e na 
estrutura das nossas exportações. Mas a 
canalização dos recursos disponíveis 
para investimentos indutores de expor-
tações ou substituição competitiva de 

importações terão determinado o reforço 
do peso dos sectores produtores de bens e 
serviços transacionáveis na economia.
Em particular, esta evolução pressupõe a 
aceleração do processo de relançamento 
industrial, sendo nossa ambição atingir nes-
te horizonte temporal um peso da indús-
tria no PIB superior a 18%.
Para uma efetiva concretização deste cená-
rio há que definir uma estratégia económica 
consistente e previsível que a CIP acredi-
ta deve ser baseada nas seguintes linhas 
orientadoras:

1. Assegurar que as empresas têm 
acesso ao financiamento de que neces-
sitam para investir e crescer
Deverão ser aprofundadas e completa-
das as medidas tendentes a diversificar as 
fontes de financiamento das empresas, a 
facilitar o acesso das PME ao mercado de 
capitais e a tornar o sistema financeiro mais 
sólido, com o objetivo de resolver o proble-
ma do financiamento das empresas, em 
especial das PME. Neste quadro deverá ser 
definido claramente o papel a desempenhar 
pelo grupo da CGD e pela Instituição Finan-
ceira de Desenvolvimento neste processo 
e implementada uma solução com o duplo 
objetivo de reestruturar e capitalizar as em-
presas e de aliviar o balanço dos bancos do 
elevado montante de crédito malparado.
Acesso das pequenas e médias empresas 
ao mercado de capitais.
O problema das dívidas das entidades pú-
blicas às empresas deverá ser resolvido de 
forma urgente, completa e definitiva.
É também necessário trabalhar do lado das 
empresas, numa mudança cultural dos em-
pregadores/empresários no sentido de acei-
tar novas formas de financiamento, a entra-
da de terceiros no capital, etc. – este deve 
ser o papel da CIP e associações.

2. Garantir a previsibilidade da fiscali-
dade e assegurar uma tendência de re-
dução da carga fiscal para promover e 
atrair o investimento
Há que imprimir ambição e consistência a 
uma estratégia orçamental baseada na re-
dução da carga fiscal, no quadro de um sis-
tema fiscal mais competitivo, mais previsível 
e mais simples.
É indispensável pôr a fiscalidade ao serviço 
da economia e não a economia ao serviço 
das autoridades tributárias.
A CIP continuará a lutar, num horizonte de 
médio prazo, por um compromisso no sen-
tido da retoma do calendário de redução 
da taxa de IRC e eliminação das derramas 
previso na reforma de dezembro de 2013, 
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que considera chave para a atracão de in-
vestimento.
É fundamental assegurar a previsibilidade 
do sistema fiscal e garantir que a tributação 
que incide direta ou indiretamente sobre as 
empresas não é agravada e que não serão 
criados novos impostos que afetem as em-
presas.

3. Desenvolver politicas públicas de 
apoios ao investimento, à inovação e à 
internacionalização
As verbas do Portugal 2020 deverão ser 
alocadas prioritariamente ao investimento 
produtivo e à competitividade.
A CIP defenderá que a promoção do investi-
mento empresarial incida sobretudo nas ati-
vidades produtoras ou indutoras da criação 
de bens e serviços transacionáveis e que 
incorporem um elevado valor acrescentado 
nacional.
A política de estímulo à inovação deve apos-
tar no apoio a projetos de investigação in-
dustrial e científica, mas deve também ter 
em conta a importância que a inovação 
incremental, nas suas diversas vertentes, 
desempenha na competitividade das PME, 
promovendo a diferenciação dos produtos 
e o seu reconhecimento no mercado, e 
reconhecer o papel essencial a desempe-
nhar pelas associações empresariais, pelos 
centros tecnológicos e pelas próprias em-
presas. É necessário promover uma ligação 
mais estreita entre os meios científicos e 
empresariais, de modo a colocar as compe-
tências de que Portugal já dispõe ao serviço 
de estratégias de inovação das empresas.
Na linha do recomendado pelo BIAC – Bu-
siness and Industry Advisory Committee 
(OCDE), reconhecemos a importância da 

saúde para termos sociedades produtivas 
porque a Saúde é um vetor essencial do 
desenvolvimento de um país, mas também 
porque o setor económico da Saúde tem 
uma forte capacidade de arrasto da eco-
nomia. Neste sentido, o setor privado da 
saúde desempenha um papel essencial em 
termos de investigação e desenvolvimento, 
capacidade de inovação, ligação às univer-
sidades e redes internacionais de conhe-
cimento, que deve ser estimulado, tendo 
em vista os desafios demográficos e de um 
sistema de saúde sustentável, que contri-
bua para o funcionamento eficiente desta 
função social.
Defendemos uma estratégia coerente de 
internacionalização da economia, nas suas 
diversas vertentes: aumento da capacidade 
de oferta, capacitação de mais empresas 
para a internacionalização, alargamento das 
cadeias de valor e diferenciação dos bens 
e serviços exportados, desenvolvimento de 
estratégias de marca, diversificação dos 
mercados, estímulo aos serviços transacio-
náveis, designadamente ao turismo.
Também neste domínio, deve haver uma 
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.
Esta estratégia deverá integrar igualmente 
uma política de atração e acolhimento do 
investimento estrangeiro que traga capital e 
conhecimento, e que seja articulada com a 
política económica, maximizando o impacte 
no tecido produtivo nacional em termos de 

transferência de tecnologia, crescimento e 
emprego.
A CIP promoverá o desenvolvimento de uma 
cultura associativa entre empresas, através 
de mecanismos que facilitem a concentra-
ção e a cooperação empresarial, por recur-
so a operações de aquisição e fusão ou a 
formas menos radicais ou mesmo informais, 
mas que levem a uma efetiva conjugação de 
esforços e de recursos.
Quanto ao investimento público, a priorida-
de deverá ser colocada nas infraestruturas 
para a competitividade, nomeadamente ao 
nível dos transportes (portos e ligações fer-
roviárias) e logística, com vista a uma melho-
ria da conectividade internacional. 

4. Promover uma política energética 
que favoreça a competitividade empre-
sarial
Vivemos presentemente uma evolução 
acelerada nas tecnologias energéticas e, 
simultaneamente, devido à necessidade de 
combate às alterações climáticas, uma mu-
tação constante nos objetivos nacionais e 
europeus das políticas de energia.
A CIP não pode alhear-se deste enquadra-
mento e destes desafios, tem de os acom-
panhar e é seu objetivo agir de modo a 
contribuir para que os seus Associados em 
particular, e o tecido económico nacional no 
geral estejam para eles preparados.
Portugal não dispõe de recursos energéti-
cos de origem fóssil; mas é porta de entra-
da para eles e possui abundantes recursos 
energéticos renováveis.
Potenciando estes fatores, importa assegu-
rar a redução da componente regulada dos 
custos da energia, definindo o calendário de 
novas ações a empreender pelo Governo, 
por forma a atingir uma maior equidade en-
tre a contribuição das diversas partes envol-
vidas.
O cumprimento deste objetivo passará por 
uma maior integração europeia dos merca-
dos energéticos e da fiscalidade a eles apli-
cada.
Disso depende uma maior competitividade 
da economia nacional em geral e tal será 
também o meio mais eficaz para prevenir 
distorções de concorrência que tanto têm 
afetado os setores da atividade económica 
consumidores intensivos de energia.
A CIP continuará a promover grande nível 
de envolvimento na discussão das opções 
energéticas nacionais e privilegiará a sua 
capacidade de intervenção junto das enti-
dades reguladoras deste setor, mantendo, 
por si e com os seus associados, elevados 
níveis de capacitação nestas matérias.
Adicionalmente, defendemos a criação de 
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Incentivos fiscais à redução dos custos 
energéticos das empresas e aos investi-
mentos na qualidade ambiental.

5. Reduzir os custos de contexto e ga-
rantir a concorrência
Para além das medidas em curso, tendentes 
a reduzir os custos de contexto de natureza 
administrativa, há que proceder a um exer-
cício de revisão dos constrangimentos que 
existem para a vida das empresas, em espe-
cial das PME, decorrentes da própria legisla-
ção, nomeadamente ambiental e fiscal.
A produção legislativa deverá passar pela a 
avaliação de impacto dos atos normativos 
sobre a atividade das empresas e por meca-
nismos que impeçam que sejam adotadas 
novas normas que onerem os cidadãos ou 
as empresas, sem uma desoneração, pelo 
menos equivalente, através da alteração ou 
eliminação de outras normas.
Esta é a filosofia subjacente aos programas 
do Estado sobre simplificação administrati-
va, que a CIP ativamente apoia.
A CIP opor-se-á sempre à fixação, em Lei ou 
em Regulamentos, de normas mais exigen-
tes do que as europeias, designadamente 
em matéria de ambiente.
Neste particular, e tendo presente as pos-
sibilidades que a desmaterialização de pro-
cessos e a digitalização da economia agora 
proporcionam, a CIP defenderá a redução 
drástica do número de processos adminis-
trativos independentes sob o lema “um pe-
dido, um título, uma taxa”.
Importa reavaliar as reformas levadas a cabo 
no domínio da justiça e proceder aos ajus-
tamentos que se revelem necessários nesta 
matéria, por forma a alcançar uma justiça 
mais célere, mais eficiente e mais eficaz.
Os Tribunais de Comércio, criados em 1999, 
têm de ser objeto de forte aposta, transfor-
mando-os em verdadeiros Tribunais de em-
presa, com juízes capacitados do ponto de 
vista técnico para lidarem com as diferentes, 
e por vezes complexas, matérias económi-
cas e financeiras. 
Por outro lado, devem ser apoiados os 
mecanismos de monitorização, coerente 
e eficaz, dos mercados, fomentando uma 
concorrência leal entre agentes económicos 
e promovendo o equilíbrio nas cadeias de 
valor, em particular prevenindo situações de 
abuso de posição dominante e de poder de 
mercado excessivo que se convertem em 
perda de competitividade, por via dos cons-
trangimentos financeiros e operacionais.
A CIP deverá, ainda, reforçar a sua partici-
pação em instrumentos de autorregulação 
que contribuam para um melhor desenvolvi-
mento dos negócios, para a adoção gene-

ralizada de boas práticas e para a redução 
da litigância entre agentes económicos.

6. Fomento do empreendedorismo
É essencial a promoção de um ambien-
te que promova o empreendedorismo e a 
inovação, enquanto fatores capitais da dina-
mização do tecido empresarial português e 
da internacionalização da economia portu-
guesa.
Promover este ecossistema passa por de-
senvolver medidas que congreguem incen-
tivos financeiros ao empreendedorismo, 
nomeadamente através da bonificação dos 
custos associados à criação de micro, pe-
quenas e médias empresas, aconselhamen-
to técnico, desenvolvimento e capacitação 
de competências e acompanhamento dos 
projetos nos primeiros anos de vida.
Este ecossistema pressupõe o fomento de 
uma cultura e atitude de empreendedorismo 
e inovação nas novas gerações, no âmbito 
das escolas e universidades, mas também 
na população ativa, dentro das próprias em-
presas e do Estado. 

7. Desenvolver o Capital Humano e as 
relações laborais para construir uma 
sociedade inclusiva e dinâmica que 
contribua para o crescimento e compe-
titividade da economia
É imprescindível criar uma força de trabalho 
altamente qualificada e adaptável às cons-
tantes evoluções da ciência e tecnologia. É 
urgente implementar políticas educativas, 
sociais e laborais que respondam aos desa-
fios inerentes à transformação digital. É fun-
damental requalificar os trabalhadores afe-
tados pelo desaparecimento de profissões 
resultante dessa transformação e preparar 
as novas gerações para as profissões do 
futuro, que ainda não conhecemos.
Por isso, a qualificação da população por-
tuguesa, tanto ao nível da formação inicial, 
como, sobretudo, ao nível da formação dos 
ativos das empresas, constitui um vetor cru-
cial para o crescimento económico e para a 
promoção da coesão social que é preciso 
concretizar, consensualmente, entre o Go-
verno e os parceiros sociais. 
Em particular, é necessário aumentar a qua-
lificação e especialização dos trabalhadores 
com menores qualificações.
É preciso relançar o ensino tecnológico de 
nível superior médio através de cursos es-
pecíficos cientifico-tecnológicos de cariz 
eminentemente prático, ministrados no en-
sino politécnico ou universitário e reforçar a 
articulação entre o sistema de ensino supe-
rior e a economia real, dando respostas às 
necessidades do mundo empresarial.

É preciso investir na promoção do ensino 
vocacional como uma oferta profissional 
enriquecedora, sempre em estreita ligação 
com o mercado de trabalho.
É também preciso promover novos conteú-
dos para a formação profissional que res-
pondam aos novos desafios relacionados 
com a transformação digital e a designada 
quarta revolução industrial.
As mudanças tecnológicas e estruturais e 
o envelhecimento da população implicam 
ainda, necessariamente, alterações nas po-
líticas laborais.
O país deve criar condições para o desen-
volvimento de uma nova realidade laboral, 
o que implica um enquadramento jurídico 
mais adequado às necessidades dos agen-
tes económicos, facilitando a mobilidade la-
boral. Surgem, assim, como fundamentais:
• A diversificação das formas de contrata-
ção, nomeadamente de formas flexíveis de 
contratação;
• Estabilidade e atratividade das politicas 
ativas de emprego;
• Rejuvenescimento dos quadros das em-
presas.
Na perspetiva da estabilidade que defende-
mos, não poderemos admitir retrocessos 
nas reformas que foram levadas a cabo no 
sentido favorável à competitividade das em-
presas e à flexibilidade do mercado do tra-
balho. É preciso assegurar que estas refor-
mas não são revertidas, nem por qualquer 
modo desvirtuadas.
Em particular, a CIP será intransigente na 
manutenção do quadro legal vigente para 
a negociação coletiva, nomeadamente no 
que concerne ao espaço negocial, vigência 
e sobrevigência, bem como do regime legal 
sobre duração e organização do tempo de 
trabalho, duração das férias e compensa-
ções por trabalho suplementar.

