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Assinado Acordo de Concertação Social 

CIP reúne 600 empresas em Congresso

CIP na Conferência Internacional do Trabalho 2018





António Saraiva 
PRESIDENTE DA CIP

TENDO SIDO concluído, há poucos dias, 
um novo acordo de Concertação Social, 
parece-me oportuno transmitir neste espa-
ço algumas considerações com vista uma 
leitura contextualizada do mesmo.
É sabido que, no seu Programa, o Governo 
erigiu a eliminação do regime do banco de 
horas individual e o combate à segmenta-
ção do mercado de trabalho como bandei-
ras na área sócio-laboral.
Como forma de combate à segmentação, 
foi claramente assumido o compromisso de 
eliminar, ao nível dos fundamentos de con-
tratação a termo, a procura de primeiro em-
prego e o desemprego de longa duração.
Face a estas intenções do Governo, a Con-
certação Social foi fundamental para mino-
rar alguns dos efeitos particularmente noci-
vos dos propósitos inicialmente expressos 
pelo Governo.
Quanto ao primeiro emprego e desempre-
gados de longa duração, a respetiva con-
tratação sem termo passa a dispor de um 
período experimental de 180 dias.
No que respeita ao regime do banco de ho-
ras, ficou acordado um novo regime do ban-
co de horas grupal, dependente de anuên-
cia expressa do trabalhador, manifestada 
por escrutínio secreto, mas bastando, para 
a sua aplicação a todos os trabalhadores 
que se pretenda abranger, uma aprovação 
de 65% destes.
Evitou-se, assim, a extinção pura e simples 
de uma figura que tem dado resposta aos 
interesses quer das empresas quer dos tra-
balhadores.
Foi um acordo perfeito? Longe disso.
Foi um acordo muito marcado pelo contex-
to político que atravessamos, que resultou 
num equilíbrio entre visões divergentes, só 
possível mediante cedências, de todas as 
partes.

A alternativa teria sido uma rutura negocial, 
com ausência de acordo, abrindo o cami-
nho à ação unilateral do Governo e ao ce-
nário mais bloqueado que as suas soluções 
originais forçosamente determinariam.
Este foi, além disso, um acordo que permite 
continuar a apostar na Concertação Social 
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como espaço de diálogo, e a defender que 
qualquer alteração nos equilíbrios acorda-
dos entre parceiros sociais tem de ser equa-
cionada no mesmo âmbito.
Só assim será possível salvaguardar a Con-
certação Social como um ativo da nossa 
democracia. 
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Turismo: 
O novo Eldorado 
da economia 
portuguesa?

TURISMO
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No ano passado mais de 20 milhões de pessoas ficaram 
hospedadas no nosso país. Deste número, quase 13 milhões 
de turistas vieram do estrangeiro. Mas afinal o que tem 
Portugal de especial para atrair cada vez mais turistas?
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Quem caminha pela cidade de Lisboa ou 
Porto, visita o Algarve ou percorre os cami-
nhos dos Açores e da Madeira já se habituou 
a ouvir diferentes línguas. Nos últimos anos, 
as ruas, as praias e os campos de Portugal 
foram inundados com pronúncias estrangei-
ras, onde o inglês, o francês, o espanhol, o 
alemão, o italiano ou mesmo o mandarim se 
misturam com o português. 
Se houvesse dúvidas de que Portugal está 
definitivamente na moda, os números dissi-
pam qualquer incerteza sobre este tema. No 
ano passado, segundo o INE, Portugal re-
gistou um número recorde de turistas: mais 
de 20,6 milhões de pessoas ficaram hospe-
dadas no nosso país, o que representou um 
crescimento de 8,9%. Deste número, quase 
13 milhões de turistas vieram do estrangeiro.
Mas afinal o que tem Portugal de especial 
para atrair cada vez mais turistas?
Para Gonçalo Rebelo de Almeida, adminis-
trador do grupo Vila Galé, a resposta está na 
diversidade de experiências que se encontra 
concentrada no nosso território: “O facto de 
se poder usufruir da praia, conhecer cida-
des, desfrutar da natureza, ter acesso a boas 
propostas culturais ou jogar golfe sem ter de 
percorrer muitos quilómetros, e isto sempre 
com bom clima; a gastronomia e os vinhos”. 
Este responsável destaca ainda a segurança, a 
qualidade do alojamento, as boas acessibilida-
des aéreas, o património histórico e a profissio-
nalização do setor como vantagens competiti-
vas. “É a combinação de todos estes fatores, 
conjugada com uma boa divulgação feita so-
bretudo no estrangeiro, que tem contribuído 
para a notoriedade do país e para os elevados 
níveis de satisfação dos turistas que nos visi-
tam”, remata Gonçalo Rebelo de Almeida. 
A mesma opinião é corroborada por Luís 
Araújo, presidente do Turismo de Portugal: “A 
diversidade da experiência turística é algo que 
nos carateriza. Somos dos poucos destinos 
onde a poucos quilómetros de distância, se 
pode usufruir de praia, cidade, campo, mon-
tanha, património diverso e história singular”. 
A hospitalidade é na visão de Luís Araújo, um 
dos maiores trunfos de Portugal enquanto 
destino turístico: “Todos sabemos que a “arte 
de bem receber” é inata aos portugueses, 
faz parte da nossa maneira de ser enquanto 
povo, somos hospitaleiros por natureza”. 
Uma arte que tem dado frutos. O número de tu-
ristas estrangeiros que visitam Portugal aumen-
tou 11% no ano passado e o número de pes-
soas que todos os anos passa pelos aeroportos 
nacionais não para de aumentar. No ano passa-
do mais de 25 milhões de passageiros desem-
barcaram nos nossos aeroportos. No plano das 
distinções, o nosso país vem também acumu-
lando diversos prémios internacionais. Ainda no 

final do ano passado, Portugal venceu o prémio 
de “Melhor Destino Turístico do Mundo”, na últi-
ma edição World Travel Awards. E, nas últimas 
semanas, Portugal foi eleito pela segunda vez 
consecutiva como o “Melhor Destino Europeu”.

Setor tem potencial para conti-
nuar a crescer
Com o boom registado nos últimos anos come-
çam a surgir dúvidas sobre se o crescimento do 
setor é sustentável. Foi exatamente para acaute-
lar a continuidade do desenvolvimento do setor 
que o Turismo de Portugal definiu um plano es-
tratégico, de longo prazo: “Delineámos uma es-
tratégia a 10 anos assente em ações concretas, 
com objetivos claros de crescimento económi-
co, mas também de promoção da sustentabili-
dade social e ambiental do país, o que passa por 
uma desconcentração da procura ao longo do 
ano e do território: a Estratégia Turismo 2027”. 
A ideia é que este plano de ação permita de-
senvolver o setor em diversas vertentes: desde 
a valorização do património ao apoio ao inves-
timento, passando pela promoção de um país 
que deve ser, não apenas visitado, mas tam-
bém como destino para investir, estudar, viver. 
É neste âmbito que o Turismo de Portugal está 
a desenvolver programas específicos como o 
Programa Valorizar; o Programa Revive; o Pro-
grama de Captação de Congressos Internacio-
nais e Eventos Corporativos; ou Programa 365 
Algarve, entre outros. “Queremos continuar a 
assegurar a nossa competitividade, enquanto 
nos esforçamos para garantir que os princípios 
e valores da sustentabilidade são observados, 
fazendo do turismo uma atividade económica 
que gera emprego durante todo o ano, que 
preserva o território, o ambiente e os seus re-
cursos, que valoriza as culturas e as comunida-
des e contribui para o desenvolvimento econó-
mico”, defende Luís Araújo. 
A preservação dos recursos naturais, bem 
como da experiência de autenticidade são 
fatores que todos os agentes do setor con-
sideram ser vitais para garantir o crescimento 
salutar das atividades turísticas em Portugal. 
Mário Fortuna, presidente da Câmara do Co-
mércio e Indústria dos Açores refere mesmo: 
“O crescimento sustentável do turismo em 
Portugal irá depender sempre da sua autenti-
cidade e da forma como preparamos a nossa 
realidade - histórica, cultural, paisagística, ar-
quitetónica, natural, etc…- para partilhamos 
esta autenticidade, sem a estragar. É preciso 
encarar o turismo com elevado profissionalis-
mo para que possamos dele retirar o máximo 
valor acrescentado”. 
É neste contexto que os diversos ‘players’ do 
setor convergem para uma direção: Portu-
gal deve apostar no turismo de experiências, 
preservando a sua cultura e recursos. “Portu-
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gal como destino turístico deve desenvolver a 
“economia da experiência”, sendo para além 
de uma entidade geradora de bem-estar e con-
sumo também uma entidade de produção ge-
radora de riqueza, concebida, produzida inten-
cionalmente, organizada, e terá um preço que 
muitas vezes será explicitamente cobrado”, 
defende Cristina Pedra Costa, presidente da 
Câmara de Comércio e Indústria da Madeira. 

Excesso de Turismo? O lado ne-
gativo de um setor em expansão
Se os números mostram um contributo cada 
vez mais relevante para a economia portu-
guesa – recorde-se que no ano passado, 
o turismo gerou mais de 15 mil milhões de 
euros em receitas – também refletem alguns 
efeitos colaterais na economia. Ainda recen-
temente, o Banco de Portugal alertou para o 
risco da subida dos preços no imobiliário, so-
bretudo no mercado habitacional onde têm 
sido registadas rápidas valorizações. 
Ana Jacinto, Secretária Geral da Associação 
de Hotelaria, Restauração e Similares de Por-
tugal (AHRESP) refere que a sua associação 
está “muito atenta aos efeitos que uma maior 
procura sempre gera, e se há problemas de-
vemos tratar de encontrar soluções, com bom 
senso e equilíbrio”, mas adianta que “não po-
demos diabolizar o turismo, sob pena de to-
dos, sem exceção, sairmos prejudicados”. A 
Secretária Geral da AHRESP relembra os gan-
hos que o setor do Turismo tem trazido para 
o país: “Não podemos esquecer o quanto 
tem contribuído o turismo para a geração de 
emprego e riqueza no país, bem como para 
a reabilitação e regeneração de muitos cen-
tros urbanos abandonados e desqualificados, 
sendo que, nesta questão em particular, o 
Alojamento Local tem tido um papel decisivo”. 
Ainda sobre os efeitos colaterais do crescimen-
to do Turismo, Gonçalo Rebelo de Almeida do 
Grupo Vila Galé diz que “é óbvio que tem de 
haver equilíbrio na preservação de alguns espa-
ços e zonas das cidades, algum controlo das 
atividades de animação turística”. E exemplifica: 
“Não faz sentido que a Baixa de Lisboa seja só 
hotéis porque isso também retira autenticidade 
à cidade. O ideal é que haja um ‘mix’ de habi-
tação, escritórios e serviços. Mas sinceramen-
te, não acho que o volume de turistas esteja a 
prejudicar a cidade nem que essa seja a opinião 
generalizada”. E remata: “O turismo é hoje um 
setor estratégico para o país, por isso discordo 
da ideia de que há turismo a mais”.
Conheça nas páginas seguintes desta edição 
alguns números relevantes do setor, assim 
como as opiniões dos agentes do turismo 
sobre o que deverá ser feito para acautelar 
o contínuo desenvolvimento salutar das ativi-
dades turísticas.

TURISMO
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PELO SEGUNDO 
ANO CONSECUTIVO, 

PORTUGAL 
VENCEU O PRÉMIO 

DE “MELHOR 
DESTINO EUROPEU”

“DELINEÁMOS UMA 
ESTRATÉGIA A 10 ANOS 

ASSENTE EM AÇÕES 
CONCRETAS, COM OBJETIVOS 

CLAROS DE CRESCIMENTO 
ECONÓMICO, MAS TAMBÉM 

DE PROMOÇÃO DA 
SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

E AMBIENTAL DO PAÍS, 
O QUE PASSA POR UMA 

DESCONCENTRAÇÃO 
DA PROCURA AO LONGO 

DO ANO E DO TERRITÓRIO: 
A ESTRATÉGIA TURISMO 2027”, 

AFIRMA LUÍS ARAÚJO, 
PRESIDENTE DO TURISMO 

DE PORTUGAL
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O setor do Turismo em 10 números

20,5 mil milhões de euros
Volume de negócios gerado 

por todas as atividades de turismo 
em Portugal, segundo o INE.