UMA CONFEDERAÇÃO 
COMPROMETIDA COM UMA 
EUROPA UNIDA EM TORNO DA 
COMPETITIVIDADE

Estamos conscientes que, para atingir as 
metas que ambicionamos, não bastará uma 
estratégia de crescimento ao nível nacional. 
Também a nível europeu, é preciso saber 
que futuro queremos construir e encontrar 
o melhor caminho para lá chegar. A Europa 
terá de saber vencer, coletivamente, os seus 
atuais desafios.
Os próximos 3 anos serão marcados pelo 
processo de negociações da saída do Reino 
Unido da União Europeia, sendo particular-
mente relevante para as empresas as con-
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sequências que esta terá para o Mercado 
Interno e para a Política Comercial europeia. 
Mas a saída de um Estado não poderá pôr 
em causa uma União de 27 Estados. Urge 
encontrar soluções para a prosperidade dos 
seus cidadãos.
A União Europeia, como um todo, pela sua 
dimensão e pelos confortáveis excedentes 
externos que gera, tem essa possibilida-
de de estimular o investimento através de 
políticas expansionistas do lado da procu-
ra e está, presentemente, a desperdiçá-la, 
abdicando da força que lhe confere a sua 
dimensão e das vantagens que lhe propor-
cionaria uma verdadeira união económica.
Os atuais instrumentos de governação eco-
nómica da União, simplesmente não fun-
cionam em relação a países que possuem 
finanças públicas sólidas e continuam a 
acumular crescentes excedentes externos.
É necessário redesenhar as regras do 
Pacto de Estabilidade e Crescimento 
por forma a que não visem apenas a pro-
cura de uma maior disciplina, mas também 
para que concorram para uma estratégia 
macroeconómica global coerente, nas suas 
vertentes de política estrutural, orçamental 
e monetária, que possa restaurar o cresci-
mento na Europa.
O caminho para aumentar o investi-
mento e o emprego na Europa passa 
pelo foco na competitividade.
A Europa precisa criar um ambiente atrativo 
para a competitividade e a inovação empre-
sarial, libertando-se do peso de regulamen-
tação desnecessária e demasiado onerosa, 
dos elevados preços da energia e de outros 
fatores que tornam excessivos os custos da 
atividade empresarial na Europa, especial-
mente para as PME.
É urgente e essencial completar um merca-
do único da energia verdadeiramente inte-
grado e competitivo, que tenha como parâ-
metros essenciais não só a eficiência, mas 
igualmente a sustentabilidade ambiental, 
através da criação de uma base legislativa 
comum e de investimentos nas intercone-
xões transfronteiriças de gás e eletricidade, 
por forma a criar verdadeiras redes transeu-
ropeias.
A Europa deve fortalecer o seu mercado 
único noutras áreas, eliminando as nume-
rosas barreiras que ainda tornam difícil às 
empresas, em particular às PME, operar 
noutro Estado-Membro que não o seu. Em 
particular, é necessário desenvolver todas 
as potencialidades proporcionadas pela re-
volução tecnológica em curso com vista à 
criação de um mercado digital único na Eu-
ropa que permita enfrentar com sucesso os 
desafios da globalização.

A União dos Mercados de Capital é outra 
das prioridades a desenvolver.
O investimento em infraestruturas de trans-
portes deve ser concebido e realizado visan-
do o reforço da interoperabilidade das redes 
nacionais. Neste domínio, a eliminação de 
barreiras técnicas e administrativas é crucial 
para obter pleno benefício destes pesados 
investimentos.
Num quadro mundial onde surgem ten-
dências protecionistas, a União Europeia 
tem de acelerar a sua agenda de comércio 
internacional num espírito de reciprocida-
de, orientada para a abertura de novos 
mercados de países terceiros, ao mesmo 
tempo que não hesita em defender a sua 
indústria, mantendo-se firme na aplicação 
eficaz dos Instrumentos de Defesa Co-
mercial. 
Não obstante a importância das negocia-
ções comerciais com os EUA, acreditamos 
que a Europa deve ainda dar maior relevo 
às relações económicas com as regiões da 
América Latina e de África.
Eventuais alterações nos processos de 
revisão da metodologia anti-dumping e 
anti-subvenções devem ser baseadas em 
cuidadosas análises de impacto sobre a in-
dustria europeia.
No mundo global em que nos inserimos, 
estes e outros temas tratados ao nível eu-
ropeu condicionam a atividade das nossas 
empresas e são determinantes na orienta-
ção imprimida às políticas públicas nacio-
nais.  Por isso, a CIP tem a responsabili-
dade e o dever de assegurar que a voz 
das empresas portuguesas é tida em 
consideração nos organismos interna-
cionais e, em particular, nos processos 
de decisão europeus.

Assim, a CIP continuará a reforçar a sua 
rede de contactos e influência com as Insti-
tuições Europeias (Comissão e Parlamento 
Europeu), com a Representação Perma-
nente de Portugal junto da União Europeia 
(REPER) e com o Comité Económico e So-
cial Europeu (CESE) onde, desde 2015, o 
representante nomeado pela CIP ocupa o 
honroso cargo de Vice-Presidente para a 
comunicação.
Neste contexto, há ainda que referir a im-
portância da representação da CIP nas 
organizações multilaterais de empregado-
res que deve ser reforçada através de uma 
maior participação nos grupos de trabalho 
e órgãos decisórios destes organismos, de 
forma a ter uma influência mais ativa nas 
posições emanadas.
A este propósito, a CIP reforçará a sua 
intervenção na preparação de posições e 
nas atividades da BusinessEurope - a or-
ganização de cúpula do associativismo 
empresarial a nível europeu - e continuará a 
sua participação nos trabalhos da Organi-
zação Internacional de Empregadores (OIE) 
e da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT).
De igual modo, a CIP valorizará a sua re-
cente integração como único membro por-
tuguês no BIAC – Comité Consultivo Em-
presarial da OCDE, no sentido da inclusão 
das preocupações das empresas e da de-
fesa dos seus interesses no debate e nas 
decisões também junto desta organização.
A participação assídua nas organizações 
multilaterais de empregadores poderá ain-
da ter um papel relevante no desenvolvi-
mento das ações de internacionalização 
dos associados da CIP que deve ser po-
tenciado.
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A CONFEDERAÇÃO COMPROMETIDA 
COM UM MOVIMENTO ASSOCIATIVO 
SÓLIDO E COM VALOR PARA AS 
EMPRESAS

A CIP mantém a sua aposta no fortaleci-
mento e consolidação do movimento asso-
ciativo, com vista a uma defesa dos interes-
ses das empresas mais atuante e influente. 
Ao nível confederativo, mantemos a con-
vicção da necessidade de encontrar um for-
mato de cooperação que permita às Con-
federações de Empregadores falar a uma 
só voz. Estamos, como sempre estivemos, 
disponíveis para discutir e trabalhar em so-
luções que viabilizem esta ambição, pro-
curando encontrar, simultaneamente e em 
cada circunstância, as formas mais adequa-
das para a expressão e defesa dos nossos 
interesses comuns em matérias transversais 
à economia e às empresas no seu conjunto.
Enquanto este caminho se traça, continua-
mos a apostar no reforço da representa-
tividade e competências da CIP e das 
suas associadas, para que esta se man-
tenha e se reforce como a Confederação 
Empresarial mais representativa a nível na-
cional, assente numa estrutura associativa 
forte, coesa e abrangente, que diariamen-
te defende eficazmente as empresas e as 
apoia a crescer sustentadamente.
Em cumprimento da sua missão estatutária, 
a CIP deve ser um agente de mudança do 
movimento associativo, promovendo a 
sua capacitação com vista ao crescimento 
sustentável das empresas e da economia 
portuguesa no quadro da globalização.
É nossa convicção que urge repensar o mo-
vimento associativo e intervir na sua reestru-
turação. 
Há que recriar vontade e interesse dos 
empresários pela participação associativa, 
valorizar o seu insubstituível papel na dina-
mização da economia, criar novos serviços 
associativos que acrescentem valor às em-
presas.
Começámos este trabalho no mandato an-
terior, lançando o debate interno de diag-
nóstico, mas há que ir mais longe: pensar 
tendências, analisar necessidades do mer-
cado empresarial, partilhar experiencias e 
boas práticas, conhecer forças e fraquezas.   
Hoje, como nos mandatos anteriores, acre-
ditamos que a dispersão do movimento as-
sociativo enfraquece a representatividade 
das associações e o impacto das suas po-
sições e, consequentemente, prejudica as 
empresas. Por isso, sem prejuízo do princí-
pio da liberdade associativa, estimularemos 
o processo de reorganização do tecido 
associativo que permita obter ganhos de 

escala e eficiência, incentivando a conver-
gência do associativismo empresarial.
Acreditamos que, como organização de 
cúpula, a CIP pode contribuir para o de-
senvolvimento do movimento associa-
tivo do futuro e, como tal, propomo-nos 
desenvolver ações que permitam apoiar os 
seus associados a crescer, a aumentar a 
qualidade e valor acrescentado dos serviços 
que prestam às empresas e a diversificar os 
seus serviços e produtos.
Com este propósito, iremos desenvolver 
parcerias com entidades com competências 
diferenciadas e complementares, nacionais 
e europeias, que possam apoiar a CIP e os 
seus associados em: repensar a sua es-
trutura de recursos e de custos; investir na 
qualificação dos profissionais associativos; 
desenvolver processos de transformação 
digital; apostar na cooperação e troca de 
experiências entre associações; rever e enri-
quecer a proposta de valor e alinhar a oferta 
associativa com as necessidades das em-
presas e apostar em estratégias de comu-
nicação adaptadas à realidade empresarial. 
Por outro lado, iremos desenvolver ações 
que reforcem a posição da CIP enquan-
to a mais representativa confederação 
do movimento associativo empresarial 
pela sua história, notoriedade e credibilida-
de, e ao mesmo tempo potenciem o seu 
papel enquanto entidade conectora de uma 
vastíssima rede de associados. A força 
da CIP é a força dos seus associados 
e vice-versa. O grande desafio é criar as 
sinergias e potenciar a rede e o acesso pri-
vilegiado a stakeholders relevantes ao nível 
nacional e internacional.
Ao mesmo tempo que desenvolveremos 
uma estratégia de captação de novos asso-
ciados que permita alargar a representativi-
dade da CIP e garantir a sustentabilidade da 
sua atividade, apostaremos em novas ativi-
dades que dinamizem e potenciem a rede 
de Associados da CIP, nomeadamente:
• Criar a Academia CIP, que permita desen-
volver programas de capacitação e mentoring 
dos colaboradores de toda a rede de associa-
dos que apoiem o reforço da sua sustentabili-
dade e a inovação na criação de valor;
• Desenvolver ferramentas tecnológicas 
que permitam dinamizar a relação dentro da 
rede de associados, a troca de experiências 
e a partilha de conhecimento;
• Reforçar o apoio aos associados nas suas 
ações de influência junto dos decisores polí-
ticos nacionais e europeus em prol do cres-
cimento económico e da competitividade 
das empresas;
• Estudar a possibilidade de criar, no seu 
seio e em coordenação com as suas as-

sociadas, a figura de “Provedor das Em-
presas”, com a missão de facilitar, junto da 
Administração Pública, soluções para ultra-
passar problemas ou dificuldades no rela-
cionamento das empresas com o Estado. 
Este “Provedor das Empresas” trataria as 
questões que lhe fossem transmitidas pelas 
associações e apresentá-las-ia junto das 
entidades públicas competentes, zelando 
pela sua resolução.
A CIP será tanto mais forte quanto mais os 
associados para ela contribuam e sintam 
que, em cada momento, estão a ser repre-
sentados. 
Continuaremos a construir a nossa inter-
venção em consonância com a estrutura 
associativa, procurando ultrapassar as difi-
culdades na obtenção de feedback nos pro-
cessos de auscultação que levamos a cabo 
junto dos associados.
Procuraremos, sempre, encontrar os ne-
cessários consensos entre os diferentes in-
teresses empresariais, seja a nível regional, 
sectorial ou nacional.
Valorizaremos o papel dos Conselhos Con-
sultivos da CIP, contribuindo para o reforço 
da eficiência do seu funcionamento e da efi-
cácia do seu contributo para a intervenção 
fundamentada da CIP nos respetivos domí-
nios de atuação.
Para além dos vários tipos de Conselhos 
Consultivos já em funcionamento, pretende-
-se dinamizar o Conselho das Câmaras de 
Comércio e Indústria, envolvendo as Câma-
ras de Comércio bilaterais, e criar um novo 
Conselho Estratégico dedicado à Lusofonia 
Económica que abarque parte do trabalho 
desenvolvido pela agora extinta ELO – As-
sociação Portuguesa para o Desenvolvi-
mento Económico e a Cooperação.
Realizaremos reuniões de trabalho com os 
Associados com o objetivo de ouvir as suas 
sugestões e ter um contacto mais próximo 
com a sua realidade e com a das empresas 
que representam.
É nosso objetivo tornar mais próxima e 
mais visível a ligação da CIP às suas as-
sociadas e vice-versa, permitindo, assim, 
um reforço de uma imagem de confederação 
coesa e tirando partido das competências 
específicas de cada um em prol de todos.
A este propósito, há que referir a crescen-
te importância da estratégia de comunica-
ção que permita valorizar, junto da opinião 
pública, dos diferentes poderes políticos e 
institucionais e, em especial, das empresas, 
o trabalho desenvolvido pela CIP e suas as-
sociadas, as propostas que apresenta e, de 
uma maneira geral, as suas causas matri-
ciais na defesa sistemática e consistente do 
crescimento económico e do emprego. 



2020

MOLDAR O FUTURO

INDÚS TR IA • Mar ço 2017

CIP debate o imperativo 
do crescimento

A CIP promoveu, no dia 23 de fevereiro, a conferência Moldar 
o Futuro – O Imperativo do Crescimento, que encerrou com 
a tomada de posse dos novos Órgãos Sociais da CIP e que 
contou com a presença do Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, e do Primeiro-Ministro, António Costa

A CONFERÊNCIA Moldar o Futuro – O Im-
perativo do Crescimento, organizada pela 
CIP – Confederação Empresarial de Por-
tugal no dia 23 de fevereiro, no Centro de 
Congressos de Lisboa, promoveu um de-
bate inclusivo sobre o imperativo do cresci-
mento, privilegiando a diversidade de pers-
petivas, opiniões e experiências, em torno 
de soluções que permitam moldar um futuro 
mais próspero. Perante uma plateia de mais 
de 400 conferencistas, foram apresentados 
quais os desafios e oportunidades enfren-
tamos e o que necessitamos de fazer para 
superar os mesmos e alcançar o objetivo do 
crescimento. O evento contou com a pre-
sença do Primeiro-Ministro, António Costa, 
na sessão de abertura, e do Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa, na 
cerimónia de tomada de posse dos novos 
órgãos Sociais, que encerrou a iniciativa. 
Na última década, alternando entre anos 
de crescimento anémico e recessão eco-
nómica, a economia portuguesa apresenta 
sinais claros de necessitar de uma reforma 
profunda que a liberte de constrangimentos 
ao crescimento e que lhe permita desenvol-

ver-se, num novo paradigma global, com 
regras e exigências diferentes, que exigem 
ao País que se renove.
Foi exatamente com esta preocupação que 
a CIP organizou esta conferência sobre este 
tema, e cujos trabalhos se desenvolveram 
em torno de três eixos prioritários:

1. Construção de uma visão sobre o ca-
minho para o crescimento, identificando 
de forma clara as mudanças necessá-
rias para renovar Portugal – este tema foi 
abordado no painel “Portugal: Millennial?”, que 
contou com a participação de António Costa e 
Silva, Presidente do Grupo Partex Oil and Gas, 
Jorge Marrão, Presidente da Associação Mis-
são Crescimento, Óscar Gaspar, Presidente 
da Associação Portuguesa de Hospitalização 
Privada, e Pedro Ferraz da Costa, Presidente 
do Fórum para a Competitividade.

2. Compreensão da forma como perso-
nalidades estrangeiras veem o nosso 
país, as oportunidades de investimen-
to, a nossa capacidade de atrair mais 
e melhor investimento - esta temática foi 

debatida por Gustavo Guimarães, Presiden-
te da Tranquilidade SA, Jordi Llach, Diretor-
-Geral da Nestlé Portugal, Markus Kemper, 
Presidente da Câmara de Comércio e In-
dústria Luso-Alemã, e de Rodrigo Rosa, 
CEO, à data da conferência, da OGMA, no 
painel “Portugal: Uma visão externa”.

3. Identificação de como é que as tendên-
cias do futuro, designadamente a rápida e 
disruptiva evolução tecnológica e os desa-
fios ambientais e populacionais, terão im-
pacto nas empresas e setores nacionais - 
este tema foi abordado no painel “As novas 
realidades empresariais e a sua visão sobre 
o futuro do país” por Ana Paula Rafael, CEO 
da Dielmar, Carlos Barros, Diretor Geral da 
Fujitsu Portugal, Miguel Pina Martins, CEO 
da Science4you, e Paula Panarra, Diretora-
-Geral da Microsoft Portugal
Houve ainda uma intervenção sobre “Como 
recuperar de uma crise económica? - O 
caso dos EUA”, feita por Mark C. Rom, da 
Universidade de Georgetown, e um almoço-
-debate com o Ministro do Planeamento e 
das Infraestruturas, Pedro Marques. 
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CIP promove debates sobre 
o mercado único europeu

NO ÂMBITO da edição 2016/2017 da ini-
ciativa Single Market Forum da Comissão 
Europeia, a CIP – Confederação Empresa-
rial de Portugal organizou dois seminários 
em Portugal, no início de 2017. O intuito 
destes eventos foi reunir stakeholders para 
debater o que está ou não a resultar no 
Mercado Único Europeu e de que forma 
a sua política deveria ser desenvolvida no 
futuro.
O primeiro evento, cujo tema foi “As PME 
Europeias nas Cadeias de Valor Globais”, 
decorreu em Aveiro no dia 24 de janeiro e 
foi organizado em cooperação com a AIDA 
– Associação Industrial do Distrito de Avei-
ro. A intervenção inicial de boas-vindas es-
teve a cargo de Fernando Paiva de Castro, 
Presidente da Direção da AIDA e membro 
do Conselho Geral da CIP. Este seminário 
pretendeu divulgar a realidade das Cadeias 
de Valor Globais através de uma breve des-
crição conceptual e estatística, apresenta-
da por João Amador (Banco de Portugal e 
Nova School of Business and Economics) 
e, por outro lado, também, através dos 
testemunhos de várias empresas envolvi-
das – industriais e de serviços. Estiveram 
presentes a PRIFER, a INDASA, a Joma-
tir Trânsitos e a Henrique, Fernando & Al-
ves. Tratou-se de dar a conhecer quais as 
principais oportunidades e desafios que as 
PME enfrentam quando se integram neste 
processo produtivo global.
Por fim, os representantes das políticas 
económicas – nacional e comunitária - 

apresentaram as medidas e instrumentos 
que, combinando elementos das políticas 
Industrial, do Mercado Único Europeu e de 
Internacionalização, têm como missão fa-
cilitar a participação de PME nas Cadeias 
de Valor Globais. Este tema foi ilustrado 
pelas intervenções da DG Growth da Co-
missão Europeia e do IAPMEI.  Foram de 
seguida apresentados exemplos de entida-
des, que incorporam estes instrumentos, 
de empresas que prestam serviços nestas 
áreas, designadamente, de gestão de ca-
deias de abastecimento e de associações 
empresariais / clusters que promovem a 
cooperação empresarial. Foi possível ouvir 
os testemunhos da associação alemã BME 
– Association Supply Chain Management, 
Procurement and Logistics e do TICE - 
Pólo das Tecnologias de Informação, Co-
municação e Eletrónica.
O segundo evento organizado neste âm-
bito decorreu no dia 22 de março, com o 
tema “Operar no Mercado Único dos Bens 
– Aplicar, Cumprir, Fiscalizar”. Este evento 
foi organizado em conjunto com a AER-
LIS – Associação Empresarial da Região 
de Lisboa, tendo tido lugar na sede desta 
associação, em Oeiras. O principal objetivo 
deste workshop foi aumentar a sensibilida-
de das empresas industriais, em especial 
as PME, relativamente à importância da 
aplicação das regras, da conformidade 
dos produtos e a fiscalização no Mercado 
Único Europeu dos Bens. A abertura deste 
evento ficou a cargo do Vice-Presidente da 

CIP, João Almeida Lopes, e do Vice-Presi-
dente da Comissão Executiva da AERLIS, 
Pedro Ferreira de Carvalho.
A partir do testemunho das empresas e 
das associações empresariais que operam 
no Mercado Único, relatando a facilidade 
relativa das transações neste mercado e 
também as barreiras com que se deparam, 
foi possível abordar a dupla perspetiva face 
a esta temática. No painel empresarial, par-
ticiparam a FIOVDE – Federação de Cos-
mética, Detergentes e Produtos de Manu-
tenção e a DI – Confederação da Indústria 
Dinamarquesa, congénere da CIP na Busi-
nessEurope. No segundo painel, referente 
às autoridades responsáveis pela fiscaliza-
ção do Mercado Único, participaram a DG 
do Consumidor, a ASAE – Autoridade de 
Segurança Alimentar e Económica, a IGA-
MAOT – Inspeção Geral da Agricultura, do 
Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território e a a Gestão Aduaneira da AT - 
Autoridade Tributária e Aduaneira.
No encerramento deste seminário, foi pos-
sível visualizar uma mensagem em vídeo do 
Diretor para a Política do Mercado Único, 
Regulamentação e Implementação, Joa-
quim Nunes de Almeida (DG Growth) da 
Comissão Europeia, que apresentou uma 
breve perspetiva da implementação da Es-
tratégia do Mercado Único e também os 
Pacotes relativos à aplicação das regras do 
Mercado Único (“Compliance Package”) e 
ao Mercado Único dos Bens (“Goods Pa-
ckage”) a serem lançados brevemente. 
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CITAÇÕES SEMINÁRIO 
“AS PME EUROPEIAS NAS CADEIAS DE VALOR GLOBAIS”

“Our activities with regard to Portugal and the supplier structures in Portugal 
have shown that for many SMEs, in particular, the potential is either comple-
tely unknown or is only used on a selective basis. 
Here it is necessary to show development possibilities for both sides. For Por-
tugal, this means dealing with the procedural requirements of purchasing in 
Germany, but at the same time also addressing the needs of those responsi-
ble for purchasing, which go far beyond the price and which currently cover 
topics such as compliance, quality or social responsibility, to name a few. 
The BME, as the leading procurement association in Europe, sees great po-
tential for cooperation in Portugal, and is convinced that the supply chain 
and procurement issues can also bring a boost to Europe. We are committed 
to cross-border cooperation in Europe and are also pleased to support Por-
tuguese companies – from small to large, from traditional manufacturing to 
industry 4.0 – in the qualitative management of development potentials in 
the purchasing and supply chain area.” 

Olaf Holzgrefe, Head of International Affairs, BME – the Association for Supply 
Chain Management, Procurement and Logistics, Frankfurt, Germany

“Em síntese: 
• As cadeias de valor globais vieram para ficar. 
• Portugal apresenta uma participação limitada, com baixa re-exportação 
e não é central na rede de comércio de valor acrescentado. 
• O maior desafio para as empresas portuguesas é o posicionamento nos 
segmentos da cadeia onde mais valor é acrescentado (a jusante e a mon-
tante), e gerir a rede de clientes e fornecedores. 
• O tema é importante pois as exportações configuram-se como o motor 
do crescimento económico português.” 

João Amador, Banco de Portugal e Nova School of Business and Economics
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CITAÇÕES SEMINÁRIO 
“OPERAR NO MERCADO ÚNICO DOS BENS – APLICAR, 
CUMPRIR, FISCALIZAR”

“O Mercado Interno poderia estar muito melhor... há que não haver com-
placência! A Comissão Europeia sabe que ainda há muito a fazer para que 
este seja uma realidade. 
A Estratégia do Mercado Interno, aprovada em 2016, prevê um Pacote Mer-
cadorias que terá duas vertentes fundamentais: o melhoramento do pro-
cesso do reconhecimento mútuo e o melhoramento do funcionamento da 
fiscalização do mercado.
Sabemos que é necessário melhorar a coordenação da fiscalização do mer-
cado a nível nacional e europeu, nomeadamente através do estabelecimen-
to de uma plataforma europeia que promovia a reunião de informação so-
bre o que não está a funcionar no mercado.
A Comissão também vai apostar num diálogo mais intenso com os Estados 
Membros, incluindo com o setor empresarial para verificar as áreas do Mer-
cado Interno que não estão a funcionar corretamente.” 

Joaquim Nunes de Almeida, Diretor da Direção Política do Mercado Único, 
Regulamentação e Implementação, DG Growth, Comissão Europeia

“The purpose of my intervention is to present the results of a qualitative 
survey on barriers to trade in the internal market as experienced by Danish 
businesses - “Breaking down barriers: Back to Basics, please!” and also to 
provide suggestions to improve this market.  
There needs to be a commitment from Members States to the internal ma-
rket. This can be achieved through a thorough assessment of the need for 
a national regulation and whether it is in line with the Treaties, through 
the acknowledgement of the principle of mutual recognition and through 
a strive for common EU regulation and interpretation. On the other hand, 
the European Commission must take the lead in developing a culture of 
compliance, while establishing a more efficient complaint system.” 

Mette Peetz-Schou, Senior Advisor, European Affairs – DI (Confederação da 
Indústria Dinamarquesa)
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Nota Crítica

CIP analisa Projeto de Lei 
para prevenção de assédio 
em contexto laboral

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

A CIP REMETEU à Assembleia da Repú-
blica a sua Nota Crítica ao Projeto de Lei n.º 
371/XIII/2.ª, que pretende reforçar o quadro 
legislativo para a prevenção da prática de 
assédio em contexto laboral no setor priva-
do e na administração pública, da autoria do 
Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS).
O referido Projeto de diploma visa proceder 
a mais uma alteração ao Código do Trabalho 
(doravante CT), aprovado pela Lei n.º 7/2009, 
de 12 de fevereiro, e à Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, na matéria relativa ao 
assédio.
De acordo com a Exposição de Motivos, o 

Projeto de Lei pretende “contrariar a inércia 
dos próprios empregadores na fiscalização 
e condenação destes comportamentos, vi-
sando, ao mesmo tempo, contribuir para a 
paz social no seio das empresas, propõe-se, 
a inclusão no elenco de deveres do empre-
gador, previstos no artigo 127.º, os deveres 
de adotar códigos de boa conduta de pre-
venção e combate ao assédio no trabalho 
e instaurar processo disciplinar sempre que 
tiver conhecimento de alegadas situações 
de assédio no local de trabalho, acautelando 
que o incumprimento desses deveres consti-
tui contraordenação grave.”.

1
Como nota prévia, a CIP chamou a atenção 
para o facto de o Projeto de Lei em epígrafe 
proceder à 12.ª alteração ao Código do Tra-
balho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 
de fevereiro.
O Código do Trabalho, desde a sua aprova-
ção, em 2009, já sofreu 11 alterações ao seu 
regime.
Verifica-se, assim, que o referido Código foi 
objeto de mais de 1 alteração por ano.
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A CIP, não obstante entender que os regimes 
jurídicos devem acompanhar a evolução das 
múltiplas dimensões da sociedade, conside-
ra que mudança constante dos regimes não 
confere ou permite a devida estabilidade dos 
“sistemas”, circunstância que condiciona o 
efeito útil dos mesmos.

2
Na sua nota crítica, a CIP, em síntese, referiu 
o seguinte:

O Projeto de Lei, na sua “Exposição de mo-
tivos”, procura caracterizar, segundo os seus 
autores, a realidade do assédio em Portugal 
como forma de justificar as propostas apre-
sentadas.
Analisada a referida “Exposição de motivos”, 
destacam-se, entre outros, os seguintes as-
petos da mesma:

“De acordo com o impressivo estudo promo-
vido em 2014 pela Comissão para a Igualda-
de no Trabalho e no Emprego (CITE) e desen-
volvido em 2015 pelo Centro Interdisciplinar 
de Estudos de Género do ISCTE, baseado 
num inquérito nacional, sobre assédio no 
trabalho, feito a homens e mulheres, 16,5% 
da população ativa assumiu já ter sido vítima 
de assédio moral e 12,6% de assédio sexual 
no respetivo local de trabalho. Comparando 
estes dados com a média dos valores eu-
ropeus registados pelo European Working 
Conditions Survey, que apontam para os 2% 
(Eurofound, 2015: 16), fácil é constatar que 
Portugal apresenta valores bastante eleva-
dos.
Abrangendo estas duas dimensões dife-
renciadas de assédio, a legislação laboral, 
atualmente, responde com um quadro jurí-
dico sancionatório que, analisados os seus 
resultados práticos, se tem revelado infrutífe-
ro face à perceção de persistência de casos 
que não são devidamente sancionados, evi-
denciada por estudos como o ora referido.
Neste contexto é fundamental que quer as 
empresas, quer os organismos públicos, e os 
respetivos representantes dos trabalhadores 
atuem em conjunto para estabelecer, manter 
e proteger, por todos os meios à sua dispo-
sição, um ambiente de trabalho que respeite 
a dignidade e liberdade de todas as pessoas 
que aí trabalhem e também daquelas que a 
frequentam no âmbito de relações de traba-
lho ou de negócio.”.