131 mil empresas
Número total de empresas que operam no setor 
do turismo em Portugal, segundo o INE.
• Restauração e Bebidas: 58%
• Atividades Recreativas e Culturais: 17%
• Alojamento: 13%
• Transportes: 8%

7,1% do Valor  
Acrescentado Bruto

Segundo dados do INE e do Banco de Portugal, 
o Turismo gerou 7,1% do Valor Acrescentado 

Bruto (VAB) da economia nacional em 2016.

+ 15 mil milhões de euros
Valor total das receitas geradas pelas atividades 
turísticas no ano passado, segundo o Banco de 
Portugal. Corresponde a um aumento de 19% face 
ao ano de 2016.

400 mil pessoas
Número de postos de trabalho gerados 

nas diversas atividades turísticas em Portugal. 25,6 milhões de passageiros
Número de passageiros que desembarcaram 
nos aeroportos portugueses em 2017. O valor 
corresponde a um crescimento de 16,7% face 
ao ano anterior.

20,6 milhões de turistas
No ano passado, Portugal registou um 

número recorde de hóspedes 
(estrangeiros e portugueses). 

10º lugar a nível mundial
Portugal ocupa a 10ª posição a nível global, 
em termos de saldo positivo da balança turística, 
segundo dados da Organização Mundial do Turismo. 

57,4 milhões de dormidas
Número de dormidas de turistas em 

Portugal em 2017. Deste valor 72,5% correspondem 
a dormidas de estrangeiros e 27,5% referem-se 

a dormidas de turistas portugueses.

22% 
Este é o peso dos turistas do Reino Unido nas 
dormidas em Portugal durante o ano passado, 
sendo este o principal mercado estrangeiro. A seguir 
ao Reino Unido, está a Alemanha, Espanha e França.

O ‘boom’ do setor reflete-se nas estatísticas. 
Veja, em 10 indicadores, uma rápida radiografia do Turismo em Portugal. 

• Restauração e Bebidas: 59%
• Alojamento: 19%
• Transportes: 11%
• Atividades Recreativas e Culturais: 8,5%



O que ainda falta fazer no turismo?

Luís Araújo
Presidente do Turismo de Portugal

“O turismo é fulcral para o desenvolvimento  
do interior”

Não tenho dúvidas de que o turismo é 
fulcral para o desenvolvimento do in-
terior, bem como, para a captação de 
novas gerações e de talento para estes 
territórios. Neste campo, temos ainda 
um grande potencial de crescimento.
A nossa prioridade, assumida na Estra-
tégia Turismo 2027, é crescer cada vez 
mais em valor. O Turismo de Portugal pretende projetar o país, 
aumentando a notoriedade nos mercados internacionais enquan-
to destino para visitar, investir, viver, estudar e de grandes even-
tos. Em 2017, os mercados que mais cresceram foram a China 
(+41%), Brasil (+39%), Polónia (+36%) e os EUA (+35%) e conti-
nuaremos a apostar nestes mercados que representam potencial 
de crescimento para Portugal.
O apoio ao empreendedorismo e à inovação é outra das nossas 
prioridades, assim como a aposta na digitalização do setor. Fomen-
tando uma cultura de empreendedorismo, o Turismo de Portugal, 
em nome próprio ou em parceria com o ecossistema empreen-
dedor, assegura programas de incubação de startups e de novas 
empresas que visem desenvolver ideias de negócio no turismo.
E, claro, na base deste setor estão as Pessoas e o Talento, pelo 
que a aposta na formação é um importante pilar da atuação do 
Turismo de Portugal, através do qual está comprometido a contri-
buir para a sustentabilidade e qualidade do serviço prestado pelas 
empresas e agentes do setor.

Gonçalo Rebelo de Almeida
Administrador Vila Galé

“É importante desburocratizar, simplificar 
processos, tratar bem os investidores, ter 
estabilidade jurídica e fiscal, para que haja 

estímulo a novos investimentos”

O turismo é uma atividade muito dinâmi-
ca, mas ainda enfrenta alguns desafios e 
tem áreas que podem ser potenciadas. 
Desde logo, a sazonalidade, que tem 
vindo a atenuar-se, mas ainda há muito 
a fazer. Por exemplo, conquistando no-
vos mercados emissores não-europeus, 

Cristina Pedra Costa
Presidente da direção da ACIF - Câmara de Comércio e 
Indústria da Madeira 

“A componente experiencial é um elemento 
que acrescenta aventura e emoções fortes no 

período em que o turista nos visita”

A componente experiencial é um ele-
mento que acrescenta aventura e emo-
ções fortes no período de tempo em 
que o turista nos visita, conduzindo a 
uma satisfação muito grande porque 
supera a qualidade esperada.
Consequentemente, o impacto da sa-
tisfação do turista não se limitará so-
mente à fidelidade, mas os seus efeitos multiplicar-se-ão em 
comportamentos positivos, tais como disponibilidade dos con-
sumidores para pagar mais pelo serviço.
Num contexto de expansão do turismo, Portugal deve agregar a 
experiência acumulada dos turistas nas suas viagens e a cres-
cente sensibilidade para encontrar um equilíbrio entre o cresci-

Cinco agentes importantes do setor dão a sua opinião sobre as vertentes 
e as tendências turísticas que deverão ser desenvolvidas no nosso país. 

Conheça as visões de quem trabalha no setor.

como a América do Sul, EUA, Canadá ou China. Mas também 
através do desenvolvimento de produtos turísticos além do Sol e 
Praia. Aqui, têm muito potencial o turismo de natureza, enoturis-
mo, turismo ativo, turismo desportivo, bem como a organização 
de eventos culturais, desportivos e empresariais.
Outro desafio é a recuperação de preços, depois de uma forte 
degradação durante o período de crise, sendo preciso ter em 
conta que a rentabilidade é um fator crítico na hotelaria, face 
aos elevados investimentos iniciais para ter um hotel a funcio-
nar.
Olhando para áreas a explorar, há potencial no interior do país e a 
Vila Galé tem vindo a apoiar a sua estratégia nesta aposta. É por 
isso que estamos a desenvolver projetos em zonas como Elvas, 
onde já está a ser construído um hotel no antigo convento de São 
Paulo, no âmbito do programa Revive; ou Serra da Estrela, onde 
também vamos abrir um hotel em 2019. 
Do lado das empresas é importante desburocratizar, simplificar 
processos, tratar bem os investidores, ter estabilidade jurídica e 
fiscal, para que haja estímulo a novos investimentos nacionais e 
vindos dos estrangeiros.
É ainda essencial que os players do setor continuem a investir na 
qualificação dos recursos humanos e na valorização dos profis-
sionais e das carreiras, reforçando ações de formação técnica e 
comportamental e desenvolvendo planos de progressão e incen-
tivos que atraiam as novas gerações.
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Mário Fortuna
Presidente da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores

“A consolidação de um destino turístico exige 
que haja um investimento contínuo e de adaptação 

constante às novas tendências”

A consolidação de um destino turístico 
exige que haja um investimento contínuo e 
de adaptação constante às novas tendên-
cias e exigências dos potenciais visitantes. 
Nunca se deve considerar que tudo está 
feito e que o futuro está definido e garan-
tido. Há que ter atenção permanente para 
intervir sobre fatores exógenos, que con-
dicionam e muito a evolução do turismo, em cada momento.
Entendemos que deveriam ser exploradas ou melhor exploradas 
as seguintes áreas:
1- Muito mais formação, que sirva o consumo interno e dos visi-

tantes;
2- Mais incorporação de tecnologia da informação;
3- Desporto - futebol incluído (levar os turistas a ir mais aos jogos 

dos nossos clubes icónicos), torneios internacionais importan-
tes de golfe;

4- Desportos náuticos - atividades lúdicas e serviços de assistên-
cia e manutenção;

5- Desenvolvimento da vertente comercial – estímulo de compras 
locais;

6- Centro de negócios - turismo de negócios (tipo Dubai);
Relativamente ao caso dos Açores, consideramos que deverá ha-
ver: uma aposta muito mais acentuada na formação dos recursos 
humanos; mais incorporação de tecnologias da informação; me-
lhoria da rede de transportes para o exterior e inter-ilhas e maior 
aposta em desportos e serviços náuticos.

Ana Jacinto
Secretária Geral da Associação de Hotelaria, Restauração e 
Similares de Portugal (AHRESP)

“Uma das grandes tendências é o Turismo 
de Experiências. O turista já não procura o destino 

por si. Quem viaja procura uma estadia única”

Uma das principais preocupações da 
AHRESP, além da resolução do proble-
ma do Aeroporto de Lisboa, prende-se 
com a falta de mão-de-obra qualificada 
para trabalhar nos setores do Alojamen-
to Turístico e da Restauração e Bebidas. 
Há ainda muito a fazer nesta matéria, ao 
nível da formação, da qualificação, mas 
também da dignificação, para que todas as profissões destas 
atividades sejam reconhecidas como merecem e consideradas 
como uma via profissional que seja desejada no momento de se 
optar por uma carreira.
No que diz respeito ao futuro, uma das grandes tendências é, 
sem dúvida, o Turismo de experiências. O turista já não procura o 
destino por si. Quem viaja procura uma estadia única e diferencia-
dora e Portugal tem conseguido distinguir-se nesta matéria, por 
forma a construir um destino que oferece um conjunto variado de 
experiências. 
O turismo gastronómico autêntico, por exemplo, tem sido uma 
aposta ganhadora, quer ao nível interno, quer levando a nossa 
gastronomia lá para fora. Em 2017, a AHRESP lançou o programa 
TASTE Portugal precisamente com o objetivo de identificar os res-
taurantes portugueses no estrangeiro, representativos da nossa 
cultura gastronómica e que desempenham um papel importante 
na divulgação do destino Portugal. Esta tem sido uma iniciativa 
com um balanço extremamente positivo.

mento da atividade turística e a conservação do meio ambiente 
e dos valores socioculturais que caracterizam todos os destinos 
turísticos portugueses.
O futuro do turismo privilegiará a qualidade territorial, sociocul-
tural e ambiental dos destinos, lançando para segundo plano as 
ofertas de alojamento e transportes.
Ao nível das infraestruturas, temos que acautelar as nossas prin-
cipais portas de entrada, os aeroportos, os quais precisam de 
atenção redobrada. O Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa 
necessita de intervenção urgente face à sua iminente saturação 

e necessidade de alternativa, mas também devem ser alvo de 
reflexão o alívio das restrições existentes quanto ao ruído nos 
aeroportos e aeródromos, permitindo o aumento de slots dis-
poníveis. (...) No que concerne ao Aeroporto da Madeira, urge o 
aumento da sua capacidade, bem como, e mais importante, so-
lucionar as limitações operacionais que se têm vindo a registar, 
penalizando este destino, sendo deveras importante o envolvi-
mento e esforço das várias entidades responsáveis para ultra-
passar os constrangimentos causados pelos limites mandatários 
da velocidade do vento.
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Entrevista a Antonoaldo Neves, CEO da TAP

“Enquanto Portugal 
oferecer destinos autênticos 
e únicos, não há que temer 
o crescimento do Turismo”

O CEO da TAP diz que a capacidade aeroportuária do País 
é neste momento um fator de pressão, uma vez que está 
a impedir um maior crescimento do turismo



A TAP é muitas vezes o primeiro 
contacto dos turistas estrangeiros 
que visitam Portugal.  Quais são, na 
sua opinião, os principais fatores 
que levam a que cada vez mais 
estrangeiros visitem o nosso país?
Os turistas procuram cada vez mais a 
autenticidade dos destinos e uma expe-
riência completa, que passa não só pela 
descoberta de novas cidades ou regiões, 
com os seus monumentos, paisagens e 
vida cultural, mas também pela gastro-
nomia e vinhos. Portugal compete com 
muitos outros destinos e oferece hoje 
grandes argumentos que o posicionam 
entre as principais opções de viagem. As 
boas infraestruturas, o clima de sol, a di-
versidade e monumentalidade, as praias 
e, sobretudo, a hospitalidade do povo 
português, são aspetos determinantes 
no momento da escolha. Fatores como o 
preço e a acessibilidade através do Trans-
porte Aéreo são também importantes, e a 
TAP, com o forte crescimento que tem re-
gistado, tem contribuído e dado resposta 
à procura de Portugal, enquanto destino 
turístico. Programas como o TAP Portu-
gal Stopover ou a ampla divulgação que a 
TAP promove nos principais mercados de 
origem vincam também os argumentos de 
Portugal para atrair turistas.

 
No que diz respeito aos destinos 
de origem dos passageiros da TAP, 
quais são os mercados onde se 
está a registar um maior interesse 
e uma maior procura de Portugal 
como destino turístico?
Em termos absolutos, o número de passa-
geiros da TAP tem crescido mais nos mer-
cados europeus. Em termos percentuais, 
a TAP tem registado um forte aumento de 
passageiros nas rotas da América do Nor-
te, fruto da aposta da Companhia neste 
mercado, onde abriu novas rotas – Nova 
Iorque JFK, Boston ou Toronto – e aumen-
tou o número de voos. Assiste-se também 
a uma grande recuperação das rotas do 
Brasil, onde regista um aumento muito for-
te das taxas de ocupação, que nos levou a 
reforçar também o número de frequências 
para as nossas rotas brasileiras, nomea-
damente para São Paulo, onde acrescen-
támos mais quatro voos semanais, e tam-

bém mais uma frequência semanal para 
Brasília e Belo Horizonte.

A TAP está preparada para 
responder ao crescente interesse 
que Portugal tem vindo a 
protagonizar como destino 
turístico? Se sim, pode dar 
alguns exemplos?
A TAP não só está preparada, como tem 
vindo a contribuir decisivamente para esse 
aumento. Além de todos os programas de 
promoção no exterior dos destinos portu-
gueses, a Companhia tem vindo a moder-
nizar e a aumentar a sua frota e o número 
de tripulantes, para aumentar o número de 
voos que trazem o mundo a Portugal. Este 
crescimento e modernização vão continuar. 
Este ano, começam a chegar as novas ae-
ronaves encomendadas pela TAP, seten-
ta e uma, que até 2025 farão com que a 
Companhia opere uma das frotas mais 
modernas do mundo, permitindo também 
um crescimento significativo da oferta de 
lugares e a abertura de novas rotas.
 
Quais são os principais eixos 
de atuação da estratégia da TAP 
para os próximos anos?
A aposta nos mercados da América do 
Norte – Estados Unidos da América e Ca-
nadá – vai continuar, e o crescimento nas 
rotas europeias, brasileiras e africanas, 
também. Com os novos aviões, a TAP terá 
novos destinos e afirmará cada vez mais a 
centralidade de Portugal nas ligações en-
tre o triângulo Europa-Américas-África. A 
TAP aposta também na melhoria contínua 
da experiência de viagem e da satisfação 
do Cliente, com novos produtos e serviços 
de bordo, aliados a um programa de me-
lhoria da pontualidade.

Na visão da TAP, quais são os fatores 
críticos para o sucesso do turismo 
português no médio/longo prazo? 
E quais são as grandes tendências 
de futuro que a TAP identifica para 
o turismo em Portugal?
A manutenção da experiência autênti-
ca que os turistas podem encontrar nos 
destinos portugueses não pode ser com-
prometida, uma vez que esse é o princi-
pal fator diferenciador. Portugal e os seus 
destinos têm de manter a sua identidade 

• Engenheiro de formação, Anto-
noaldo Neves assumiu a liderança 
executiva da TAP, no início deste 
ano, substituindo Fernando Pinto, 
que esteve durante 17 anos à frente 
dos destinos da companhia.

• Com 43 anos, casado e três filhos, 
o CEO da TAP tem um percurso 
profissional ligado à indústria da 
aviação. Antes de ser eleito como 
presidente da companhia aérea na-
cional, Antonoaldo Neves integrava 
o Conselho de Administração e a 
Comissão Executiva da Companhia, 
enquanto chief commercial officer 
da TAP. 

• Foi também presidente executivo 
da Azul Linhas Aéreas, companhia 
onde liderou o processo de fusão 
com a Trip, em 2012, em conjunto 
com David Neeleman.
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ESTE ANO, COMEÇAM 
A CHEGAR AS NOVAS 

AERONAVES 
ENCOMENDADAS PELA 
TAP, SETENTA E UMA, 
QUE ATÉ 2025 FARÃO 

COM QUE A COMPANHIA 
OPERE UMA DAS 

FROTAS MAIS 
MODERNAS DO MUNDO

  
A CAPACIDADE 

AEROPORTUÁRIA 
DO PAÍS É UM FATOR 

CRÍTICO, UMA VEZ 
QUE ESTÁ A IMPEDIR, 
POR INSUFICIÊNCIA 

DE RESPOSTA, 
UM MAIOR 

CRESCIMENTO

única, o seu carácter, a sua vida própria, 
para se continuarem a distinguir de outros 
destinos que connosco competem direta-
mente. Neste momento, e enquanto não 
forem concretizadas novas soluções, a 
capacidade aeroportuária do País é um 
fator crítico, uma vez que está a impedir, 
por insuficiência de resposta, um maior 
crescimento.

De que forma a construção do novo 
aeroporto vai impactar a atividade 
da TAP e a atividade turística no 
nosso país?
Uma nova solução aeroportuária permitirá 
libertar capacidade no aeroporto Humber-
to Delgado, onde a TAP tem o seu hub 
operacional. Só com essa capacidade 
adicional libertada será possível a TAP 
manter e reforçar o seu crescimento, con-
tinuando a contribuir dessa forma para o 
crescimento do Turismo e de Portugal.
 
Ainda em relação ao tema do novo 
Aeroporto, na visão da TAP, o que 
será necessário acautelar para 
garantir o pleno funcionamento 
desta nova infraestrutura?
A nova infraestrutura é muito importan-
te mas, antes dela, no curtíssimo prazo, 

existem no próprio aeroporto Humberto 
Delgado desafios que requerem investi-
mentos para que se possa garantir o cres-
cimento da TAP e do Turismo em Portugal. 
O novo aeroporto é fundamental para o 
longo prazo, pós 2022, mas a nossa gran-
de preocupação neste momento é com 
o curto e o médio prazo (2019 a 2022). 
O que é urgente neste momento, para 
atender às necessidades de crescimento 
da TAP e para dinamizar a economia e o 
turismo português, é assegurar investi-
mentos no curtíssimo prazo no aeroporto 
e espaço aéreo do aeroporto de Lisboa e 
assim minimizar limitações operacionais. 

Alguns especialistas estão 
preocupados com alguns efeitos 
negativos do crescimento do 
turismo na economia (Ex: Aumento 
dos preços no imobiliário). Outros 
temem que o Turismo venha a ter 
um peso demasiado elevado 
na economia. Como analisa estes 
comentários mais cautelosos 
sobre o boom que o Turismo
português está a viver?
O efeito do Turismo é transversal a pra-
ticamente todos os setores da atividade 
económica. O Turismo gera e distribui 
riqueza, cria empregos, acrescenta va-
lor e capital a uma economia cujo prin-
cipal problema crónico é, justamente, a 
descapitalização. É quase irreal que se 
possa temer um “excessivo peso do Tu-
rismo” na Economia. No entanto, o cres-
cimento da importância do Turismo não 
pode comprometer a sustentabilidade, 
o equilíbrio ambiental e o planeamento 
do território. Dessa forma, e enquanto 
Portugal oferecer destinos autênticos e 
únicos, não há que temer o crescimento 
do Turismo. Por outro lado, não pode-
mos esquecer que não transportamos 
para Portugal apenas turistas. A TAP 
não contribui apenas para o fluxo de tu-
ristas, mas também para a dinamização 
dos negócios. Sem aviação não há ne-
gócios. Negócios que se traduzem em 
forma de serviços, carga, etc. O tráfego 
de negócios complementa o tráfego tu-
rístico e ambos são fundamentais para 
o crescimento da economia portuguesa. 
Não há crescimento sem aviação, num 
país peninsular.

A TAP EM NÚMEROS

Conheça alguns factos da trans-
portadora portuguesa que está no 
ranking das melhores companhias 
aéreas do mundo. 

• No ano passado, a companhia 
transportou 14 milhões e 274 mil 
passageiros, o que representou um 
crescimento de 21,7%.

• A Ponte Aérea Lisboa-Porto foi a 
rota na qual a TAP transportou mais 
passageiros em 2017, atingindo um 
total de 726 mil, mais oito por cento 
que em 2016.

• A transportadora voa para mais de 
84 destinos, em mais de 30 países 
diferentes.

Fonte: Site da TAP
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Um desafio
para o presente
Por Francisco Calheiros
Presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP)

As “Projecções para a Economia Portugue-
sa 2017-2019” do Banco de Portugal para a 
nossa economia em 2017 apontavam para 
um crescimento na ordem dos 1,8%, o que 
não se veio a confirmar. O nosso ritmo de 
crescimento o ano passado foi o mais eleva-
do desde 2000 e alcançou os 2,7%, acima 
da economia europeia que registou 2,5% 
(Boletim Económico, Dez. 2017).
E o que explica esta diferença entre a ex-
pectativa e o resultado? Os analistas não 
contavam com a excelente performance do 
Turismo, decisivo para a expansão do PIB 
e muitíssimo relevante para o crescimento 
de outras actividades como a construção, o 
imobiliário, os transportes, os serviços, etc. 
A verdade é que, muito provavelmente, nem 
os mais otimistas seriam capazes de anteci-
par os números que marcaram a actividade 
turística em 2017: 21 milhões de visitantes, 
57 milhões de dormidas, 15 mil milhões de 
euros em receitas, 323 mil postos de traba-
lho, 44 mil dos quais novos e só na restau-
ração e alojamento turístico.
Aos números, somamos a reputação conquis-
tada com dezenas de prémios internacionais, 
entre eles o de ‘Melhor Destino do Mundo’, 
com centenas, senão milhares, de artigos pu-
blicados sobre o nosso país, elogios vindos de 

e desaceleração, com durações diversas. E 
diz-nos a sabedoria popular que ‘não há mal 
que sempre dure, nem bem que perdure’. 
Com isto, pretendo afirmar que o Turismo 
português embora viva um dos melhores 
períodos da sua história, talvez mesmo o 
melhor, não deve em circunstância alguma 
embarcar numa euforia que não lhe permita 
olhar para o futuro com cautela, bom senso, 
inteligência, estratégia e rigor.
E esse é um exercício que todos devemos 
fazer, sob pena de deitar a perder o que nos 
custou tanto a conquistar.
Crescer na actividade não é só captar mais 
turistas ou obter mais receitas. É criar con-
dições para que esse crescimento seja 
sustentável. É assegurar que temos um ae-
roporto na capital – a principal porta de en-
trada de turistas no nosso país - com condi-
ções para receber mais voos e frequências, 
é garantir um Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras eficaz, que não deixe passagei-
ros horas à espera para sair do aeroporto de 
Lisboa, é apoiar os empresários com mais 
instrumentos financeiros que lhes permitam 
ganhar competitividade e com menos cus-
tos de contexto, é apostar em políticas de 
formação e qualificação para combater a 
falta de mão-de-obra na actividade, é criar 
soluções para uma correcta e sustentável 
gestão de destinos que leve os turistas a 
querer conhecer outras regiões do país que 
não apenas Lisboa, Porto ou Algarve, é pro-
mover novas ofertas para captar novos seg-
mentos e é assegurar que as pessoas são 
e serão sempre o mais importante activo da 
actividade turística.
Segundo o Travel & Tourism Competitive-
ness de 2017 – relatório do World Economic 
Forum – Portugal ocupa o 14º lugar entre 
as 136 economias mundiais mais atractivas 
para o investimento em Turismo. 
Foram decisivas para este lugar no ranking 
as infraestruturas dos serviços turísticos, a 
protecção e segurança e a aposta do país 
na actividade turística, onde obtivemos boa 
classificação. Já o nosso ponto fraco reside 
nos critérios da competitividade dos preços, 
na envolvente empresarial e na sustentabili-
dade ambiental. Estes são dados que me-
recem uma reflexão séria e atenta. Mais dos 
que os recordes em dormidas e receitas e 
os prémios conquistados, são as fragilida-
des da actividade que irão ditar o futuro do 
Turismo nacional. E combatê-las é um desa-
fio para o presente. 