Os autores do Projeto de Lei, em função da 
realidade retratada, apresentam um conjunto 

de propostas de alteração ao CT que são ob-
jeto de análise da CIP.

3
Começando por analisar a realidade de acor-
do com o Grupo Parlamentar do PS, a CIP 
referiu que, para tentar justificar o estado de 
alarme que pretende, aparentemente, induzir 
na sociedade, o PS começa por recorrer a 
um estudo do Centro Interdisciplinar de Estu-
dos de Género (CIEG) do ISCSP, promovido 
pela Comissão para a Igualdade no Trabalho 
e no Emprego (CITE).
De seguida, o PS compara os resultados do 
estudo promovido pela CITE com um dado 
do “European Working Conditions Survey” 
“(Eurofound, 2015: 16)”.
Julga-se que o Projeto de Lei se está a referir 
ao 6.º Inquérito às Condições de Trabalho da 
Fundação de Dublin, publicado no passado dia 
17 de novembro de 2016, e referente ao ano 
de 2015, dado que o Projeto de diploma não 
identifica corretamente a fonte de informação.
Ora, na perspetiva da CIP, tal comparação 
mostra-se, no mínimo, pré-concebida visan-
do orientar para uma conclusão que se sabe 
não ter aderência real, afetando, assim, a cre-
dibilidade do PL, e que não se coaduna com 
a responsabilidade que um partido como o 
proponente do PL deve ter.
Assim, relativamente aos dados do Inquéri-
to sobre Portugal, a CIP destaca os que se 
seguem:
No referido Inquérito, verifica-se a existência 
de um novo método de análise denominado 
“índex de ambiente social”, o qual se debruça 
sobre a incidência de comportamentos so-
ciais adversos e a existência de apoios face a 
tais comportamentos.
Os citados comportamentos sociais adver-
sos compreendem, entre outros, abusos ver-
bais, ameaças, violência física ou psicológica 
e assédio.
Ora, da análise efetuada pela Fundação de 
Dublin – entidade credível e com vasta ex-
periência no desenvolvimento deste tipo de 
inquéritos –, resulta que Portugal, com base 
nas respostas dos trabalhadores, é o país da 
União Europeia com melhor resultado no re-
ferido Index (v. nomeadamente, pág. 64 e 65 
do Inquérito).
Ou seja, Portugal é o país da UE com a me-
nor percentagem de comportamentos so-
ciais adversos.
A ser assim, a CIP não partilha a visão dos 
autores do Projeto de Lei em análise.
Por outro lado, diga-se que a CIP desconhe-
ce, por completo, quaisquer dados ou fac-

tos, que sustentem, minimamente, a realida-
de que ora se pretende criar.
É perspetiva desta Confederação que, quan-
do se envereda por afirmações conclusivas, 
as mesmas, obrigatoriamente, têm de ter 
sustentação fáctica.
Os dados de que a CIP dispõe fazem emergir 
uma realidade manifestamente diferente.
Face ao exposto, a CIP, por um lado, refu-
ta, com base em dados oficiais e credíveis, a 
realidade que se pretende induzir e, por outro 
lado, lamenta que um partido com assento 
parlamentar e com especiais responsabilida-
des, como o PS, queira induzir alarme social 
numa matéria séria e complexa, da qual po-
dem resultar múltiplos efeitos, todos eles de 
cariz negativo, quer para os trabalhadores 
quer para as empresas.
É claro que a CIP repudia a prática de as-
sédio. No entanto, também é verdade que a 
situação não é alarmante como o PS preten-
de induzir.
Assim, é perspetiva desta Confederação 
que todas as propostas apresentas pelo PS 
perdem a sua razão de ser, pois visam dar 
resposta a algo erigido em pressuposto, mas 
que não se verifica.
Da “Exposição de motivos”, outras referên-
cias merecem um comentário, a saber:

“Neste contexto é fundamental que quer as 
empresas, quer os organismos públicos, e os 
respetivos representantes dos trabalhadores 
atuem em conjunto para estabelecer, manter 
e proteger, por todos os meios à sua dispo-
sição, um ambiente de trabalho que respeite 
a dignidade e liberdade de todas as pessoas 
que ai trabalhem e também daquelas que a 
frequentam no âmbito de relações de traba-
lho ou de negócio.”. (sublinhados nossos).
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Ora, a CIP questiona se não há nenhum pa-
pel a desempenhar pelos representantes das 
empresas, sejam eles Associações sejam 
eles Confederações.
É que, no parágrafo supratranscrito, apenas 
se faz referência às empresas, organismos 
públicos e representantes dos trabalhadores, 
omitindo-se, desta forma, os representantes 
das empresas.
São, então, despiciendas, as ações das Con-
federações na promoção de uma cultura de 
prevenção?
Não são, assim, objeto de qualquer valora-
ção as ações de sensibilização e divulgação 
junto das empresas e das associações?
Na perspetiva da CIP, matérias sensíveis e 
complexas como a que faz objeto do presen-
te PL, exigem uma intervenção e congrega-
ção de esforços por parte de todos - Estado, 
estruturas representativas, empresas e traba-
lhadores.
Acresce, ainda, o seguinte:

“Estas propostas representam uma mudan-
ça necessária e constituem assim um ponto 
de partida realista para um debate urgente e 
consequente, com impacto no atual quadro 
legislativo, que será seguramente valorizado 
e enriquecido, no seu resultado final, pela 
participação e parecer dos parceiros sociais 
no âmbito do respetivo processo legislativo.”. 
(sublinhados nossos).

Em primeiro lugar, a CIP considera, pelos fac-
tos já identificados na presente Nota crítica, 
que nem o ponto de partida é realista nem se 
exige um debate urgente.
Em segundo lugar, o Projeto de Lei, apesar 
de ao longo da sua “Exposição de motivos” 
minimizar ou mesmo desvalorizar as empre-
sas e seus representantes, faz referência à 
importância decorrente da participação dos 
parceiros sociais.

Neste ponto, a CIP concorda com o PS.
O mesmo já não se verifica quanto ao local 
onde o debate, que se quer baseado na rea-
lidade e desprovido de preconceitos, deve 
começar por ocorrer.
De facto, é perspetiva da CIP que matérias 
sócio-laborais como o assédio no local de 
trabalho, têm uma sede própria de discussão 
- A Comissão Permanente de Concertação 
Social (CPCS): é no Diálogo Social (tripartido 
ou bipartido) que os processos de negocia-
ção adquirem relevo incontornável, revelan-
do-se, não raro, decisivo no resultado final do 
processo.
Por fim, da leitura e análise da exposição de 
motivos e das propostas formuladas no PL, 
conclui-se, apenas e tão só, pela projeção 
de um “retrato” do assédio em Portugal que 
nada tem de correspondência com a realida-
de, não retratando, de forma objetiva e isen-
ta, a realidade do mercado de trabalho.
Na perspetiva da CIP, o regime do assédio 
não necessita de quaisquer alterações do 
seu quadro legal.
No que diz respeito ao quadro jurídico do as-
sédio, verifica-se que este está amplamente 
previsto e consolidado do ponto de vista le-
gal, quer ao nível internacional quer ao nível 
nacional.
A este respeito, destaca-se o n.º 2 do artigo 
4º da Diretiva 2010/41/UE do Parlamento Eu-
ropeu e do Conselho, de 7 de julho de 2010, 
relativa à aplicação do princípio da igualdade 
de tratamento entre homens e mulheres que 
exerçam uma atividade independente e que 

revoga a Diretiva 86/613/CEE do Conselho, 
Diretiva 2006/54/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 5 de julho de 2006, rela-
tiva à aplicação do princípio da igualdade de 
oportunidades e igualdade de tratamento en-
tre homens e mulheres em domínios ligados 
ao emprego e à atividade profissional, bem 
como o artigo 29.º do Código do Trabalho 
que define a noção de assédio e configura 
como contra-ordenação muito grave a res-
petiva prática.
O atual Código do Trabalho, aprovado pela 
Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, define, no 
artigo 29.º, “assédio” como “todo o com-
portamento indesejado, nomeadamente o 
baseado em factor de discriminação, pra-
ticado aquando do acesso ao emprego ou 
no próprio emprego, trabalho ou formação 
profissional, com o objectivo ou o efeito de 
perturbar ou constranger a pessoa, afectar a 
sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente 
intimidativo, hostil, degradante, humilhante 
ou desestabilizador.”.
Neste âmbito, importa referir que, no proces-
so de transposição, o ordenamento jurídico 
Português foi mais além do que estava pre-
visto na Diretiva, passando a incluir situações 
não relacionadas com fatores de discrimina-
ção.
Em conclusão, a CIP entende que o quadro 
jurídico existente em Portugal é suficiente-
mente adequado à prevenção, dissuasão e 
sanção deste tipo de comportamentos, mo-
tivo pelo qual rejeita o conteúdo do Projeto de 
Lei sub judice. 
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RETROSPETIVA

A CIP em 2016
2016 corresponde ao último mandato dos Corpos Sociais da CIP – Confederação Empresarial 
de Portugal para o triénio 2014-2016. O exercício centrou-se sobre as “dez prioridades” 
constantes do documento “Acreditamos em Portugal”, que foi entregue ao novo Presidente 
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no dia 8 de abril

DURANTE O ANO de 2016 a intervenção 
da CIP junto das instâncias económicas, 
políticas e sociais na defesa da competiti-
vidade, do crescimento económico e do 
emprego, foi centrada sobre “dez priorida-
des” sintetizadas no documento “Acredi-
tamos em Portugal”, apresentado no dia 
8 de abril pelo Presidente da CIP aquando 
da primeira audiência com o novo Presiden-
te da República, Marcelo Rebelo de Sousa:
• Lançar um programa articulado dirigido a 
uma reorganização profunda do quadro em 
que as empresas se financiam;
• Reduzir a carga fiscal e tornar o sistema 
fiscal português mais competitivo, mais pre-
visível e mais simples;
• Resolver definitivamente o problema das 
dívidas das entidades públicas às empresas 
e reduzir os respetivos prazos de pagamen-
to;
• Relançar o investimento público, com prio-
ridade nas infraestruturas para a competiti-
vidade;
• Assegurar a afetação de recursos do Por-
tugal 2020 para programas que permitam 
suprir as necessidades de qualificação e ca-
pacitação técnica nas empresas;
• Atuar sobre os vetores que contribuem 
para a elevada fatura energética das empre-
sas;
• Reduzir os custos de contexto que con-
tinuam a bloquear a competitividade das 
empresas;
• Estimular a inovação promovendo uma 

ligação mais estreita entre os meios cientí-
ficos e empresariais;
• Implementar uma estratégia coerente de 
internacionalização da economia;
• Preservar as reformas laborais implemen-
tadas nos últimos anos, no sentido de fa-
vorecer a competitividade das empresas e 
a sua adaptabilidade, e avançar com novas 
medidas que reforcem esse objetivo.
Numa conjuntura económica caracteriza-
da pelo abrandamento da atividade e pela 
evolução preocupante do investimento, que 
regressou a taxas de crescimento negativas, 
a CIP insistiu na necessidade de focar 
a estratégia económica no estímulo ao 
investimento, agindo sobre os fatores que 
explicam em grande parte o mau desempe-
nho desta variável – a incerteza e as dificul-
dades de acesso ao financiamento – e con-
trapôs, com a apresentação de propostas 
concretas, a excessiva concentração da po-
lítica governamental no rendimento disponí-
vel das famílias como via para impulsionar o 
crescimento económico.
Num ano marcado, politicamente, pela dis-
cussão de dois Orçamentos do Estado, 
sob fortes condicionalismos políticos, inter-
nos e externos, a CIP defendeu ser mais 
importante não abandonar uma estratégia 
de redução do peso da despesa pública no 
PIB, abrindo espaço para a redução da car-
ga fiscal, do que a velocidade na correção 
do défice público.
Nesta linha, a CIP envolveu-se fortemente 
no plano europeu, contestando a possi-
bilidade de sanções no quadro do proce-
dimento por défice excessivo, bem como a 
eventualidade de suspensão parcial de fun-
dos comunitários a Portugal.
No plano interno, destaca-se a proposta 
de quatro medidas prioritárias a ser in-
cluídas no Orçamento do Estado para 2017, 
bem como os pedidos de alterações apre-
sentados aos Grupos Parlamentares por 

ocasião da discussão na especialidade das 
Propostas de Orçamento do Estado para 
2016 e 2017, com o objetivo de minorar 
aspetos mais gravosos para as empresas 
constantes daquelas propostas.
De referir, neste âmbito, que uma das pro-
postas apresentadas foi acolhida – o alar-
gamento do regime de remuneração con-
vencional do capital social – e que três dos 
cinco pedidos de alteração tiveram também 
acolhimento, pelo menos parcial.
No cumprimento do seu Plano de Ativida-
des, a CIP – Confederação Empresarial de 
Portugal empenhou-se ainda durante o ano 
de 2016, no aprofundamento e divulgação 
das suas ideias e propostas sobre a nova 
política industrial que pretende para Por-
tugal.
Para tal, promoveu um Ciclo de Debates 
que juntou, em seis cidades portuguesas, 
as forças vivas de cada região, com a cola-
boração das respetivas associações empre-
sarias, para debater, com os empresários, 
o tema da "Política Industrial para o Século 
XXI".

Este ciclo de debates culminou com a Con-
ferência Internacional “O Futuro da In-
dústria na Europa”, organizada em parceria 
com a BUSINESSEUROPE, na qual foi dis-
cutido o papel da Indústria como motor do 
crescimento na Europa, no quadro dos de-
safios económicos, sociais e políticos com 
que hoje se confronta o projeto europeu. 
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Dando cumprimento ao Programa de Ações 
2014-2016, a CIP interveio, em 2016, nas 
seguintes áreas prioritárias:
• Promoção da competitividade e do cresci-
mento económico;
• Reforço do papel e da influência do asso-
ciativismo empresarial;
• Diálogo social e relações laborais,
• Reforço da intervenção no âmbito da UE e 
da lusofonia económica.

PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE 
E DO CRESCIMENTO ECONÓMICO

Em 2011, a CIP assumiu o imperativo do 
crescimento como um desígnio estratégico 
para o futuro tendo vindo a defender, desde 
então, que a promoção da competitividade 
das empresas portuguesas é a via que per-
mite realizar este desígnio.
Em 2016, foi preparado o documento 
“Acreditamos em Portugal”, que integra 
um conjunto de propostas estruturado em 
“dez prioridades para o crescimento e 
o emprego”, e que serve de base para a 
intervenção da CIP sobre as grandes linhas 
da política económica para Portugal. Este 
documento foi apresentado no dia 8 de abril 
pelo Presidente da CIP em audiência pedida 
pelo Presidente da República.

Durante os meses de maio e junho de 2016, 
a CIP promoveu um Ciclo de Debates que 
juntou, em seis cidades portuguesas – Bra-
ga, Leiria, Torres Novas, Loulé, Aveiro e Beja 

– as forças vivas de cada região, para deba-
ter, com os empresários, o tema da “Política 
Industrial para o Século XXI“. A CIP percor-
reu o país e debateu com os empresários 
locais esta nova indústria que utiliza intensi-
vamente as tecnologias da informação, co-
municação e localização mais avançadas, 
bem como a robótica, na linha do que se 
convencionou designar por Indústria 4.0, 
mas também uma indústria cada vez mais 
baseada em fortes competências em inova-
ção e design, na orientação para o cliente, 
no uso de tecnologias energéticas e de ma-
teriais eficientes e no capital humano criativo 
e qualificado com o consequente reforço 
do capital social. No contexto deste Ciclo 
de Debates, foi lançado um Compromisso 
para o Relançamento Industrial e Competi-
tividade, no qual os empresários signatários 
assumem o desígnio do relançamento in-
dustrial em Portugal.
Para além da definição e apresentação das 
suas propostas para o futuro, destaca-se 
em 2016 a intervenção da CIP no acompa-
nhamento crítico da implementação do Pro-
grama Portugal 2020, concretizado em di-
versas reuniões, memorandos e pareceres, 
conjuntamente com as Confederações Pa-
tronais representadas na CPCS ou por sua 
iniciativa. Nestas intervenções, a CIP deu 
conta das suas preocupações relativamente 
à necessidade de se fazer uma calendari-
zação realista dos concursos e alertou para 
os atrasos nas respostas às candidaturas a 
incentivos do COMPETE 2020, nomeada-
mente no que respeita aos apoios à interna-
cionalização das PME.
A CIP colaborou com a Estrutura de Missão 
para a Capitalização de Empresas, tendo 
apresentado os seus contributos e os seus 
comentários às propostas desta estrutura, 
bem como ao documento do Governo que 
deu origem ao Programa Capitalizar.
A CIP esteve atenta aos mecanismos euro-
peus de financiamento e capitalização das 
empresas, tendo estado em contacto com o 

Banco Europeu de Investimentos (BEI) e com 
a Comissão Europeia para discutir o funciona-
mento do Fundo Europeu para Investimentos 
Estratégicos (FEIE) e a sua revisão, tendo or-
ganizado conjuntamente com a Represen-
tação da Comissão Europeia em Portugal o 
workshop “Plano de Investimento para a Eu-
ropa: Que Oportunidades para a Economia 
Portuguesa?”, no Porto, a 21 de novembro.
No âmbito do combate à burocracia e da 
adequação da legislação à competitividade 
das empresas, a CIP, com o apoio ativo de 
Associados, reuniu com a Secretária de Es-
tado da Modernização Administrativa e es-
teve presente ou representada em todos os 
encontros distritais do Simplex 2016, tendo 
procedido à auscultação dos seus associa-
dos com vista apresentação de propostas. 
Desta auscultação resultou o Relatório so-
bre custos de contexto decorrentes das re-
lações entre as empresas e a Administração 
Pública, apresentado na sessão SIMPLEX 
que teve lugar na CIP, no dia 3 de março.
A atividade da CIP no que respeita aos as-
suntos industriais foi marcada por vários 
temas, sendo de destacar o reforço da 
presença e ação da CIP na ERSE (Entida-
de Reguladora dos Serviços Energéticos) 
materializada pela presença ativa, quer nas 
reuniões plenárias, quer em comissões de 
redação dos pareceres dos Conselhos 
Consultivo e Tarifário; a participação na ini-
ciativa “Crescimento Verde”, agora alargada 
aos cinco Grupos de Trabalho Temáticos já 
constituídos, o que se tornou possível com 
uma maior colaboração entre a CIP e os 
outros Associados; e a defesa em prol de 
melhor legislação, simplificação de proce-
dimentos e eliminação de duplicações, de 
que é exemplo o apoio à iniciativa do Licen-
ciamento Único Ambiental.
Merece ainda destaque o envolvimento da 
CIP na Iniciativa INDUSTRIA 4.0, nomeada-
mente pela sua participação no Comité Estra-
tégico e pela participação de seus associados 
nos quatro grupos de trabalho desta iniciativa.
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REFORÇO DO PAPEL E DA INFLUÊNCIA 
DO ASSOCIATIVISMO EMPRESARIAL

Dando continuidade ao processo de conso-
lidação da estrutura associativa empresarial 
de cúpula, a CIP – Confederação Empresa-
rial de Portugal encetou em 2016 todos os 
esforços para continuar a dar corpo a esse 
projeto, procurando estimular o processo 
de convergência do associativismo empre-
sarial, contrariando a tendência de aumento 
do número de organizações associativas 
empresariais, designadamente as de nível 
superior, e procurando uma melhor orga-
nização dos diferentes, mas confluentes, 
interesses, seja a nível regional, sectorial ou 
nacional.

No final de 2016, a CIP tinha 107 Associa-
dos:
• 3 Federações
• 38 Associações Setoriais
• 6 Associações Multissetoriais
• 20 Associações Regionais
• 7 Câmaras de Comércio e Indústria
• 33 Empresas

Durante o ano de 2016, não se verificaram 
saídas, e entraram dois associados novos, 
representativos de dois setores de atividade 
que ainda não estavam representados na 
CIP:
• APHP - Associação Portuguesa de Hospi-
talização Privada 
• IBET – Instituto de Biologia Experimental 
e Tecnológica

Através das 74 Associações que a com-
põem, a CIP representa os principais setores 
da atividade económica, designadamente: 
• Alojamento, Restauração e Similares
• Atividades de Informação e Comunicação
• Atividades de Investigação Cientifica e de 
Desenvolvimento
• Atividades Financeiras e de Seguros - Lea-
sing e Factoring
• Atividades de Saúde Humana e Apoio Social
• Comércio por Grosso de Bens de Consumo
• Construção
• Fabricação de Artigos de Borracha
• Fabricação de Componentes e Acessórios 
para Automóveis
• Fabricação de Equipamento Elétrico
• Fabricação de Material Ortopédico
• Fabricação de Mobiliário
• Fabricação de Pasta e de Papel
• Fabricação de Produtos Farmacêuticos
• Fabricação de Produtos Metálicos
• Fabricação de Produtos Minerais não Me-
tálicos
• Fabricação de Produtos Químicos

• Fabricação de Outro Equipamento de 
Transporte
• Fabricação de Têxteis
• Fundição de Metais
• Impressão e Reprodução
• Indústrias Alimentares 
• Indústrias Extrativas – Rochas Ornamen-
tais
• Indústria do Calçado
• Indústria de Vestuário
• Outras Atividades de Serviços Pessoais
• Reparação, Manutenção e Instalação de 
Máquinas e Equipamentos
• Silvicultura e Exploração florestal

Segundo dados fornecidos pelos Associa-
dos da CIP na última consulta, estas Asso-
ciações representam 114.566 empresas, 
que empregam 1.541.539 trabalhadores e 
têm um volume de negócios de € 105.208 
milhões por ano.
No âmbito da consolidação do projeto as-
sociativo e do reforço da coesão da rede de 
associados, em 2016 a CIP deu continuida-
de aos trabalhos dos seguintes Conselhos 
Consultivos:
• Conselho Estratégico Nacional do Am-
biente
• Conselho Estratégico Nacional da Energia
• Conselho Estratégico Nacional da Saúde
• Conselho do Comércio Português
• Conselho da Indústria Portuguesa
• Conselho do Turismo Português

Em termos de comunicação, destaca-se a 
aposta na consolidação da presença da CIP 
nos meios de comunicação digital, através 
da dinamização do website e da newsletter 
da CIP e do reforço da presença nas redes 
sociais, ao nível das melhores práticas neste 
domínio. Manteve-se ainda a edição regular 
dos seguintes suportes de comunicação:
• Revista Indústria
• Portal CIP
• Redes Sociais (Facebook, Twitter, Linke-
dIn, YouTube)
• Newsletter Institucional 
• Newsletter Europa@CIP
• Síntese de Legislação Nacional e Comunitária

Foi também continuado o trabalho conjunto 
CIP, AEP e AIP, com vista à produção e di-
vulgação de informação económica para as 
empresas. Sob a marca comum “Envolven-
te Empresarial”, continuam a ser divulgados 
regularmente dois veículos periódicos de 
informação:
• Uma newsletter eletrónica mensal de in-
formação económica, com os dados atua-
lizados de conjuntura mais relevantes para 
as empresas.

• Uma publicação trimestral de análise de 
conjuntura com informação mais detalhada 
da evolução da atividade económica e de 
outros indicadores relevantes.
Estas iniciativas inserem-se na estratégia de 
integração e partilha que estas três institui-
ções oportunamente decidiram desenvolver, 
constituindo um passo importante na sua 
concretização.
Como organização associativa de cúpula, 
a eficácia das suas tomadas de posição é 
tanto maior quanto melhor for a estratégia 
de comunicação que adota no relaciona-
mento com os seus diferentes interlocutores 
e quanto mais adequado for o modo como 
transmite as suas mensagens para os dife-
rentes públicos.
A perceção sobre a atividade da CIP, no que 
ela contém de conceptual, resulta em gran-
de parte da forma como são transmitidas as 
suas ideias e as suas propostas, razão pela 
qual a preocupação com a transmissão da 
mensagem da CIP é determinante para o 
reconhecimento do valor da Confederação 
Empresarial de Portugal.

DIÁLOGO SOCIAL E 
RELAÇÕES LABORAIS

A participação e intervenção ativa na Con-
certação Social constituíram uma das ativi-
dades centrais da Confederação, sendo de 
destacar a discussão, em sede de Comissão 
Permanente de Concertação Social (CPCS), 
de um vasto conjunto de matérias, entre as 
quais relevam o Acordo Relativo à Aplicação 
da Retribuição Mínima Mensal Garantida 
para o Ano de 2016, o Compromisso Tri-
partido para um Acordo de Concertação de 
Médio Prazo, a Reforma das Políticas Ativas 
de Emprego, o Destacamento de Trabalha-
dores e a Justiça.
No dia 22 de janeiro de 2016, foi alcançado, 
em sede de CPCS, o “Acordo Relativo à 
Aplicação da Retribuição Mínima Men-
sal Garantida para o ano de 2016”, no 
qual se enunciaram uma série de medidas 
destinadas a atenuar o impacto do aumento 
da RMMG que o Governo, unilateralmen-
te, decidiu fixar em €530, sendo de relevar 
que, no que concerne à implementação do 
Acordo, não obstante as várias diligências 
da CIP, se verificou que o mesmo não foi 
cumprido no que à diminuição de 0,75 p.p. 
na TSU diz respeito.
Por outro lado, na senda das ações de-
senvolvidas pela CIP no sentido de iniciar 
a discussão de um acordo de médio prazo 
não circunscrito à atualização da RMMG, 
foi consensualizado, no passado dia 22 de 



dezembro de 2016, também em sede de 
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 signifi-
cativa sensibilidade – a RMMG –, se estende 
a um vasto conjunto de matérias, algumas 
das quais ainda bem mais relevantes e com 
acuidade acrescida, sendo exemplo a legis-
lação laboral. 

REFORÇO DA INTERVENÇÃO 
INTERNACIONAL 

O ano de 2016 foi marcado pela adesão 
da CIP ao Business and Industry Advisory 
Committee (BIAC), o Comité Consultivo 
Económico e Industrial da Organização para 
a Cooperação e o Desenvolvimento Econó-
mico (OCDE).  A formalização desta adesão 
foi feita na Assembleia Geral do BIAC, rea-
lizada em Paris, a 30 de maio, onde esteve 
presente o Vice-Presidente da CIP João Al-
meida Lopes.