O TURISMO PORTUGUÊS 
EMBORA VIVA UM DOS 
MELHORES PERÍODOS 

DA SUA HISTÓRIA, 
TALVEZ MESMO O 

MELHOR, NÃO DEVE 
EM CIRCUNSTÂNCIA 
ALGUMA EMBARCAR 

NUMA EUFORIA QUE NÃO 
LHE PERMITA OLHAR 
PARA O FUTURO COM 

CAUTELA, BOM SENSO, 
INTELIGÊNCIA, 

ESTRATÉGIA E RIGOR

todos os cantos do mundo à nossa gastrono-
mia, ao nosso património, à nossa paisagem, 
à hospitalidade do nosso povo.
Contudo as actividades económicas estão 
sujeitas a períodos alternados de aceleração 

OPINIÃO



A questão central da nossa economia é alar-
gar e reforçar a sua base produtiva, aumen-
tar a produção nacional de Bens e Serviços, 
para responder às exigências do mercado 
interno e importar menos, para exportar cada 
vez mais com o objetivo de melhorar a balan-
ça comercial e de pagamentos, do país.
Qual é, qual deve ser, o papel do Turismo 
neste quadro?
Tem-se falado muito de Turismo nos últimos 
tempos e nem sempre de forma objetiva e 
equilibrada. 
São muitos os que exaltam os «números», 
mas fazem-no apenas por oportunismo po-
lítico. Rapidamente se esquecerão.
Mas também são muitos os que desvalori-
zam a atividade turística porque a conside-
ram fenómeno e até moda passageira, que 
beneficia apenas das dificuldades conjuntu-
rais dos concorrentes.
E outros ainda procuram negar a importância 
do Turismo com fundamentações teóricas so-
bre uma atividade que desconsideram no plano 
económico e social, uma atividade sem consis-
tência, de baixa produtividade e que se baseia 
em mão-de-obra barata e pouco qualificada. 
Portugal não pode deixar de ter uma perspetiva 
estratégica que aponte para a consolidação e 
crescimento da sua base industrial e agrícola, 
da produção de bens, que constituem já hoje 
65% do total das exportações portuguesas. 
Não deve haver qualquer dúvida sobre isto.
Mesmo perante os resultados muito positivos 
alcançados pelo Turismo nos últimos anos e o 
seu peso indiscutível na Economia (Vab, Pib, 
Exportações, Empresas, Emprego, Regiões), 
seria um erro querer posicioná-lo como o setor 
«mais importante» da economia portuguesa, e 
fazer depender dele o nosso futuro.
Portugal, no entanto, cometeria também um 
erro se subestimasse e não percebesse o papel 
específico do Turismo na economia nacional. 
Também não deve haver dúvidas sobre isto.
Existem aliás alguns importantes exemplos 
internacionais que confirmam esta afirma-
ção: os países que mais riqueza geram com 
o Turismo, estão entre os mais desenvolvidos 
e mais ricos do mundo. 
A saber: o primeiro é os EUA, que conta em 

2017 mais de 180 mil milhões de euros de 
receitas externas geradas pelo turismo. Um 
valor equivalente ao Pib de Portugal. 
Logo a seguir aos EUA encontramos a Fran-
ça, o R. Unido, a Espanha, a Itália, a Ale-
manha, que juntos perfazem mais 230 mil 
milhões de euros de receitas, em 2017. Se 
acrescentarmos a China (com Macau e Hong 
Kong) e a Tailândia, acrescentam-se mais 
140 mil milhões de euros (OMT 2017).
Estes 7 países representam cerca de 50% do 
total das receitas mundiais do turismo interna-
cional, e que correspondem a exportações.
Nenhum destes países desvaloriza a impor-
tância do Turismo na sua economia.

mais de 130.000 empresas (400.000 traba-
lhadores), dinamiza o conjunto da economia 
através do consumo de produtos industriais e 
agrícolas, e de serviços, de empresas nacio-
nais, que os turistas estrangeiros realizam em 
Portugal e que envolvem a atividade de muitas 
outras empresas: alojamento, alimentação, 
comércio, transportes e múltiplas atividades 
de lazer e diferentes serviços.
Como é importante sublinhar que as infraes-
truturas que sustentam a atividade turística – 
como a construção e fabrico do equipamento 
técnico para o alojamento e a restauração – 
máquinas, têxtil, material sanitário, informática e 
estruturas tecnológicas, sistemas de frio, clima-
tização, etc., dinamizam a atividade de milhares 
de empresas em todo o país. Não é por acaso 
que o Turismo contribui, de forma direta, indire-
ta e induzida, para 7,1% do Valor Acrescentado 
Bruto gerado por toda a economia (INE, BP).
O Turismo constituiu também um importante 
fator de desenvolvimento das regiões, sendo 
nalgumas delas a principal atividade econó-
mica.
Turismo, como dizia o Prof. Ernâni Lopes, 
«não é (só) hotéis». De facto estamos perante 
uma «constelação de serviços» muito rica e 
variada, que dá vida e dinamiza uma ativida-
de complexa que gera uma riqueza significa-
tiva para a economia do país. E que tem de 
ser valorizada e acompanhada com visão es-
tratégica e rigor e não com a superficialidade 
oportunista dos «números» do momento.
O Turismo é um setor importante e um vetor es-
truturante da nossa economia, é um elemento 
fundamental para o seu pleno funcionamento.
O seu espaço é o que a sua importância eco-
nómica e social justifica. Com a seriedade 
que todas as atividades económicas que dão 
vida a empresas, geram riqueza, emprego e 
desenvolvimento merecem.

TURISMO
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PARA ALÉM DAS 
EXPORTAÇÕES, É ÚTIL 

RECORDAR QUE O 
TURISMO, ALÉM DE 
ENVOLVER MAIS DE 
130.000 EMPRESAS 

(400.000 
TRABALHADORES), 

DINAMIZA O CONJUNTO 
DA ECONOMIA ATRAVÉS 

DO CONSUMO

Sendo ainda de salientar que nos EUA as 
receitas geradas pelo Turismo internacional, 
constituem o 1º setor exportador deste país. 
Como em Portugal. Que não está mal acom-
panhado.
Em Portugal o Turismo é o principal setor 
exportador do país - mais de 15 mil milhões 
de euros em 2017 - que representam 18% 
do total das exportações e 50% das expor-
tações do setor de Serviços. Um contributo 
determinante para o saldo positivo da balan-
ça comercial de Bens e Serviços.
Mas para além das exportações, é útil recordar 
que o Turismo, para além de envolver direta-
mente nos seus principais setores a atividade 

O turismo na 
economia nacional 
Por Vítor Neto
Presidente do Conselho do Turismo Português da CIP

OPINIÃO
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Bensaude Hotels 

Cadeia Hoteleira 
do Grupo Bensaude
A Bensaude Hotels, a maior e a mais antiga cadeia hoteleira, nascida e criada, nos Açores, 
conta com quatro hotéis na Ilha de São Miguel, um na Ilha da Terceira, um na Ilha do Faial 
e um na capital, Lisboa

NA ILHA DE SÃO MIGUEL estão pre-
sentes no Vale das Furnas, com o Terra 
Nostra Garden Hotel, o Hotel mais antigo 
da cadeia, inaugurado em 1935. O Ho-
tel está inserido no Parque Terra Nostra, 
um jardim criado no século XVIII. O Terra 
Nostra Garden Hotel tem sido um ícone 
de São Miguel e dos Açores proporcio-
nando a melhor e mais genuína experiên-
cia possível na região, concebido para 
responder às necessidades dos clientes 
mais exigentes, com o objetivo de deixar 
uma recordação duradoura na mente de 
quem procura a Ilha de São Miguel. 
Em 2013, o Hotel passou por uma re-
novação que permitiu elevá-lo para um 
patamar internacional, com a atribuição 
de vários prémios, colecionando troféus 
e levando o nome dos Açores a todo o 
Mundo. Este ano, o Terra Nostra Garden 
Hotel está novamente nomeado para 
os World Travel Awards, na categoria 
Portugal’s Leading Boutique Hotel, onde 
sagrou-se vencedor, na mesma catego-
ria, em 2014 e 2016. Entre 2014 e 2017 
também esteve também nomeado na ca-
tegoria Europe’s Leading Boutique Hotel.
O sucesso do Terra Nostra Garden Hotel 
fez com que o Grupo Bensaude assumis-
se o seu compromisso com o turismo e, 
desde então, o investimento na área tem 
sido uma constante.
A aposta mais recentemente da Bensau-
de Hotels, o Grand Hotel Açores Atlân-
tico, que assume um conceito diferen-
ciador, com uma componente histórica 
acentuada, ligado ao espólio centenário 
marítimo do Grupo Bensaude.
O São Miguel Park Hotel, situado no cen-

tro de Ponta Delgada, é um Hotel com 
um ambiente familiar que adora acolher 
todas as famílias que procuram a Ilha de 
São Miguel para umas férias memoráveis, 
oferecendo uma excelente vista panorâ-
mica da Costa Sul de São Miguel.
O Hotel Marina Atlântico fica em frente à 
marina e ao Porto de Cruzeiros de Pon-
ta Delgada e oferece uma vista soberba 
para o mar e para o colorido das bandei-
ras nos mastros dos barcos. Como Hotel 
de referência de Ponta Delgada, a sua 
decoração luminosa e contemporânea, 
inspirada em motivos náuticos convida à 
serenidade e providencia uma experiên-
cia única.
O Terceira Mar Hotel, em Angra do He-
roísmo, na Ilha da Terceira, é o Hotel da 
Bensaude Hotels com uma relação mais 
próxima com o mar. Em estilo Resort, ti-
rando partido da sua localização exclu-
siva em plena Baía do Fanal, na base do 
Monte Brasil, o maior ex-líbris de Angra 
do Heroísmo, o Hotel oferece o maior 
conforto e privacidade a quem procura 
uma estadia repousante numa cidade 
cheia de história, Património Mundial da 
Humanidade pela Unesco e um dos te-
souros mais bem guardados de Portugal.
O Hotel do Canal, na Ilha do Faial, na ci-
dade da Horta é a primeira escolha de 
quem quer conhecer esta ilha e as ou-
tras que compõem o Grupo Central dos 

Açores. O Hotel do Canal permite ainda 
usufruir de uma vista privilegiada para a 
Ilha do Pico e para a Montanha, conside-
rada uma das 7 Maravilhas Naturais de 
Portugal, que se sentirá tentado a conhe-
cer até porque é ela que domina todo o 
horizonte quando se está na Horta.
O Hotel Açores Lisboa, localizado na 
Praça de Espanha, junto ao mais impor-
tante centro financeiro de Lisboa, o Hotel 
assume-se como um elegante hotel de 4 
estrelas, transportando na sua fachada a 
magia dos Açores. As facilidades ofereci-
das, a localização próxima da Fundação 
Gulbenkian, em frente à estação de Metro 
da Praça de Espanha são uma vantagem 
para os hóspedes com estadias de negó-
cios e de lazer na cidade de Lisboa.
Na inovação, a Bensaude Hotels preten-
de acompanhar as tendências atuais ao 
nível do serviço, da tecnologia, da relação 
com o nosso cliente, fornecedor e cola-
borador. Ainda reforça de forma contínua, 
a arte de bem receber açoriana e promo-
ve as tradições que a caracterizam.
Desenvolve boas práticas sustentáveis 
de responsabilidade social e proteção do 
ambiente.
Passados quase 100 anos, a área do 
turismo do Grupo Bensaude continua a 
representar a missão assumida por Vasco 
Bensaude — desenvolver o turismo nos 
Açores. 