Com esta adesão, a CIP passa a participar 
nas atividades da OCDE, na defesa dos in-
teresses da economia nacional em temas 
de grande relevância para as empresas, 
como o comércio internacional, políticas 
económicas e financeiras, investimento es-
trangeiro, assim como politicas de coope-
ração e desenvolvimento, de informação 
e telecomunicações, políticas sociais e de 
saúde, ambientais e de inovação.
Enquanto representante nacional nos orga-
nismos patronais de cúpula ao nível euro-
peu e internacional - a BUSINESSEUROPE 
e a OIE - a CIP manteve o seu papel de-
terminante na defesa dos interesses das 
empresas nacionais perante as instâncias 
internacionais e na antecipação das conse-

quências das decisões destas para a eco-
nomia e empresas nacionais.
A CIP manteve a sua participação junto da 
BUSINESSEUROPE, através da presença 
nas reuniões de Presidentes, Comité Exe-
cutivo e nos comités especializados, tendo 
contribuído para os vários pareces desta 
Confederação Europeia. Tendo também as-
segurado a presença nacional no Busines-
sEurope Day que contou com uma interven-
ção de Diogo da Silveira. 
Por fim destaca-se a participação da CIP 
nas instituições europeias, através do 
seu  representante no Comité Económico 
e Social Europeu, Gonçalo Lobo Xavier, 
Vice-Presidente para a comunicação do 
CESE.
Há que destacar a organização da Confe-
rência Internacional O Futuro da Indústria na 
Europa, coorganizada pela CIP e pela Busi-
nessEurope, no dia 1 de julho de 2016, em 
Lisboa. Este evento contou com cerca de 
400 participantes e de vários oradores inter-
nacionais de que destacamos a Presidente 
da BusinessEurope, Emma Marcegaglia, e 
vários Presidentes de Confederações Euro-
peias congéneres, para além de governan-
tes, eurodeputados. 
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Alcançar 4.0 na Indústria 
RECENTEMENTE, as tecnologias emer-
gentes (por exemplo, Internet of Things (IoT), 
redes de sensores sem fio, Big Data, com-
putação em nuvem, sistema integrados e 
Internet móvel) vêem sendo introduzidas no 
ambiente de fabrico, que marca a quarta re-
volução industrial. 
Consequentemente, foi proposta uma ini-
ciativa do Ministério da Economia relativa à 
"Industria 4.0" em Portugal. Contudo, assis-
te-se a estratégias similares noutros países 
industriais, por exemplo, "Internet industrial" 
dos EUA e "Internet +" da China ou “High-Te-
ch Strategy  2020 Action Plan” na Alemanha. 
A Industria 4.0 deverá basear-se num Cyber-
-Physical Systems (CPS) orientado para a 
produção que integre instalações de produ-
ção, sistemas de armazenagem, logística e 
até mesmo requisitos sociais para estabele-
cer as redes de criação de valor global.
Para implementar este modelo, devem ser 
consideradas três características, que consi-
dero, principais: 
• integração horizontal através de redes de 
valor;
• integração vertical e sistemas de produção 
em rede, e 
• integração digital de ponta a ponta de en-
genharia em toda a cadeia de valor.
O núcleo e sistema central para a configura-
ção da integração vertical é a fábrica, então a 
integração vertical significa implementar um 
modelo de fábrica inteligente altamente flexí-
vel e reconfigurável. Portanto, a fábrica inte-
ligente deve ser capaz de produzir produtos 
personalizados e de pequeno porte de forma 
eficiente e rentável. Em Portugal, pelas ca-
racterísticas do País e da sua Indústria, este 
ponto é um ponto crucial, pois é tipicamente 
o nosso posicionamento no mercado global.
Antes da aplicação da Industria 4.0, muitas 
outras metodologias avançadas de fabrica-
ção já tinham sido implementadas para su-
perar as desvantagens das linhas de produ-
ção tradicionais, por exemplo, a fabricação 
flexível e a fabricação ágil. Entre estes siste-
mas, o sistema multi-agente (MAS) é o mais 
representativo. Os recursos de fabricação 
são definidos como agentes inteligentes que 
negociam entre si para implementar a recon-
figuração dinâmica para obter flexibilidade. 
No entanto, é difícil para o MAS lidar com a 
complexidade do sistema de produção, por 
isso ainda carece de uma aceitação mais 

generalizada quanto ao virtuosismo da sua 
implementação. 
Assim, a uma rede Industrial sem fios (In-
dustrial wireless network -IWN), suportada 
na nuvem, pode adequadamente apoiar a 
criação de uma fábrica inteligente implemen-
tando o IoT e os respectivos serviços. Dessa 
forma, os equipamentos inteligentes podem 
comunicar e “negociar” uns com os outros 
através do IWN para implementar uma auto-
-organização, os dados maciços podem ser 
carregados e processados pela nuvem que 
tem espaço de armazenamento escalável e 
tem-se igualmente uma poderosa capacida-
de de computação para implementar siste-
mas coordenação.
Foco-me em três potenciais beneficios da 
sua implementação:
• Produtividade - comparado com a linha 
de produção tradicional, a fábrica inteligente 
pode produzir produtos de pequeno porte 
de diferentes tipos de forma mais eficiente. 
Por um lado, o tempo de configuração é mi-
nimizado ao alternar entre diferentes tipos de 
produtos. Por outro lado, como o processo 
de produção é otimizado com a ajuda do 
grande feedback de dados e constante coor-

denação, as rotas de fabricação médias são 
encurtadas e a taxa de utilização de máqui-
nas e outros recursos é melhorada.
• Recursos e Eficiência Energética - com 
base na analítica proporcionada pela Big 
Data, podemos estabelecer um conheci-
mento preciso do processo de produção e 
um nível de qualidade estável do produto 
que aumenta a taxa de produtos acabados. 
Assim, as matérias-primas necessárias po-
dem ser determinadas antes da produção 
e a necessidade de matéria prima adicional 
para assegurar redundância, pode ser mini-
mizada. Além disso, as máquinas inteligentes 
operam de forma mais inteligente e o con-
sumo de energia pode ser reduzido conse-
quentemente. As medidas incluem economi-
zar energia durante as pausas e utilizar mais 
as novas tecnologias, tais como motores de 
velocidade controlada.
Estes são apenas alguns exemplos que re-
forçam a ideia de que a fábrica inteligente 
ajuda a implementar um modo de produção 
sustentável para lidar com os desafios glo-
bais, podendo inclusivamente proporcionar 
novos negócios e decididamente novas for-
mas de os realizar. 
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NUMA ALTURA em que a indústria se po-
siciona globalmente como motor de cresci-
mento económico e em que o rápido desen-
volvimento da tecnologia tem permitido um 
reposicionamento sem precedentes deste 
importante sector de atividade, também 
Portugal tem vindo a encetar diversos esfor-
ços para ficar bem posicionado nesta nova 
revolução industrial.  
Neste âmbito, a Siemens também tem vindo 
a contribuir para que o País alcance este seu 
objetivo, procurando ser um dos motores dos 
desenvolvimentos tecnológicos que estão a 
permitir o reposicionamento da indústria. 
Na 4.ª Revolução Industrial, a empresa cum-
prirá o seu papel de sempre: ser um dos 
suportes da indústria portuguesa para que 
esta possa ser cada vez mais produtiva, efi-
ciente, rápida e flexível, mas acima de tudo, 
mais competitiva no panorama internacio-
nal. Com isto em mente aliou-se ao Governo 
e a um conjunto de outras empresas e enti-
dades que pretendem apostar e investir na 
modernização do País a partir da indústria. 
São várias as medidas lançadas pelo Exe-
cutivo em que a empresa já está a participar, 
em áreas tão diversas como a capacitação 
dos recursos humanos, o apoio às startups 
e, claro, a cooperação tecnológica.  
Na área da capacitação dos recursos huma-
nos, a Siemens está a criar centros tecnoló-
gicos em diversos pontos do País, verdadei-
ros locais de experimentação da Indústria 
4.0, que estarão abertos a todos os que 
quiserem “arregaçar as mangas” e desen-
volver projetos que visem a modernização 

do setor. Os I-Experience 4.0 Centers vão 
integrar e ligar vários elementos do proces-
so industrial, desde o desenho à produção, 
contando, para tal, com tecnologia de ponta 
nas áreas da automação, software industrial 
e manufatura aditiva. Os primeiros estarão 
localizados na sede da empresa, em Alfra-
gide, no Instituto Politécnico de Leiria e na 
Universidade de Aveiro. 
Estes projetos estão a ser desenvolvidos 
em parceria com duas empresas nacionais, 
também elas empenhadas em ajudar a in-
dústria a dar um importante salto tecnológi-
co: a CADflow, que centra a sua atividade no 
fornecimento e suporte técnico de softwa-
res para a indústria, e a BEEVERYCREATI-
VE, uma startup que desenvolve tecnologia 
na área da impressão 3D. O objetivo destes 
centros é melhor preparar o capital humano 
português para os desafios colocados pela 
digitalização, potenciando o desenvolvimen-
to de projetos inovadores. 
Importa ainda realçar que, recentemente, a 
Siemens trouxe para Portugal aquela que é 
atualmente a sua maior aposta tecnológica 
a nível mundial - o MindSphere. Este siste-
ma operativo de IoT baseado na cloud ha-
bilita as empresas de diferentes indústrias e 

tamanhos a melhorar a eficiência dos seus 
processos e das suas unidades de produ-
ção através da recolha e da análise de gran-
des quantidades de dados. 
Com este sistema open cloud, a Siemens 
ajuda empresas de setores tão diferentes 
como a indústria, a ferrovia ou a produção 
de energia a ter acesso a informação “tra-
tada” quase em tempo real, que permite 
tomar decisões atempadamente, garantin-
do uma maior eficácia e rentabilidade dos 
sistemas e da operação.
O MindSphere tem a capacidade de trans-
formar os dados em conhecimento e o 
conhecimento em negócio – fatores funda-
mentais para se ser bem-sucedido nesta 
nova era digital. 
Abre ainda o caminho a modelos de negó-
cio completamente novos, tal como a venda 
de disponibilidade horária das máquinas, ou 
permite fazer uma melhor utilização dos re-
cursos e da energia, entre muitos outros. A 
Atos, Microsoft, SAP, Accenture e IBM são 
apenas alguns dos parceiros que já integra-
ram os seus próprios sistemas e tecnologias 
no MindSphere, alargando ainda mais o já 
vasto leque de possibilidades que este sis-
tema disponibiliza. 

“Experimentar” 
a Indústria 4.0

António Mira 
DIRETOR GERAL DA ÁREA DE INDÚSTRIA DA SIEMENS
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Novas competências ou 
novos modos de ensinar?
A indústria 4.0 não foi algo que apareceu agora, mas não estamos obviamente a falar da sua 
designação. Admitamos apenas que uma abordagem mais rigorosa deve identificar este novo 
paradoxo não como um fenómeno súbito, mas como uma simbolização (essa sim, recente) do 
que é a sociedade industrial actual

A INDÚSTRIA SABE BEM o que está por 
trás deste conceito, caso contrário seria um 
enorme paradoxo que o sector que introduz a 
inovação e o ‘bem-estar’ tecnológico na nos-
sa sociedade fosse justamente o que mais tar-
de despertaria para as suas implicações. E se 
é verdade que muitas empresas ainda operam 
de modo mais conservador é também pos-
sível encontrar, num sector industrial a que é 
associado algum tradicionalismo, (o que aliás 
é uma ideia pouco informada do que é hoje 
a metalomecânica), empresas de “porta aber-
ta”, operando em rede ao longo da cadeia de 
valor e onde não se vê um papel ou uma lima-
lha no chão-de-fábrica, não porque tenham 
deixado de maquinar peças, mas porque se 
foram modernizando de modo a distanciar-se 
dos ambientes mais ‘tórridos’ do trabalho, co-
municando na planta fabril através de quios-
ques informáticos e estimulando uma cultura 
de bem-estar de enorme adesão por quem 
nelas trabalha. E sim, estou a fundamentar-
-me em vários casos nacionais. Esse é aliás 
outro mito que importaria desfazer, isso de 
presumir que em matéria de bons exemplos 
empresariais na área industrial devemos olhar 
só para fora. Mas num sector de investimento 
intensivo é recomendável que as mudanças 
se façam com a devida sustentabilidade e de 
forma incremental e, se isso efectivamente fi-
zer parte do dia-a-dia das empresas não há 
razão para assumirmos que a nossa indústria, 
porque de facto está já em parte imersa nesse 
contexto, não consiga acompanhar a Indústria 
4.0. Uma empresa industrial não é o espaço 
ideal para aventureirismos mas isso não signi-
fica que seja avessa à mudança, significa ape-
nas que essa tem de ser considerada como 
um empreendimento permanente e cuidado-
samente traçado.
Mas sobre o impacto da Indústria 4.0 no nos-
so tecido empresarial outros poderão trazer o 
seu contributo com mais propriedade e direi-
to de opinião. Centremo-nos então no vector 
mais relevante desta mudança: o homem e as 
suas qualificações, ou melhor, a sua capacida-
de para viver profissionalmente num processo 

contínuo de aprendizagem. Nunca o concei-
to de “formação ao longo da vida” ganhou 
tanta relevância como nos dias de hoje e, 
no entanto, porque todos caminhamos cada 
vez mais apressadamente, cada vez temos 
menos tempo para (continuar a) aprender o 
nosso ‘ofício’, se é que ainda podemos aqui 
aplicar esta expressão clássica para definir a(s) 
nossa(s) competência(s) profissionais. As no-
vas abordagens aos problemas, a iniciativa e 
a criatividade, a assimilação acelerada (forma-
ção) de tecnologias emergentes, não são atri-
butos exclusivos da agora tão propagada cul-
tura “maker”, são hoje requisitos fundamentais 
para todos nós e transversais a qualquer es-
fera profissional. Como podem então as or-
ganizações de Formação Profissional, como 
o CENFIM, Centro de Formação que serve o 
Sector Industrial de maior relevo em Portugal 
– a Metalomecânica, também elas inovarem 
a sua resposta de modo a que, não se de-
mitindo de continuar a assegurar as compe-
tências fundamentais do saber-fazer, possam 
responder o mais eficazmente a estas ‘novas 
necessidades’ e aos constrangimentos de 
tempo que tantas vezes afectam os nossos 
formandos (em particular os activos, divididos 
entre o mundo profissional e familiar)?
Foi com este intuito que o CENFIM iniciou 
em 2014 um Projecto Europeu – o LearnIT, 
no âmbito da Iniciativa Erasmus+, com uma 
parceria que envolveu ainda Instituições con-
géneres da Finlândia, Alemanha e Espanha. 
No passado mês de Fevereiro realizou-se a 
acção-piloto que veio comprovar, após mais 
de 2 anos de desenvolvimento, a eficácia 
dos resultados alcançados, isto apesar des-
te projecto, coordenado pelo CENFIM, ser do 
ponto de vista pedagógico perigosamente 
ambicioso. Como equação de partida – e em 

linha com as ‘exigências transformadoras’ da 
Indústria 4.0 - o projecto baseava-se em al-
gumas questões fundamentais no âmbito da 
qualificação e actualização profissional:
Como responder de forma cada vez mais 
‘customizada’ às necessidades de aprendiza-
gem de cada indivíduo? Reformulando, pode 
cada um dos formandos escolher as unidades 
de aprendizagem que mais lhe interessam 
em função do seu background profissional? 
E como conseguir que cada Indivíduo possa 
ter a oportunidade de conciliar o horário da 
formação com a sua própria disponibilidade? 
Será que é possível que em vez de habituais 
grupos de alunos (turmas) possamos lidar 
com ambientes multiaprendizagem, onde 
cada indivíduo desenvolve o seu próprio per-
curso de aprendizagem, ao seu ritmo e no ho-
rário que mais lhe convém?
O Ensino e a Formação profissional continuam 
a operar como sempre fizeram – aliás, por evi-
dentes e alegáveis razões de natureza eco-
nómica e pedagógica – ou seja, agrupando 
os estudantes em turmas, com horário pré-
-definido e onde o ritmo e os conteúdos de 
aprendizagem são determinados pela batuta 
do Formador. Por isso, quando formulámos 
os objectivos deste projecto (individualizando 
estes parâmetros), tínhamos consciência de 
que estávamos a assumir o ambicioso propó-
sito de iniciar um projecto de reengenharia do 
próprio processo pedagógico. Porquê? Pelas 
mesmas razões que a Industria se tem de 
adaptar ao novo paradigma da indústria 4.0: 
para nos tornarmos mais aptos e oferecermos 
a resposta mais adequada às expectativas ac-
tuais do nosso cliente - o formando. 
Este novo paradigma pedagógico que per-
seguimos com o Projecto LearnIT exigiu de 
nós em primeiro lugar uma imensa criatividade 