Direção de Comunicação e Marketing do Grupo Bensaude

Este artigo representa a opinião pessoal do autor e não vincula a CIP - Confederação Empresarial de Portugal
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Governo e Parceiros Sociais assinam 
Acordo de Concertação Social

No passado dia 30 de maio de 2018, foi subscrito, pela maioria dos Parceiros Sociais com 
assento na Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS), o Acordo “COMBATER A 
PRECARIEDADE E REDUZIR A SEGMENTAÇÃO LABORAL E PROMOVER UM MAIOR DINAMISMO 
DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA”

O ACORDO TEVE como base as propos-
tas, no domínio sócio-laboral, constantes 
Programa do Governo.
Tais propostas incidem, essencialmente, e 
visam alterar, entre outros, os regimes jurídi-
cos que, no Código do Trabalho e legislação 
conexa, regulam a contratação a termo, a 
organização do tempo de trabalho e a con-
tratação coletiva.
Ao nível da contratação a termo, reduz-se 
a duração máxima dos contratos a termo 
certo, de 3 para 2 anos, sendo que, nestes, 
a soma das renovações não pode exceder 
a duração inicial e, nos contratos a termo 
incerto, a redução será de 6 para 4 anos.
Como consta do Programa do Governo, 
prevê-se a eliminação das fundamentações 
autónomas para a contratação a termo 
certo relativas a trabalhador à procura de 
primeiro emprego e de desempregado de 
longa duração, admitindo-se, apenas, este 
fundamento de contratação nas situações 
de desemprego de muito longa duração 
(superior a 24 meses).
Limita-se, igualmente, a possibilidade de 
contratação a termo, com fundamento em 
lançamento de nova atividade de duração 
incerta ou da abertura de novos estabele-
cimentos, para as empresas com menos de 
250 trabalhadores (micro, pequenas e mé-
dias empresas) e estabelece-se que a du-
ração máxima de dois anos dos contratos 
a termo celebrados nestas situações ficará 

confinada ao período de dois anos a con-
tar do lançamento de nova atividade ou do 
início do funcionamento da empresa ou es-
tabelecimento.
Tal como anunciado no Programa do Go-
verno, agravam-se os custos associados 
à contratação a termo, através da criação 
de uma contribuição adicional por rotativi-
dade excessiva, a suportar pelas empresas 
que excedam a média do respetivo setor 
no recurso a esta forma de contratação. A 
contribuição adicional, cobrável a partir de 
2020, incidirá sobre as remunerações dos 
contratados a termo através de uma taxa 
progressiva com um limite máximo de 2 %. 
O período experimental aplicável aos con-
tratos sem termo celebrados com trabalha-
dor à procura de primeiro emprego ou em 
situação de desemprego de longa duração 
passará para 180 dias.
No que à organização do tempo de trabalho 
diz respeito, o Acordo incide, sobretudo, na 
figura do banco de horas, suprimindo, do 
atual regime, a modalidade individual deste 
instrumento, cujos acordos em vigor ces-
sarão os seus efeitos, no máximo, um ano 
após a entrada em vigor das novas regras.
Evoluindo da proposta original do Governo, 
que reservava o banco de horas tão só e 
apenas para a contração coletiva, e aproxi-
mando-o do seu Programa, que o admitia 
na negociação coletiva e em acordos de 
grupo, o Acordo mantém o banco de ho-

ras grupal, embora em moldes diferentes 
do regime vigente, exigindo-se, doravante, 
uma manifestação expressa da adesão ao 
regime e o anonimato da votação. 
Quando estiverem em causa situações em 
que sejam abrangidos menos de 10 traba-
lhadores, o processo de referendo que visa 
instituir o banco de horas é simplificado, ain-
da que sob supervisão da ACT.
Reduz-se, no entanto, de 75% para 65%, 
a percentagem de trabalhadores aderentes 
necessária para a instituição e aplicação do 
banco de horas grupal ao conjunto dos tra-
balhadores da equipa, secção ou unidade 
económica que se pretenda abranger.
O regime de banco de horas implementado 
nesta modalidade será válido pelo período 
máximo de quatro anos, podendo, ainda 
assim, 1/3 dos trabalhadores abrangidos 
solicitar a realização de nova consulta, de-
corrido metade do período estabelecido.
Por último, no que à contratação coletiva diz 
respeito, prevê-se, ex novo, a intervenção de 
um Tribunal Arbitral, que funcionará no Con-
selho Económico e Social, o qual, em 30 dias, 
poderá decidir suspender temporariamente a 
contagem do prazo de sobrevigência de con-
venção coletiva denunciada, por um prazo 
não superior a quatro meses, caso entenda 
que existe probabilidade séria de as partes 
chegarem a acordo para a revisão ou celebra-
ção de nova convenção coletiva, remetendo 
o processo para mediação.
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CONGRESSO CIP 2018

CIP reúne 600 empresários 
e afirma O Valor das Empresas

Mais de 600 empresários estiveram reunidos em Santa Maria da Feira no Congresso CIP 2018, 
que contou com a presença e intervenção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, na sessão de abertura. Cerca de 30 oradores debateram com os empresários os desafios 
com que se defrontam as empresas, numa iniciativa que contou ainda com as intervenções do 
Presidente do PSD, Rui Rio, e do Ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira

A CIP - CONFEDERAÇÃO Empresarial 
de Portugal realizou, no dia 11 de abril, o 
seu Congresso dedicado ao tema “O Valor 
das Empresas”. Com esta iniciativa, a CIP 
pretendeu afirmar o mérito das empresas 
na recuperação económica do país, e de-
bater os desafios que se colocam à ativida-
de empresarial.
“Esse valor está patente na evolução re-
cente da nossa economia. Na recuperação 
que muitos insistem em discutir se é méri-
to deste Governo, do anterior ou de uma 
eventual conjunção de condições propícias 
ao crescimento. Mas a verdade é que a re-

cuperação se deve às empresas”, afirmou 
o Presidente da CIP.
A transformação digital e os seus efeitos 
no mercado de trabalho e na necessidade 
de recursos humanos qualificados; o de-
safio demográfico e as suas implicações 
nas políticas públicas e nas empresas; o 
desafio do investimento, condição para o 
desenvolvimento futuro – tudo isto subor-
dinado ao tema da Competitividade, prin-
cipal preocupação da CIP e pressuposto 
da afirmação do Valor das Empresas em 
mercados abertos, exigentes e altamente 
concorrenciais.

O evento contou com vários oradores, 
entre os quais Salvador de Mello, CEO da 
José de Mello Saúde, Paulo Pereira da Sil-
va, CEO da Renova, Ângelo Ramalho, CEO 
da Efacec, ou António Costa Silva, Presi-
dente da Partex. Esta iniciativa da CIP con-
tou ainda com a intervenção do Presidente 
do PSD, Rui Rio, que falou sobre a sua vi-
são de “Portugal para lá do curto-prazo”.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo 
de Sousa, marcou a abertura do Congres-
so, e ao Ministro Adjunto, Pedro Siza Viei-
ra, em representação do Primeiro-Ministro, 
coube o encerramento dos trabalhos.
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107.ª Conferência Internacional 
do Trabalho 2018
A CIP esteve presente na 107.ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho/2018 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), entre os dias 28 de maio e 8 de junho. O Presidente 
da CIP, António Saraiva, liderou a Delegação Empregadora Portuguesa à Conferência, integrando 
a representação desta Confederação, como Conselheiros Técnicos, Sara Rego e Nuno Biscaya, 
respetivamente, na Comissão normativa “Acabar com a violência e o assédio contra mulheres 
e homens no mundo do trabalho – 1.ª discussão”, e na Comissão “Ab-rogação das Convenções 
N.ºs 21, 50, 64, 65, 86 e 104 e retirada das Recomendações n.ºs 7, 61 e 62”

NO DIA ANTERIOR ao início da Conferência, 
a CIP marcou presença na reunião do Con-
selho Geral da Organização Internacional dos 
Empregadores (OIE), onde foram apresentados 
o plano de atividades e orçamento desta Or-
ganização, bem como a sua nova imagem de 
marca.
Ainda no dia 27 de maio, teve lugar a primeira 
reunião do grupo de empregadores, destina-
da a proceder à eleição do “chairman” e dos 
“spokepersons” dos grupos de Empregadores 
nas diversas Comissões, bem como a analisar 
as perspetivas dos empregadores relativamen-
te aos potenciais resultados da Conferência.
No dia 28 de maio, realizou-se a sessão plená-
ria de abertura da Conferência, a qual contou 
com a presença do Diretor-Geral da OIT, Guy 
Ryder, e com o Ministro do Trabalho do Reino 
da Jordânia, Mr. Samir Murad, o qual foi eleito 
Presidente da Conferência deste ano.
Diariamente, os trabalhos da Conferência são, 
como habitualmente, precedidos de uma reu-
nião do grupo de Empregadores, onde suma-
riamente se aborda o ponto de situação da 
agenda prevista para as diversas Comissões 
em funcionamento e se discutem os vários (por 
vezes mesmo díspares) pontos de vista sobre 
os temas visados.
As referidas reuniões possibilitam uma abor-
dagem global dos temas tratados nas Comis-
sões e da evolução dos respetivos trabalhos, 
além de permitirem percecionar as opiniões no 
grupo dos empregadores, no que respeita a 
questões como o futuro instrumento da OIT no 
âmbito da Comissão normativa sobre violência 
e assédio no mundo do trabalho - com os em-
pregadores latino-americanos a demonstrarem 
grandes preocupações em virtude de, nalguns 
dos seus sistemas, as Convenções da OIT te-
rem aplicação direta na ordem jurídica nacional 
sem necessidade de ratificação-, a iniciativa do 
Governo Sueco, que teve o apoio da OIT, de-

signada “Global Deal”, a reforma institucional da 
OIT, entre outras.
Guy Ryder esteve presente na reunião do gru-
po de Empregadores, no dia 30 de maio, onde 
apresentou o Relatório do Diretor-Geral, subor-
dinado ao tema “A Iniciativa Mulheres no Traba-
lho: o Impulso para a Igualdade”.
No entanto, a presença do Diretor-Geral da OIT 
na reunião do grupo de Empregadores ficou 
marcada pelas interrogações dos membros 
do grupo acerca da supramencionada iniciativa 
“Global Deal”.
De acordo com a OIE, tal iniciativa consubstan-
cia uma forte ameaça ao tripartismo, uma vez 
que convoca entidades alheias ao âmbito do 
diálogo social, tais como organizações e em-
presas multinacionais que não têm estatuto de 
parceiros sociais.
Além disso, o apoio da OIT a essa iniciativa 
ocorreu sem prévia consulta ao grupo de Em-
pregadores.
O Diretor-Geral referiu que a iniciativa em refe-
rência se desenvolveu sem qualquer apoio da 
OIT, para além de que não via no “Global Deal” 
uma ameaça ao tripartismo, pelo contrário, 
considera que a iniciativa visa tão só a promo-
ção dos valores do diálogo social, sendo mais 
um meio de difusão dos mesmos.

No dia 6 de junho, o Presidente da CIP, en-
quanto Delegado Empregador Português à 
107.ª Sessão da Conferência, discursou no 
Plenário do Palácio das Nações.
A sua intervenção teve como objeto o Relatório 
do Diretor-Geral da OIT - “Iniciativa Mulheres no 
Trabalho: o Impulso para a Igualdade”.
O tema do citado relatório – objeto das interven-
ções dos Delegados à Conferência, é um dos 
temas do centenário da OIT, e está intimamente 
relacionado com o seu tema fulcral - “O Futuro 
do Trabalho”. O relatório refere, a propósito da 
assimetria e lentidão com que as disparidades 
de género se têm reduzido nos mercados de 
trabalho, que há obstáculos sistémicos ou es-
truturais difíceis de ultrapassar.
No entender do Diretor-Geral da OIT, estes 
obstáculos são “os mais resistentes às muitas 
medidas legislativas e institucionais de carácter 
oficial, destinadas a promover a igualdade de 
tratamento, que foram introduzidas nos últimos 
cinquenta ou mais anos.”.
E diz-nos, ainda, que “Há boas razões para su-
por que não bastará simplesmente persistir nas 
abordagens das últimas décadas, não obstan-
te os progressos reais que estas geraram. É 
necessário focalizar a atenção nessas barreiras, 
que estão muitas vezes ocultas, e adotar abor-
dagens inovadoras para as superar.”.
Esta iniciativa reúne consenso junto dos em-
pregadores, que reconhecem a importância 
de uma mais eficaz promoção da cultura da 
igualdade, quebrando as barreiras culturais e 
assegurando que mulheres e homens sigam 
uma maior diversidade de carreiras através de 
vários meios, como por exemplo a educação, 
o fomento do empreendedorismo, o desenvol-
vimento de competências através da formação 
e da Aprendizagem ao Longo da Vida, tendo 
as empresas um papel importante a desempe-
nhar neste domínio.
De acordo com o Presidente da CIP, apesar 
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da tendência geral de diminuição da dispari-
dade entre homens e mulheres no emprego e 
na educação, existe ainda um longo caminho 
a percorrer no que toca à igualdade de opor-
tunidades de progressão na carreira, com as 
mulheres a estarem, regra geral, sub-represen-
tadas nos altos níveis de direção das empresas.
É que, como referiu, a dificuldade com que 
as mulheres se deparam na conciliação das 
responsabilidades familiares com o emprego, 
mantém-se como o mais sério obstáculo à 
igualdade de género, sendo necessário que-
brar as barreiras culturais e assegurar que mu-
lheres e homens sigam uma maior diversidade 
de carreiras através de vários meios, nomeada-
mente:
• Iniciativas ao nível da educação, desde o início 
da escolaridade até à universidade, encorajan-
do os jovens a fazerem as suas escolhas tendo 
interiorizada a consciência da sua igualdade de 
oportunidades;
• Promoção do empreendedorismo como 
verdadeira opção de carreira para ambos os 
géneros;
• Desenvolvimento de competências durante a 
carreira, nomeadamente, através da educação, 
da formação e da aprendizagem ao longo da 
vida;
• Introdução de maior flexibilidade ao nível da 
organização do tempo de trabalho, particular-
mente no contexto da digitalização da econo-
mia e dos instrumentos tecnológicos que lhe 
estão associados.
Neste domínio, ressaltou ou Presidente da CIP, 
as empresas têm um papel importante a de-
sempenhar, na medida em que, se o seu ob-
jetivo é serem mais competitivas, necessitam 
da melhor competência disponível ao nível dos 
seus recursos humanos, tendendo a optar pe-
los mais capacitados, quer sejam mulheres ou 
homens.
Desta forma, a promoção da igualdade não se 
cinge a uma questão ética ou de objetivos po-
lítica e legalmente impostos, encerrando igual-
mente benefícios económicos: “Esta promoção 
gera vantagens competitivas, assumindo-se 
como uma contribuição decisiva para a con-
cretização plena do potencial das empresas”, 
vincou o Presidente da CIP. 
Por fim, António Saraiva não deixou de subli-
nhar a importância que, neste âmbito, assume 
o Diálogo Social, Bipartido ou Tripartido, levado 
a cabo nos diferentes contextos internacionais, 
nacionais, setoriais ou empresariais.
Nessa senda, terminou a sua intervenção afir-
mando que é em sede de diálogo social - en-
tendido como um processo e não como uma 
obrigação de resultado - que devem ter lugar 
as abordagens mais ajustadas aos problemas 
que se colocam hoje no mundo do trabalho, 
entre os quais, naturalmente, aqueles sobre os 

quais a Conferência deste ano colocou maior 
enfoque: a igualdade de género e o assédio e a 
violência nos locais de trabalho.    
Relativamente às Comissões que funcionaram 
na CIT/2018, como acima referido, a CIP par-
ticipou na Comissão normativa “Acabar com a 
violência e o assédio contra mulheres e homens 
no mundo do trabalho – 1.ª discussão”, e na 
Comissão “Ab-rogação das Convenções N.ºs 
21 - sobre a Inspeção de Emigrantes, 1926; 
50 - sobre o Recrutamento dos Trabalhado-
res Indígenas, 1936; 64 - sobre os Contratos 
de Trabalho (Trabalhadores Indígenas), 1939; 
65 - sobre as Sanções Penais (Trabalhadores 
Indígenas), 1939; 86 - sobre os Contratos de 
Trabalho (Trabalhadores Indígenas), 1947; e 
104 - sobre a Abolição das Sanções Penais 
(Trabalhadores Indígenas), 1955; e retirada das 
Recomendações n.ºs 7 – sobre a Duração do 
Trabalho (Pesca), 1920; 61 – sobre Trabalha-
dores Migrantes, 1939; e 62 – sobre Trabalha-
dores Migrantes (colaboração entre Estados), 
1939”.
Quanto a esta última, determinou-se que, 
devido ao facto de tais Convenções e Reco-
mendações se encontrarem desatualizadas, as 
mesmas deveriam ser revogadas e retiradas, 
respetivamente. 
O afastamento desses instrumentos da ordem 
jurídica Internacional revela-se importante, na 
medida em que a revogação dos normativos 
desfasados da realidade do mundo do trabalho 
é essencial para a afirmação da efetividade e da 
atualidade do direito internacional do trabalho, 
assegurando que a OIT possui um conjunto de 
padrões laborais sólidos e atualizados que ser-
vem como referência global.
A Comissão normativa “Acabar com a violên-
cia e o assédio contra mulheres e homens no 
mundo do trabalho – 1.ª discussão” teve por 
base o Relatório “Acabar com a violência e o 
assédio contra mulheres e homens no mundo 
do trabalho” – Relatório V (1) e (2) -, no qual se 
expressam preocupações com este fenómeno 
no mundo do trabalho e se afirma a necessida-
de de pôr fim a tais situações.
Da análise dos peritos da OIT, resultou um con-
junto de conclusões que constituíram a base 
para a discussão do tema na Conferência.
Essas conclusões continham um enquadra-
mento das questões, propunham estratégias 
conjuntas e definição de responsabilidades, 
no contexto da adoção de dois novos instru-
mentos internacionais da OIT: uma Convenção 
complementada por uma Recomendação, a 
elaborar e adotar na próxima Sessão da Con-
ferência Internacional do Trabalho, em 2019, o 
ano do centenário da Organização.
Neste contexto, o grupo dos Empregadores 
presente nesta Comissão considerou, numa 
abordagem inicial, que o documento de supor-

te à discussão se encontrava bastante dese-
quilibrado.
Desde logo, pelo facto de referir a elaboração 
de dois instrumentos normativos (como se re-
feriu, uma Convenção e uma Recomendação), 
tendo os Empregadores assumido a posição 
de que a futura produção normativa se deveria 
ater a uma Recomendação, por ser este um 
instrumento que, para produzir os seus efeitos 
orientadores, não necessita de ratificação para 
ter aplicação nos Estados-Membros da OIT, 
sendo que o objetivo principal desta Comissão 
é o de alcançar um instrumento amplamente 
aceite.
Contudo, em virtude de o grupo dos Trabalha-
dores e da esmagadora maioria dos Governos 
terem expressado a sua vontade no sentido 
das conclusões dos peritos, apesar de muitos 
esforços e discussões, a posição dos Empre-
gadores não vingou, tendo ficado estabelecida 
a elaboração, no próximo ano, dos dois supra-
mencionados instrumentos.
Acresce, ainda, que o próprio conteúdo que é 
previsto para os futuros instrumentos norma-
tivos da OIT é bastante amplo, o que causou 
alguma preocupação no seio do grupo Empre-
gador.
As discussões terão a sua continuidade no pró-
ximo ano.
De resto, importa ter em atenção o procedi-
mento de ratificação das Convenções da OIT. 
Cada convenção contém uma disposição rela-
tiva à sua entrada em vigor. Desde 1928, a prá-
tica comum foi a de prever a entrada em vigor 
de uma convenção doze meses após o registo 
da segunda ratificação e, posteriormente, para 
cada Estado que a ratifica, doze meses depois 
do registo da sua ratificação.
No que respeita às restantes Comissões, a sa-
ber, a Comissão da Aplicação das Normas, a 
Comissão para uma Cooperação Eficaz da OIT 
para o Desenvolvimento em Apoio ao Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável e a Comissão 
para a Discussão recorrente sobre o Diálogo 
Social e o Tripartismo no Quadro do Acompa-
nhamento da Declaração da OIT sobre Justiça 
Social para uma Globalização Justa de 2008, 
destaca-se na primeira, o caso do Brasil, por 
alegado desrespeito da Convenção n.º 98, so-
bre o Direito de Organização e de Negociação 
Coletiva.
A conclusão sobre o supramencionado caso 
do Brasil foi a de recomendar ao Governo 
Brasileiro que apresente à Comissão de Peri-
tos da OIT, até novembro de 2018, relatórios 
e informações sobre a aplicação dos princí-
pios da livre e voluntária negociação coletiva 
na recente reforma da legislação laboral, bem 
como sobre as consultas tripartidas realiza-
das com os parceiros sociais em torno desta 
matéria. 
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ESTRATÉGIA EUROPEIA DOS PLÁSTICOS

O Ecodesign e a 
Economia Circular

A conceção ecológica (ecodesign) é uma das ferramentas por excelência a utilizar no processo 
de transição para uma Economia Circular, sendo já usada por alguns setores de atividade. Outros 
setores há em que a adopção de novos modelos de negócio é a melhor “arma”, e outros ainda 
em que a partilha e as simbioses são o caminho

NA INDÚSTRIA, depois da aposta na incor-
poração e valorização de subprodutos e nas 
melhorias em eficiência energética, caminhos 
que continuam a ser percorridos por todos 
os motivos, o ecodesign de processos e pro-
dutos apresenta-se como o que melhor pode 
contribuir para a Economia Circular.
Uma das apostas fortes da Comissão Eu-
ropeia no âmbito da promoção da transição 
para a Economia Circular (EC) é a “Estratégia 
da UE dos Plásticos” 1. O objetivo é aumen-
tar a percentagem de incorporação de plásti-
co reciclado em artigos de plástico, estimular 
o design para a reciclabilidade e melhorar a 
eficiência e a eficácia da recolha selectiva e 
da triagem. As metas ambiciosas são que 
todas as embalagens de plástico colocadas 
no mercado em 2030 sejam reutilizáveis ou 
recicláveis, e que mais de 50% dos resíduos 
de plástico produzidos sejam reciclados. 
Dois factos são inegáveis: o plástico é de im-
portância vital para a qualidade de vida atual 
do ser humano, e os resíduos de plástico 
continuam a aumentar, não sendo devida-
mente recolhidos e reciclados, valorizados ou 
eliminados, acabando no mar ou no solo.
As principais causas são conhecidas: o au-
mento da utilização de material plástico em 
diversos artigos e aplicações, e a ineficiência 
dos sistemas de recolha seletiva e triagem 
que não conseguem garantir a quantidade 
e a qualidade do material recolhido para ser 
reciclado.
A primeira causa pode ser abordada na pers-
petiva da educação do consumidor, sensibi-
lizando-o para uma escolha sustentável, no 
sentido de redução da utilização excessiva e 
reutilização de embalagens e na aprendiza-

gem da triagem correcta dos resíduos que 
produz.
A segunda causa deve ser combatida de 
duas formas:
i) Concebendo ecologicamente a embala-
gem, de forma a:
- Ser reutilizável;
- Ser reciclável em fim de vida;
- Ser constituída por apenas um material ou 
por materiais facilmente separáveis;
- Incorporar a maior percentagem possível de 
material reciclado ( que depende da dispo-
nibilidade de material plástico reciclado com 
qualidade, e que depende, por sua vez, da 
eficiência e eficácia da triagem de resíduos 
de plástico);
- Identificar, claramente, os materiais utiliza-
dos: etiquetagem ou marcação adequadas.
ii) Melhorando os sistemas de recolha seletiva 
e o funcionamento das estações de triagem.
Para que seja possível alcançar os objetivos 
pretendidos, a Comissão Europeia (CE) indi-
ca múltiplas medidas que a União Europeia 
(UE), os Estados Membros e a indústria de-
vem seguir, e que incluem as soluções atrás 
referidas, e das quais se destacam as seguin-
tes:
- Definição de normas de qualidade para os 
resíduos de plástico triados e para os plásti-
cos reciclados;
- Emissão de novas orientações sobre a re-
colha seletiva e a triagem de resíduos;
- Garantia de uma melhor aplicação das 
atuais obrigações em matéria de recolha se-
letiva;
- Elaboração de regras harmonizadas para a 
definição e a rotulagem de plásticos biode-
gradáveis e compostáveis;

- Avaliação do ciclo de vida para identificar as 
condições em que a utilização dos plásticos 
pode trazer benefícios, e definição de crité-
rios para essa utilização;
- Definição de normas industriais internacio-
nais sobre a triagem dos resíduos de plástico 
e o plástico reciclado;
- Alargamento dos regimes de responsabili-
dade alargada do produtor e /ou sistemas de 
depósito;
- Promoção do aumento da incorporação de 
plástico reciclado;
- Melhor utilização da tributação e outros ins-
trumentos económicos para recompensar a 
utilização de plástico reciclado e favorecer a 
reutilização e a reciclagem;
- Favorecimento dos plásticos reutilizáveis e 
reciclados nos contractos públicos.