no domínio da didáctica e uma (muitas vezes 
complexa) ruptura com os comportamentos 
pedagógicos tradicionais, e depois um enor-
me esforço de desenvolvimento ao nível dos 
recursos de aprendizagem. Propositadamen-
te foi assumido como contexto de aplicação 
do Projecto um contexto de formação num 
quadro mais operacional possível, seleccio-
nando-se a exigente formação tecnológica 
em CNC - Comando Numérico por Compu-
tador, para a partir daí reconstruir todo o ‘am-
biente’ de formação: redesenho de layouts 
da oficina, readaptação e desenvolvimento 
de novos recursos didácticos e de avaliação, 
desenvolvimento de ferramentas para gestão 
ocupacional de um espaço (físico e pedagógi-
co) continuamente cruzado pelos formandos 
em diferentes direcções e momentos, etc. Os 
conceitos fundamentais do modelo de desen-
volvimento e estas múltiplas linhas de desen-
volvimento do Projecto podem mais facilmen-
te ser percebidas através do Desenvolvimento 
e Recursos do Projecto (ver imagem).
A recente acção-piloto de formação que visou 
testar e validar em ambiente real as premissas 
do projecto veio confirmar que é possível, tam-
bém na formação, assumir novos paradigmas, 
de modo a responder com maior adequabili-
dade às necessidades actuais das Empresas 

e dos seus Activos. O êxito deste projecto, os 
seus resultados e o impacto que os mesmos 
podem trazer ao nível da resposta formativa 
assumem uma importância tal para o CEN-
FIM que, presentemente, ainda sem que o 
Projecto-piloto se tenha concluído, já estamos 
investidos nos processos de implementação 

que levarão este modelo de resposta a vários 
Núcleos de Formação do CENFIM. Porque se 
o esforço de inovação deve ser permanente, e 
se os homens estão no centro da mudança, 
as Entidades que os formam devem, sobretu-
do elas, saber incubar os riscos, o esforço e a 
imperatividade da mudança. 



4242

INDÚSTRIA PORTUÁRIA

INDÚS TR IA • Mar ço 2017

Bom desempenho 
nos portos portugueses
No ano de 2016, o volume de carga movimentada ultrapassou os 93,9 milhões de toneladas, o 
mercado de contentores apresentou o valor mais elevado de sempre e Sines viu a sua quota de 
mercado aumentar para 54,5%, destacando-se novamente como líder no sistema portuário português

O VOLUME DE CARGA movimentada pe-
los principais portos comerciais que integram 
o mercado portuário do Continente ultrapas-
sou os 93,9 milhões de toneladas de carga, 
um aumento de 5,1% do volume face a 2015. 
Este desempenho deve-se, sobretudo, ao 
comportamento observado no porto de Sines, 
cujo movimento ascendeu a 51,2 milhões de 
toneladas, 7,2 milhões de toneladas (16,4%) 
superior ao verificado no ano anterior.
Em termos de variações positivas, Sines é 
acompanhado pelo porto da Figueira da Foz 
que, embora de pequena dimensão, registou 
um acréscimo de +3,7% (+74 mil toneladas), 
ao que se contrapõem as quebras verificadas 
nos restantes portos, que ascendem a um 
total de cerca de -2,7 milhões de toneladas, 
fixando um acréscimo final global líquido de 
+4,6 milhões de toneladas.
Dos portos com variações negativas, face a 
2015, destaca-se o porto de Lisboa, que fe-
chou o ano de 2016 com quase -1,4 milhões 
de toneladas (-11,9%), Setúbal com -509,6 
mil toneladas (-6,8%), Leixões com -475,8 
mil toneladas (-2,5%), Faro com -237,9 mil 
toneladas (-60%), Aveiro com -14,6 mil tone-
ladas (-2,5%) e Viana do Castelo com -41,3 
mil toneladas (-9,6%). Assinala-se o facto de o 
porto de Faro ter registado em dezembro um 
embarque de 6 mil toneladas, num quadro de 
suspensão da atividade portuária desde junho 
por efeito da suspensão da atividade da uni-
dade de produção da Cimpor, em Loulé.
Sines assume a posição de líder no siste-
ma portuário em 2016, com uma quota de 
54,5% do mercado, superior em 5,3 pontos 
percentuais à que detinha em 2015, seguido 
pelo porto de Leixões com 19,5% (-1,5 pp), 
Lisboa com 10,9% (-2,1 pp), Setúbal com 
7,4% (-0,9 pp), e Aveiro com 4,8% (-0,4 pp). 
Importa recordar que o desempenho do porto 
de Sines em 2016 beneficiou da circunstância 
de o Terminal Oceânico de Leixões ter estado 
inoperacional desde março a outubro, para 
manutenção da monoboia em estaleiro, o que 
levou a que cerca de 1,7 milhões de toneladas 

de Petróleo Bruto transportadas em navios de 
grande dimensão com destino a Leixões tives-
sem passado por Sines.
O ano de 2016 marca também o mercado 
de contentores, que apresenta também o va-
lor mais elevado de sempre neste segmento, 
registando um volume de cerca de 2,74 mi-
lhões de TEU, em operações Lo-Lo e Ro-Ro, 
superior em +6,4% ao registado em 2015. 
Este crescimento é verificado sobretudo nos 
portos de Sines, Setúbal, Figueira da Foz e 
Leixões que apresentam um aumento de 
13,6%, 29,2%, 15,6% e 5,6%, respetivamen-
te. O porto de Lisboa registou uma quebra de 
-18,7% face a 2015.
Neste segmento de mercado, o porto de Si-
nes reforça a posição de líder aumentando 
+0,4 pontos percentuais a sua quota de mer-
cado, passando assim para 55,1% do total de 
TEU movimentados.
Relativamente às escalas de navios de diver-
sas tipologias, os portos em análise registaram 
em 2016 um total de 10 812 escalas, -0,5% 
face a 2015, o que corresponde a uma ar-
queação de 200 milhões de GT, um aumento 
de +4,7% comparativamente ao ano transato. 
A diminuição do número de escalas resultou 
principalmente do porto de Lisboa, que regis-
tou -309 escalas, -11,9% face a 2015.

Estratégia de competitividade
A estratégia para o aumento da competitivida-
de portuária até 2026, foi apresentada recen-
temente pela Ministra do Mar, Ana Paula Vito-
rino. A estratégia a 10 anos desenhada pelo 
Governo assenta em três grandes objectivos, 
que visam adequar os portos à crescente pro-
cura e aumento da dimensão dos navios, re-
forço das ligações ao hinterland, melhoria das 
condições de operacionalidade e criação nos 
portos de plataformas de aceleração tecnoló-
gica e de novas competências.
Com o cumprimento destes objectivos, o 

executivo pretende aumentar em 88% o vo-
lume total de carga movimentada nos portos 
nacionais e em 200% a carga contentorizada, 
prevendo-se a criação de cerca de 12.000 no-
vos postos de trabalho até 2030. Neste âmbi-
to, Viana do Castelo contará com o aprofun-
damento do canal de navegação e melhoria 
do acesso rodoviário. Para Leixões prevê-se 
o novo terminal de contentores (14m de fun-
dos), a reconversão do terminal de contento-
res Sul, o aumento da eficiência do terminal 
de granéis sólidos e alimentares e a aposta na 
plataforma multimodal logística.
De salientar também a via navegável do Dou-
ro. Para Aveiro, destaque para a construção 
do terminal intermodal na Zona de Actividades 
Logísticas e Industriais, a infra-estruturação da 
Zona de Actividades Logísticas e Industriais e 
a implementação da operacionalidade do ter-
minal de granéis líquidos. Para a Figueira da 
Foz prevê-se a melhoria das acessibilidades 
marítimas e das infra-estruturas e a melhoria 
da segurança e operacionalidade na estrada 
do porto.
No porto da capital foi anunciado o novo ter-
minal de contentores do Barreira, a construção 
do novo terminal de cruzeiros, o aumento da 
eficiência do terminal de Alcântara e a navega-
bilidade do estuário do Tejo até à Castanheira 
do Ribatejo. Em Setúbal e Portimão foi apon-
tada a melhora das acessibilidades marítimas.
O porto de Sines contará com um investimen-
to que rondará os 670 milhões de euros, que 
se centra no aumento da carga contentoriza-
da, através da expansão do Terminal XXI com 
a construção da sua terceira fase, bem como 
do desenvolvimento do novo terminal de con-
tentores (Terminal Vasco da Gama). Transver-
sal a todos os portos está a implementação 
da Janela Única Portuária III e da Janela Única 
Logística, a implementação da factura única 
portuária, a modernização do VTS e a imple-
mentação do conceito legal de porto seco. 

*Documento informativo do Governo 
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Porto de Sines

Localização estratégica
O Porto de Sines é um porto de águas profundas com capacidade para receber todos os navios 
e movimentar qualquer tipo de mercadoria nos seus terminais especializados. A sua localização 
estratégica no cruzamento das principais rotas marítimas internacionais, Este-Oeste 
e Norte-Sul, aliada às suas características físicas permitem posicioná-lo como o grande 
porto hub da fachada Euro-Atlântica

LÍDER NACIONAL na carga movimenta-
da nos portos portugueses, integra o Top 
15 Europeu na carga contentorizada, sen-
do também uma importante porta marítima 
para matérias-primas energéticas. Todos 
os terminais têm capacidade de expansão, 
possibilitando o acolhimento de novos clien-
tes e novos projetos. Destaca-se o espaço 
disponível para projetos logísticos e indus-
triais e para a instalação de novos terminais 
de contentores.
Com uma plataforma tecnológica de últi-
ma geração para o despacho de navios e 
mercadorias, o Porto de Sines dispõe de 
um balcão único eletrónico onde todos os 
agentes económicos interagem com as au-
toridades ao longo de toda a cadeia logísti-
ca. Com equipamentos de última geração, 
recursos humanos qualificados, operações 
24h/24h e um sistema tarifário flat rate, o 
Porto de Sines apresenta hoje elevados ín-
dices de produtividade portuária.
Sines é um porto aberto ao mar, sem restri-
ções de acesso. Dispondo de ligações marí-
timas diretas e regulares aos principais mer-
cados mundiais de produção e consumo, 
Sines oferece hoje às empresas localizadas 
no seu Hinterland uma maior competitivida-
de nos mercados externos. 
Com ligações ferroviárias diretas entre os 
terminais portuários e os portos secos do 
seu Hinterland, Sines é atualmente a prin-
cipal plataforma ferroviária de mercadorias 
do sistema portuário nacional, integrando o 
Corredor Atlântico da Rede Transeuropeia 
de Transportes. Sines oferece acessibilida-
des rodoviárias adequadas para o tráfego 
atual, permitindo um rápido acesso aos 
principais centros de consumo ibéricos. 
Sines oferece cinco terminais especializa-
dos, aptos a movimentar qualquer tipo de 
navios e cargas. O TGL – Terminal de Gra-
néis Líquidos é o maior terminal de granéis 
líquidos do país, concebido numa arquitetu-
ra de multi-cliente e multi-produto. Com seis 
postos de acostagem e fundos naturais até 

28 metros ZH, tem capacidade para receber 
navios de porte até 350.000 toneladas Dwt, 
e permite a movimentação simultânea de 
diferentes produtos (crude, refinados, gases 
liquefeitos e outros granéis líquidos). 
O TPQ – Terminal Petroquímico dispõe de 
dois postos de acostagem, com fundos de 
12 metros ZH, que permitem a receção de 
navios até 20.000 m3 de capacidade de 
carga, movimentando produtos como Pro-
pileno, Etileno, Butadieno, ETBE, Etanol, 
MTBE, Mescla Aromática, Metanol.
O TMS – Terminal Multipurpose de Sines 
está vocacionado para a movimentação de 
granéis sólidos, carga geral e ro-ro. Dispõe 
de 4 cais de acostagem, com um compri-
mento total de 645 metros no extradorso, e 
296 metros no intradorso. Com fundos até 
18 metros ZH, permite a receção de navios 
até 190.000 toneladas Dwt.
O TGN – Terminal de Gás Natural apresenta-

-se como a principal fonte nacional de abas-
tecimento deste produto e tem uma enorme 
importância estratégica nacional uma vez 
que se constitui como alternativa ao ga-
soduto terrestre. Dotado de um posto de 
acostagem com fundos de 15 metros ZH, 
permite a receção de navios metaneiros até 
225.000 m3. 
O Terminal de Contentores de Sines, deno-
minado Terminal XXI oferece fundos naturais 
até 17 metros ZH, permitindo a acostagem 
dos grandes navios porta-contentores das 
rotas transcontinentais e dos navios das 
respetivas ligações por feeder. Atualmen-
te, com um comprimento de cais de 946 
+ 200 metros e dotado de 9 pórticos post-
-panamax e super post-panamax e 2 gruas 
móveis, o terminal tem uma área de arma-
zenagem com 39,1 ha que permite dispo-
nibilizar uma capacidade total de 2.100.000 
TEU por ano. 