INCENTIVOS FISCAIS
Avaliar a aplicação dos incentivos fiscais as-
sociados à redução do consumo de sacos 
de plástico e a sua aplicabilidade a outros 
produtos de base plástica descartável de ori-
gem fóssil é a missão do grupo de trabalho 
criado pelo governo português no início deste 
ano (Despacho 1316/2018 de 7 de fevereiro). 
Será que os incentivos fiscais são a melhor 
solução? Ou uma solução em todos os ca-
sos? É um dos caminhos, e temos o exem-
plo recente da tributação dos sacos de plásti-
co leves que levou, de facto, a uma mudança 
de comportamento do mercado e a uma re-
dução significativa do consumo daquele tipo 
de embalagem. Porém, se analisarmos um 
pouco mais profundamente, podemos con-
cluir que essa redução foi induzida não tanto 
pela mudança de comportamento do consu-



midor, mas pelas alterações implementadas 
de facto pelos retalhistas, que se adaptaram 
e passaram a oferecer diferentes alternativas 
com um custo semelhante ao previsto para 
os sacos leves:
- Sacos de papel, reutilizáveis e 100% re-
cicláveis, a opção menos popular junto do 
consumidor pela fraca resistência ao peso e 
à humidade, o que os torna “menos” reuti-
lizáveis;
- Sacos de plástico de espessura superior, 
reutilizáveis e, embora a sua reciclabilidade 
dependa fortemente da sua recolha e tria-
gem adequadas, são igualmente 100% re-
cicláveis. 
- Sacos reutilizáveis de rafia que, por sua vez, 
podem ter um impacto negativo por serem 
fabricados com vários materiais e revesti-
mentos que não permitem uma separação 
fácil e a sua reciclagem. Acrescente-se ainda 
que estes sacos, de acordo com informação 
da Associação representativa do setor, não 
são fabricados em Portugal.

REDUÇÃO DOS PLÁSTICOS  
DE USO ÚNICO (SUP)
O grupo de trabalho dos plásticos deverá 
ainda ponderar sobre a redução do consumo 
de sacos de plástico e a sua aplicabilidade a 
outros produtos de base plástica descartável 
de origem fóssil. A imposição de restrições 
à utilização de artigos de plástico de uso 
único (a sigla SUP vem precisamente do ter-
mo Single Use Plastics), a que normalmente 
chamamos artigos de plástico descartáveis, 
é outra das medidas em discussão também 
a nível Europeu 2. Verifica-se um aumento da 
utilização deste tipo de artigos, quer seja por 
excesso de embalagem (sobre embalagem), 
quer por condicionantes a montante na ca-
deia de fornecimento (as opções são limita-
das), quer por aumento do mercado de take 
away (evolução dos hábitos de alimentação). 
Segundo a Associação (AHRESP) existem 
ainda outros motivos para o aumento da uti-
lização daqueles produtos, como a imposi-
ção de medidas restritivas de prevenção em 
termos de higiene, saúde e segurança, ou a 
falta de condições físicas (por exemplo falta 
de espaço nos restaurantes e cafés para ar-
mazenagem das embalagens vazias). 
No entanto, os produtores nacionais defen-
dem que, ainda que não reutilizável, isto é, 
não sendo colocado no mercado para ser 
reutilizado para o mesmo efeito, este tipo de 
artigo é igualmente reciclável se devidamente 
triado, o que nos leva novamente à importân-
cia vital da recolha seletiva eficaz. A eficácia 
da triagem dos resíduos é fundamental, e a 
sua avaliação é essencial na escolha das me-
didas a implementar.

ECODESIGN 
Como escolher a embalagem para um de-
terminado produto? Depende obviamente do 
produto e de que fatores externos precisa de 
ser protegido: luz, variação de temperatura 
ou humidade, choques, etc. Além da análi-
se deste tipo de requisitos, que determinam 
o tipo de material mais adequado, devemos 
ter em conta que, quanto mais leve for a em-
balagem, menor é o consumo de recursos, 
e menor o impacto ambiental associado ao 
transporte. Mas é preciso avaliar igualmente 
o impacto da produção dessa embalagem, 
e o impacto do seu respetivo processo de 
reciclagem no fim de vida. O que é ideal em 
termos de preservação e transporte do pro-
duto, pode não coincidir com a embalagem 
que teria menor impacto na fase de produ-
ção ou reciclagem da mesma.

 ? ou ?  ? ou ?  

 ? ou ? 

 ? ou ?    ? ou ?  

Para melhorar a eficácia da recolha seletiva, 
devemos dar preferência a embalagens mo-
nomateriais. Mas, na hora de escolher, o em-
balador tem, de facto, que ter muitos outros 
fatores em conta, como:
- A protecção contra variações indesejáveis 
de temperatura, humidade, corrosão
- A protecção contra perdas e contaminação
- A protecção contra choques e vibração
- A redução máxima do peso do produto em-
balado
- O preço, disponibilidade e impacto ambien-
tal da produção da própria embalagem
Como já foi referido, as escolhas quanto às 
embalagens devem ter em conta a maior 
percentagem possível de incorporação de 
material reciclado, e devem ser elas próprias 
recicláveis. Porém, não podemos esquecer-
-nos de que a sua taxa de reciclabilidade é 
determinada não só por ser constituída por 
um material possível de reciclar, mas pela 
probabilidade de ser devidamente triado e 
encaminhado para reciclagem, o que é in-

fluenciado pelo facto de ser constituída por 
apenas um material, ou materiais diferentes, 
mas facilmente destacáveis. 
As propostas da CE incluem orientações 
para que os Estados Membros implementem 
critérios de concepção que assegurem que 
tampas e anilhas de embalagens de bebidas 
que sejam produtos de plástico de uso único, 
se mantêm anexadas à embalagem durante 
a sua utilização. Será vantajoso em termos 
de promoção da sua reciclagem? Para ga-
rantir a estanquicidade da tampa de uma 
embalagem de um líquido, alimentar ou não, 
dificilmente será utilizado o mesmo material 
no corpo da garrafa e na tampa e anilha. 
Esta dificuldade é facilmente ultrapassável no 
caso de produtos sólidos (por ex. detergen-
tes em pó, granulados ou pastilhas). Assim, 
podemos estar a tentar assegurar a recicla-
gem de todos os componentes da embala-
gem mas a dificultar a sua triagem, no caso 
de embalagens de bebidas.
Também importa ter em conta, na hora de 
escolher os materiais, o impacto que o pro-
cesso de preparação para reciclagem e o 
processo de reciclagem propriamente dito, 
têm no ambiente em termos de consumo de 
água, energia e emissões produzidas para o 
ar, para o meio aquático ou para o solo. 
Quando ponderadas todas as variáveis, a es-
colha acertada pode por vezes surpreender, 
e não ser a mesma em todos os pontos do 
globo, porque as condições do território, os 
materiais disponíveis e os hábitos das popu-
lações variam significativamente. Por exem-
plo, dois estudos recentes levados a cabo 
pelo governo do Quebeque, no Canadá 3, 
e pela Agência de Proteção Ambiental da 
Dinamarca 4, revelaram resultados surpreen-
dentes quando se compara o impacto am-
biental (emissões CO2, toxicidade humana e 
ambiental e uso de água) dos sacos de plás-
tico vulgares com outros tipos de sacos reu-
tilizáveis como os de plástico mais duro (PET) 
e os de algodão. Ambos os estudos tiveram 
como objetivo identificar o número de vezes 
que outros tipos de saco têm de ser reutili-
zados com base no desempenho ambiental 
do vulgar saco de plástico, e concluíram que 
este último tem, de longe, menor impacto no 
ambiente. A conclusão foi de que não é claro 
que acabar com os sacos de plástico traga 
benefícios para a saúde humana ou para a 
qualidade do ecossistema, se garantirmos 
que os sacos sejam reutilizados o maior nú-
mero possível de vezes antes de serem des-
cartados.

BIOPLÁSTICOS E PLÁSTICOS 
BIODEGRADÁVEIS
Um bioplástico é um plástico feito a partir de 
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uma matéria-prima de origem vegetal como, 
por exemplo, amido de milho ou batata, soja 
ou cana-de-açúcar. Relativamente aos plásti-
cos comuns de origem fóssil, estes plásticos 
têm logo à partida a vantagem de terem ori-
gem num material renovável, que além disso 
absorve CO2 no seu desenvolvimento. No 
entanto, apenas 70% dos bioplásticos são 
biodegradáveis e, na sua maioria, não po-
dem ser reciclados juntamente com os plás-
ticos tradicionais. 
Um plástico biodegradável é um plástico 
que se degrada mais rapidamente em de-
terminadas condições. O plástico comum, 
de origem fóssil, leva centenas de anos a 
degradar-se, enquanto que um plástico bio-
degradável pode decompor-se num período 
de 6 meses. 
Um plástico biodegradável não é necessa-
riamente um bioplástico, podendo ser feito a 
partir de material de origem fóssil com aditi-
vos que aceleram a sua degradação (plásti-
cos oxidegradáveis).
É preciso ter em conta que nem todos os 
bioplásticos são biodegradáveis. O plástico 
produzido a partir de cana-de-açúcar, por 
exemplo, é reciclável mas não é biodegradá-
vel. Relativamente ao plástico de amido, tem 
a vantagem de não ter restrições quanto à 
sua combinação com outros plásticos con-
vencionais, no processo de reciclagem. 
Do ponto de vista da reciclagem, os bioplás-
ticos são, na sua maioria, um contaminante 
dos resíduos plásticos comuns. Se forem re-
colhidos juntamente com o restante material 
plástico, podem prejudicar a qualidade da 
matéria reciclável. Aqui entra novamente o 
fator determinante da eficiência e eficácia da 
recolha selectiva e triagem.
As desvantagens dos bioplásticos são es-
sencialmente o elevado custo relativamen-
te ao plástico de origem fóssil, e a possível 
competição com terras para produção de 
alimentos, bem como a sua influência no 
aumento dos regimes de monocultura que 
podem constituir uma ameaça em algumas 
regiões do mundo.
Mesmo os bioplásticos biodegradáveis po-
dem não ser a solução para o problema dos 
resíduos de plástico na natureza, especial-
mente nos oceanos. Segundo o Pnuma, o 
Programa da ONU para o Meio Ambiente, 
a ideia é bem-intencionada mas errada. A 
degradação dos bioplásticos só ocorre em 
condições específicas de temperatura, hu-
midade e na presença de microorganismos. 
Segundo um dos recentes relatórios das 
Nações Unidas, a utilização de produtos bio-
degradáveis não reduz o volume de plástico 
que vai parar aos oceanos ou solos. Além 
disso, alguns aditivos utilizados no fabrico de 

alguns plásticos “mais amigos do ambiente”, 
para que se degradem mais rapidamente, 
podem ser prejudiciais ao ambiente, nomea-
damente, ao ambiente marinho. 
Os bioplásticos biodegradáveis serão uma 
boa solução quando existir recolha sepa-
rada dos resíduos orgânicos. Nesse cená-
rio específico, sim, se garantirmos que são 
encaminhados para a mesma solução que 
os resíduos orgânicos, diferente da fracção 
plástico destinada à reciclagem ou da fração 
comum dos resíduos urbanos, destinada ao 
tratamento mecânico. Mais uma vez, a chave 
está na recolha seletiva e na triagem.
Devíamos certamente fazer uma avaliação 
dos sistemas em vigor relativamente à re-
colha seletiva. O sistema dos 3 ecopontos 
poderá estar obsoleto. É preciso equacionar 
a recolha mais direcionada, ou mesmo porta-
-a-porta, nos aglomerados populacionais 
onde tal se revele exequível, ou a adopção 
de máquinas de retoma no caso de garra-
fas reutilizáveis. Nesse sentido, as medidas 
previstas pela CE são essenciais para o de-
senvolvimento de novas orientações sobre 
a recolha seletiva e a triagem de resíduos e 
para a definição de normas industriais inter-
nacionais sobre a triagem dos resíduos de 
plástico e o plástico reciclado.

CONDICIONANTES
Parece evidente que se devam usar, sempre 
que possível, produtos reciclados, mas não 
nos podemos esquecer que, em determina-
das utilizações, seja por motivos de saúde, 
seja por razões de segurança, ou qualquer 
outra obrigação regulamentar, tal opção po-
derá estar condicionada ou mesmo proibida. 
É o caso das embalagens para produtos ali-
mentares ou produtos farmacêuticos.
Existem situações de excesso de emba-
lagem, por exemplo por questões de ma-
rketing e publicidade e ainda comodismo 
do consumidor. Do lado oposto, nas lojas 
e supermercados a granel, de que tanto se 
fala no âmbito da transição para a EC e das 
medidas para redução da embalagem, es-
tará garantido o cumprimento de todos os 
regulamentos de higiene e segurança, ou 
requisitos de rotulagem? Quer em produtos 
alimentares quer em produtos não alimen-
tares, o risco de contaminação é elevado, e 
poderá haver alterações significativas do pro-
duto se a armazenagem temporária não for 
a mais conveniente, ou se a escolha da em-
balagem para transportar desde o ponto de 
venda, não for a adequada. Se a opção da 
embalagem para pesagem e transporte pós 
venda for uma embalagem não reutilizável e/
ou não reciclável, poderemos estar apenas a 
transferir o problema. 