*Documento informativo do Porto de Sines 
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LINHA DE CRÉDITO CAPITALIZAR 

Para Micro e Pequenas 
Empresas, Fundo de Maneio, 
Tesouraria e Investimento
O acesso a financiamento continua a ser uma das prioridades das empresas portuguesas. As 
estruturas de financiamento das PME estão dependentes do acesso ao crédito bancário, como 
uma das formas de angariação de meios para suportar adequadamente os seus planos de 
investimento, bem como, o crescimento da atividade das empresas

UM DOS OBJETIVOS do Governo pren-
de-se com o reforço de instrumentos que 
permitem criar melhores condições de in-
vestimento para as empresas, tendo espe-
cialmente em consideração os condicio-
nalismos existentes ao financiamento. O 
aumento do crescimento e da produtividade 
da economia portuguesa têm como deno-
minador comum o aumento do investimento 
do tecido empresarial português.
As medidas que estão a ser trabalhadas pelo 
Ministério da Economia, pela Estrutura de 
Missão para a Capitalização das Empresas 
(EMCE), encarregue do Programa Capitali-
zar, e por diversos agentes de mercado têm 
como um dos objetivos a diversificação das 
fontes de financiamento e a melhoria de con-
dições para o investimento das empresas.
Neste enquadramento e no âmbito do Pro-
grama Capitalizar, o Governo vai promover o 
lançamento de um conjunto de instrumen-
tos financeiros dirigidos maioritariamente a 
Pequenas e Médias Empresas (PME), que 
visam apoiar investimentos de longo prazo, 
criar condições mais vantajosas de financia-
mento para Micro e Pequenas Empresas, 
alavancar a oferta de soluções de financia-
mento para investimentos em projetos com 
fundos comunitários, ampliar a oferta de 
operações de Fundo de Maneio, e ainda, 
alargar o acesso a plafonds de crédito a to-
das as empresas.
Desta forma, o Governo lança a Linha de 
Crédito Capitalizar, no âmbito do Progra-
maCapitalizar, gerida pela PME Investimen-
tos em articulação com o Sistema Nacional 
de Garantia Mutua, destinadas a PME com 
montantes de financiamento por empresa 
entre 25 mil e 2 milhões de euros e com pra-
zos entre 3 a 10 anos. A Linha de Crédito 
Capitalizar será disponibilizada nos balcões 

dos bancos protocolados e é estruturada da 
seguinte forma:  

Linha “Micro e Pequenas Empresas”:
Dotação: 400 milhões de euros.
Objetivo: potenciar o acesso a financiamen-
to para investimentos em ativos e reforço de 
capitais para Micro e Pequenas Empresas.

Linha “Fundo de Maneio”:
Dotação: 700 milhões de euros.
Objetivo: financiar necessidades de fundo 
de maneio das empresas com financiamen-
tos de médio prazo, em alternativa ao cré-
dito de curto prazo e assim contribuir para 
uma maior estabilidade dos recursos finan-
ceiros ao seu dispor.

Linha “Plafond de Tesouraria”:
Dotação: 100 milhões de euros.
Objetivo: alargar a oferta de crédito em sis-
tema de revolving, conferindo uma maior 
flexibilidade à gestão corrente de tesouraria.

Linha “Investimento Geral”:
Dotação: 100 milhões de euros.
Objetivo: financiar investimentos em ativos 
com elevado prazo de recuperação.

Linha “Investimento Projetos 2020”:
Dotação: 300 milhões de euros.
Objetivo: alargar a oferta de crédito bancário 
para financiamento de projetos aprovados 
no âmbito do Portugal 2020, com enfoque 
em despesas elegíveis e outros segmentos 
de mercado em que a Linha de Crédito e 
Garantias IFD 2016-2020 possa vir a reve-
lar-se insuficiente. 

*Documento informativo do Governo 
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PATENTES

Indicador “Gastão da 
Cunha Ferreira” 2016
CRIADO E PUBLICADO pela primeira vez 
em 2014, o “Indicador Gastão da Cunha 
Ferreira (GCF)” é um estudo sobre a ativi-
dade de patenteamento internacional de 
invenções com origem em Portugal.
Os autores, que trabalham profissional-
mente numa das firmas de consultoria em 
Propriedade Intelectual mais antigas do 
País, resolveram homenagear o seu funda-
dor, atribuindo o nome do mesmo, a este 
estudo que realizam periodicamente e se 

pretende ver publicado anualmente num 
órgão de comunicação relevante. 
A ambição dos autores é contribuir para 
uma melhor identificação pelos meios in-
teressados, das entidades que estão a 
investir mais seriamente em patentes em 
Portugal. 
O investimento em patentes é um reflexo 
da capacidade inovadora da empresa e da 
sua aptidão para obter riqueza a partir de 
conhecimento. Pode conhecer-se, indireta-

mente, o investimento em patentes pelas 
empresas, recorrendo às publicações fei-
tas pelas entidades oficiais: quanto maior 
o número de publicações de patentes para 
uma determinada invenção, maior o inves-
timento em proteção realizado pela empre-
sa. Isto deve-se ao facto de não haver uma 
patente mundial, e por isso, a invenção ter 
de ser patenteada país a país, a expensas 
da empresa, para se poder gozar do ex-
clusivo. 

 REQUERENTE 2012 2013 2014 2015 2016
TOTAL 

2012/2016
1º UNIV DO PORTO 10 19 24 27 33 113
2º UNIV DO MINHO 20 23 19 7 35 104
3º UNIV AVEIRO 22 17 16 23 8 86
4º UNIV DE COIMBRA 12 7 24 10 15 68
5º INST SUPERIOR TECNICO 6 11 14 17 17 65
6º UNIV LISBOA* 11 12 12 13 9 57
7º UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 17 10 6 8 14 55
8º INST SUP. ENGENHARIA DE LISBOA  2 5 5  12
9º UNIV TRAS OS MONTES E ALTO DOURO 4  3 1 2 10
10º INESC   2 4 4 10

 REQUERENTE 2012 2013 2014 2015 2016
TOTAL 

2012/2016
1º BIAL 36 33 28 52 52 201
2º HOVIONE 19 28 26 23 40 136
3º NOVADELTA 9 4 19 24 31 87
4º BOSCH 13 5 20 30 15 83
5º TECHNOPHAGE 5 12 17 9 16 59
6º NOKIA SIEMENS 26 18 7   51
7º CUF 13 16 9 6 7 51
8º OLIVEIRA & IRMAO SA 4 15 17 9 5 50
9º BIOSURFIT 7 8 14 11 8 48
10º SECIL 3 4 13 11 12 43

Quadro 1: Indicador Gastão da Cunha Ferreira - EMPRESAS:
Patenteamento internacional com origem portuguesa (prioridade portuguesa 

ou inventores residentes em Portugal) nos últimos 5 anos, resultados ordenados 
pelo acumulado dos últimos 5 anos

Quadro 2: Indicador Gastão da Cunha Ferreira - UNIVERSIDADES:
Patenteamento internacional com origem portuguesa nos últimos 5 anos, 

resultados ordenados pelo acumulado dos últimos 5 anos

COMENTÁRIOS
A Bial continua pelo terceiro ano consecutivo 
na liderança do patenteamento internacional, 
resultado que condiz com as notícias sobre esta 
empresa e que dão conta, designadamente, da 
celebração de licenciamentos com diferentes em-
presas para comercialização do segundo medica-
mento saído da sua I & D, o Opicapone.
Em 2º lugar tal como no ano anterior, a Hovio-
ne, cujas notícias de alguma forma confirmam o 
sucesso da aposta da empresa na inovação, por-
que têm vindo a dar conta da expansão nacional 
e internacional da empresa, designadamente pela 
contratação de 100 novos colaboradores. 
Em 3º lugar a Novadelta que subiu 3 posições 
pois no ano transato ocupava o 6º lugar nesta ta-
bela, situando-se um pouco à frente da Bosch.
Em 4º lugar a Bosch, com duas operações em 
Portugal geradoras de patentes: a Bosch Car 
Multimedia, dedicada à eletrónica automóvel e 
cuja I & D está associada à Universidade do Mi-
nho e a Bosch Termotecnologia, dedicada a sis-
temas de produção de água quente, em Aveiro.
Em 5º lugar, a Tecnophage que sobe 3 posi-
ções relativamente à posição de 2015.
Em 6º lugar, a Nokia Siemens, cuja atividade 
cessou, mas geradora de importantes ativos 
quando em operação.
Em 7º lugar, a CUF, cuja atividade se apresenta 
estável em torno dos 5 a 10 resultados. 
Em 8º lugar, a OLI, que apresenta uma descida 
importante, para 5 publicações.
Em 9º lugar a Biosurfit, a única start-up com 
um número expressivo de patentes, que desce o 
número de publicações em 2016.
Em 10º a SECIL, que sobe de 11 para 12 publi-
cações este ano.

COMENTÁRIOS
O estudo revela a realidade das universidades 
portuguesas, envolvidas em lógicas de patentea-
mento isoladamente ou associadas a empresas, 
sendo de destacar os números com tendência 
genericamente crescente.
O Porto disputa com o Minho os lugares cimei-
ros, seguindo-se Aveiro e Coimbra e só depois 
Lisboa, o que parece ser um reflexo das ligações 
Indústria/Universidade, mais expressivas no Nor-
te/Centro do País.*Documento informativo da Gastão da Cunha Ferreira 



TOYOTA MATERIAL HANDLING
Os novos porta-paletes elétricos e stackers da Toyota Material Handling, BT Levio 
LWE 130 e BT Staxio HWE100 são compactos e eficientes, tornando estes equi-
pamentos de armazém pedestres perfeitos para aplicações em áreas confinadas 
dentro de camiões.
O BT Levio LWE 130 e o BT Staxio HWE 100 são equipamentos de armazém elétri-
cos que podem ser usados numa ampla variedade de aplicações de baixa inten-
sidade. São ideias para trabalhar em espaços confinados, tais como em áreas de 
retalho, lojas e supermercados, mas também em hospitais, especialmente graças 
ao seu baixo nível de ruído. A forma compacta do porta-paletes elétrico e do sta-
cker são apropriados para serem usados a bordo de veículos tais como camiões. 
Adicionalmente o modelo LWE 130 pode transportar cargas até 1.3 toneladas 
com facilidade ao longo de curtas distâncias, com uma velocidade de deslocação 
até 5.5 km/h; enquanto que o stacker HWE100 empilha 1 tonelada até 2 metros 
de altura.
O BT Levio LWE130 e BT Staxio HWE100 vêm equipados com carregador incorpo-
rado para um carregamento rápido e fácil, através da ligação a uma tomada. O 
porta-paletes LWE 130 também oferece a opção de um sistema de carregamento 
no veículo permitindo assim carregar durante as viagens. O carregador no veícu-
lo inclui um sistema inteligente de controlo que apenas carrega quando o motor 
do veículo principal está a trabalhar. 

Em 2015 a SEW-EURODRIVE 
inaugurou uma nova fá-
brica em Brumath, perto 
de Estrasburgo, para a 
qual projectou e con-
cebeu as soluções que 
correspondem à nossa 
visão actual dos princí-
pios da Indústria 4.0. O 
processo produtivo, desde 
a encomenda até à entrega 
do equipamento, ultrapassa em muito 
os modelos convencionais – todos os 
elementos e partes do processo estão di-
gitalmente ligados e conectados. Essen-
cialmente procurámos estreitar a cola-
boração entre pessoas e máquinas, com 
os humanos a serem os responsáveis 
pela criação de valor. Também a nossa 
fábrica de moto-redutores em Graben, 
na Alemanha, utiliza já soluções de ro-
bótica adaptativa e colaborativa com as 
pessoas que ocupam as múltiplas ilhas 
de montagem e sem recurso a qualquer 
documento impresso de suporte. Na fei-
ra de Hannover deste ano apresentámos 
uma amostra desta instalação no nosso 
stand, onde simulávamos todo o proces-
so de montagem de um moto-redutor 
desde a recepção da ordem de monta-
gem até ao seu envio para o cliente. 
Paralelamente, a SEW-EURODRIVE, en-
quanto líder de inovação, está também 
a desenvolver uma série de soluções 

de software inovadoras para os 
seus clientes, com base em 

análise de grandes volumes 
de dados. As ofertas em 
manutenção preditiva já 
são uma realidade, como 
é também o caso da con-

figuração personalizada 
dos componentes de auto-

mação. 
Para a SEW-EURODRIVE o desen-

volvimento da Indústria 4.0 basear-se-á 
em 3 níveis distintos mas estreitamente 
interligados:
Sm@rt Factory – Uma fábrica inteligente 
que se distingue pela sua versatilidade, 
eficiência de recursos e ergonomia, bem 
como pela integração de clientes e de-
mais parceiros de negócio em processos 
de criação de valor.
Sm@rt Factory Unit - Cada Sm@ll Fac-
tory Unit é uma “fábrica dentro da fábri-
ca” ou, respectivamente, uma “empresa 
dentro da empresa”, semelhante à tota-
lidade da empresa e que tem a respon-
sabilidade por uma parte do resultado. 
Sm@rt Production Cell – Células de pro-
dução inteligentes concebidas por base 
em princípios Lean. São compostas por 
várias estações de montagem, atraves-
sadas por assistentes de montagem 
autónomos e robotizados, e interligadas 
em termos de gestão de energia, mate-
riais e informação. 

NOVAS SOLUÇÕES SEW-EURODRIVE

NOTÍCIAS

BREVES

Evento Schneider 
Portugal foi palco de um evento 
internacional da Schneider Electric 
- especialista global em gestão de 
energia e automação. O Global Field 
Services – Sales & Marketing, que 
decorreu entre os dias 7 e 9 de março, 
no Hotel Quinta da Marinha, em 
Cascais, contou com a presença de 
profissionais de mais de 40 países, que 
tiveram a oportunidade de discutir a 
performance de 2016, desafios para 
2017 e partilhar boas práticas interna-
cionais e novas áreas de desenvolvi-
mento.

Quadrante no deserto   
A Procesl e a Quadrante, empresas 
de Engenharia e Consultoria do Grupo 
Quadrante, são responsáveis pelo pro-
jeto que está na base da criação da nova 
cidade de Hassi Messaoud, na Argélia, 
que terá uma área total de cerca de 2 
000 hectares (ou seja, mais ou menos 
área correspondente a 2 000 campos 
de futebol) e onde se prevê a ocupação 
de cerca de 80 000 habitantes. Esta 
nova cidade localizar-se-á na zona de 
Ouargla, no sudeste da Argélia, perto 
da fronteira com a Líbia, e já em pleno 
deserto.

Pessoas e tecnologia
A Workplace Design Conference Lisboa, 
que decorreu a, no MAAT, em Lisboa, 
que reuniu vários especialistas para de-
bater e divulgar as novas formas de tra-
balhar e os espaços corporativos perante 
uma plateia cheia. Este foi o segundo 
de 25 eventos internacionais previstos 
pelo 3g Smart Group para 2017, onde se 
analisa a transformação corporativa com 
base nas pessoas, na tecnologia e nos 
espaços como alavancas de mudança. 
No nosso país, o evento contou com o 
apoio da APFM – Associação Portuguesa 
de Facility Management.

ABB compra B&R
A ABB anunciou a aquisição da B&R, 
fornecedor de soluções de arquitetura 
aberta baseadas em produtos e software 
para automação de máquinas e fábricas. 
Através desta aquisição, a ABB amplia a 
sua liderança em automação industrial 
e estará numa posição privilegiada para 
aproveitar as oportunidades de cresci-
mento resultantes da Quarta Revolução 
Industrial.
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