A verdade é que pode ser uma boa ideia, 
pelo menos para alguns produtos, mas as 
garantias e direitos do consumidor, dados 
como adquiridos, terão obrigatoriamente que 
ser revisitados. A pré embalagem foi a solu-
ção encontrada, generalizada hoje em dia, 
pela necessidade de garantir segurança do 
consumidor em termos de saúde e possibili-
dade de fraude quanto à origem e integrida-
de do produto, desde o produtor até ao pon-
to de venda. Se o produto é vendido avulso 
e/ou em embalagem própria do consumidor, 
a quem poderá ser imputada a responsabili-
dade pelas condições do produto? Terá ne-
cessariamente de deixar de ser do produtor 
para passar a ser do comercializador ou do 
próprio consumidor.

Situações de excesso de embalagem

Lojas de venda a granel

Se nos focarmos em questões de seguran-
ça, deverão continuar a ser utilizados utensí-
lios de plástico em eventos como concertos, 
festivais ou dérbis desportivos, evitando-se 
metal ou vidro, mas isso não implica que te-
nham necessariamente que ser descartáveis. 
Dever-se-á fazer uma avaliação do impacto 
da utilização de produtos reutilizáveis versus 
descartáveis, em termos de consumo de 
água, energia, produção de resíduos e emis-
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são de poluentes, quer nas fases de produ-
ção de ambos os tipos de produtos, quer du-
rante a sua utilização (transporte, distribuição) 
e tratamento no final do evento. A solução 
pode não ser a mesma em todos os casos.
Segundo um relatório da CE  sobre a apli-
cação da diretiva relativa a embalagens e re-
síduos de embalagens, e o seu impacto no 
ambiente, bem como o funcionamento do 
mercado interno, não é claro, por exemplo, 
que se deva optar sempre por incentivos à 
utilização de embalagens reutilizáveis para 
bebidas de consumo. Com base nos resulta-
dos obtidos em diversos estudos de Análise 
de Ciclo de Vida de embalagens, “verifica-se 
um acordo razoavelmente sólido quanto aos 
padrões fundamentais dos resultados, mas 
os valores absolutos diferem em certa me-
dida. A maioria dos estudos considerou que 
as embalagens reutilizáveis são melhores em 
situações em que as distâncias de transpor-
te são geralmente pequenas e as taxas de 
retorno elevadas e que as embalagens não-
-reutilizáveis são melhores em situações em 
que as distâncias são geralmente grandes e 
as taxas de retorno pequenas”.
Existem outras situações em que se pode 
questionar a utilização de Single Use Plastics, 

como por exemplo as zonas de restauração 
de centros comerciais. A maioria destes es-
tabelecimentos, porém, não tem uma área 
própria de consumo ou espaço suficiente 
de armazenagem para proceder à recolha e 
armazenagem dos resíduos, o que promove 
a solução mais fácil da utilização de descar-
táveis.
No caso de optarem pelo descartável, os 
estabelecimentos devem aderir aos sistemas 
integrados de gestão criados para o setor, 
mas estes sistemas não podem ser vistos 
como a solução do problema que é criado 
a montante. É preciso analisar e atuar nas 
causas da opção pelo descartável, para pro-
mover a possibilidade da existência da opção 
do reutilizável.
Outras situações há em que a questão está 
do lado do consumidor, que pode tomar 
opções. Por exemplo, quando vamos a um 
take-away, muitas vezes fornecem-nos ta-

lheres e guardanapos descartáveis, que efe-
tivamente não vamos precisar, uma vez que 
vamos para casa. Ou quando pedimos uma 
bebida e nos dão automaticamente uma pa-
lhinha, sem nos perguntar. Podemos recusar, 
mas por vezes nem nos lembramos de o fa-
zer. Relativamente aos pacotes de molhos ou 
açúcar, acontece o mesmo. Nestes casos, a 
redução do problema passa obviamente pela 
sensibilização e formação do consumidor.
Ainda no canal da restauração, existe outra li-
mitação relacionada com o condicionamento 
das marcas, porque a maioria não comercia-
liza embalagens retornáveis, o que limita as 
opções por parte dos comerciantes.
Finalmente, a identificação clara dos mate-
riais utilizados permitirá que as estações de 
triagem possam fazer a separação de forma 
mais eficiente, mas a etiquetagem da emba-
lagem é igualmente um importante instru-
mento de educação ambiental. 

  1- Comunicação da Comissão: Uma Estratégia Europeia para os Plásticos na Economia Circular [COM(2018) 28 final]
  2- Proposta de Diretiva relativa à redução do impacto de certos plásticos no ambiente [COM(2018) de 28 de Maio]
  3- https://monsacintelligent.ca/quebec-lifecycle-analysis-of-shopping-bags-in-quebec/?lang=en 
  4- http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2018/mar/plastposer-lca/ 

  5- [COM(2006) 767 final]

NOTAS
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Acordo de Parceria 
Económica UE – Japão
COMISSÃO APRESENTA CONCLUSÕES 

A Comissão Europeia apresentou, no dia 18 de abril de 2018, as conclusões das negociações do 
Acordo de Parceria Económica entre a União Europeia e o Japão. Iniciadas em 2013, as conversações 
foram destacadas pela Comissão Europeia como uma das principais prioridades em relação à sua 
estratégia comercial. Espera-se que a ratificação e posterior entrada em vigor do acordo aconteça 
até à primavera de 2019

O ACORDO DE Parceria Económica (APE) 
UE – Japão é o maior acordo comercial bi-
lateral alguma vez negociado pelo bloco eu-
ropeu e permitirá às empresas exportadoras 
europeias poupar anualmente mil milhões de 
euros em tarifas alfandegárias. O acordo im-
pulsiona o comércio de bens e serviços entre 
o mercado europeu e a economia nipónica de 
127 milhões de consumidores, que atualmen-
te absorve 3,6 % das exportações europeias, 
ocupando o sexto lugar no ranking dos parcei-
ros comerciais da UE, atrás dos EUA (17,8%), 
China (14,9%), Suíça (7,6%), Rússia (5,5%) e 
Turquia (4,2%). 
Apelidado de “cars-for-cheese deal”, este 
acordo representa uma grande oportunidade 
para o sector agroalimentar através da redu-
ção gradual das tarifas elevadas atualmente 
praticadas sobre estes produtos europeus. 
Para fomentar e proteger alguns produtos re-
gionais, o acordo contempla mais de 200 indi-
cações geográficas, concedendo um estatuto 
especial, no caso português, à Pera Rocha, 
ao Queijo de S. Jorge e à quase totalidade 
das regiões vinícolas portuguesas. O desman-
telamento pautal para a generalidade dos pro-
dutos industriais significa boas notícias, espe-
cialmente para os empresários das indústrias 
dos químicos, plásticos, têxteis, produtos silví-
colas, pescas, calçado e curtume. No sentido 
inverso, é de realçar a importância da exporta-
ção de veículos japoneses para a Europa.
Com tarifas aduaneiras a rondar os 3,5% na 
média dos setores, é na remoção de barrei-
ras não tarifárias que está uma das grandes 
valias do acordo. A simplificação burocrática 
do acesso de variados produtos europeus, 
entre os quais peças para veículos a motor, 
produtos para-farmacêuticos e cosméticos, 
aparelhos e dispositivos médicos, cerveja 
e vestuário (por meio de um sistema de eti-
quetagem comum), permitirá o acesso a uma 

maior quantidade de produtos ao altamen-
te regulado mercado nipónico. A adoção de 
padrões comuns de segurança, qualidade e 
normas laborais, e o compromisso em atingir 
as metas dos acordos internacionais sobre o 
ambiente, constituem importantes oportuni-
dades de negócio e de aproximação entre as 
duas economias. 
O comércio de serviços também representa 
uma parte importante do acordo, em particu-
lar os serviços postais e de correio expresso, 
telecomunicações, serviços de transporte ma-
rítimo internacional, serviços financeiros, entre 
outros, passando ainda a ser possível às em-
presas europeias concorrer a contratos no se-
tor ferroviário, e aceder a concursos públicos 
em 48 das chamadas “cidades principais” do 
Japão. Espera-se um crescimento entre 16% 
e 24% dos serviços europeus exportados, 
que atualmente representam 28 mil milhões 
de euros. No entanto, permanecem algumas 
dificuldades de natureza informal como a lín-
gua, a cultura empresarial e as redes de con-
tacto, fazendo ainda destes constrangimentos 
culturais um custo elevado para a entrada das 
empresas no mercado nipónico. 
As PME´s terão na disponibilização de infor-
mação sobre como aceder ao mercado nipó-
nico uma chance para se tornarem num grupo 
de peso neste acordo. Todas as informações 
práticas dos passos, formulários, e documen-
tos necessários para entrar neste mercado, 
bem como sobre legislação e regulação, me-
didas sanitárias e fitossanitárias, direitos de 
propriedade intelectual, impostos, entre ou-
tras, serão disponibilizadas num sítio Internet 
específico da Comissão Europeia.
As partes terão ainda de cumprir as obriga-
ções estabelecidas nos acordos internacio-
nais sobre os direitos de propriedade inte-
lectual, e promover eficiência e transparência 
na administração dos seus sistemas de pro-

priedade intelectual. Cada parte terá de dar 
aos autores exclusividade dos direitos sobre 
autorizar ou proibir a reprodução, distribuição 
ou comunicação das suas obras. Quanto à 
concorrência, as empresas terão de manter 
regras exaustivas, transparentes e não-discri-
minatórias.
Este é, portanto, um acordo da maior impor-
tância para a União Europeia e para as em-
presas nacionais que terão uma oportunidade 
para aumentar as suas exportações e diversi-
ficar os seus parceiros comerciais, reduzindo 
a dependência das exportadoras portuguesas 
face aos mercados europeus.

NÚMEROS DO ACORDO

• O Japão é o 2º maior parceiro europeu na 
Ásia, a seguir à China
• Juntos, a UE e o Japão representam cerca de 
1/3 do PIB mundial
• As exportações de bens da UE para o Japão 
representam 58 mil milhões €
• As exportações de serviços da UE para o Ja-
pão representam 28 mil milhões €
• O valor pago pelas exportadoras europeias 
em tarifas ascende aos mil milhões € por ano
• Espera-se um aumento de 180% na expor-
tação de alimentos processados para o Japão
• 3,5% é a média das tarifas aduaneiras prati-
cadas sobre a importação de produtos indus-
triais provenientes do Japão
• 40% é a atual tarifa aduaneira imposta à 
carne de bovino e queijos, que será eliminada 
em 10 anos 
• 205 indicações geográficas, das quais 11 para 
produtos portugueses 
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BREXIT 
Questões aduaneiras em foco
No final de março 2019, o Reino Unido deixará de ser membro da União Europeia. Na ótica 
das empresas, um dos impactos mais imediatos do Brexit é seguramente no domínio aduaneiro. 
Neste contexto, apresentamos o sumário executivo do documento da BusinessEurope 
“As questões aduaneiras do BREXIT – implicações e soluções”, recentemente publicado

NO FINAL DE março 2019, o Reino Unido dei-
xará de ser membro da União Europeia. As ne-
gociações do Brexit intensificam-se, e o tempo 
começa a escassear. É necessário que durante 
o próximo outono seja concluído o acordo so-
bre a saída, de modo a dar tempo a ambos os 
lados para o ratificarem até à data estabelecida.  
Entretanto, desde abril passado que decorrem já 

as discussões sobre o quadro da futura relação 
entre a U.E. e o Reino Unido. A CIP tem acom-
panhado este processo no âmbito da sua Task-
-Force Brexit, tendo decidido promover a reali-
zação de um estudo sobre as consequências 
económicas do Brexit para as empresas portu-
guesas, cujos resultados preliminares serão bre-
vemente discutidos com os seus associados.  

Na ótica das empresas, um dos impactos 
mais imediatos do Brexit é seguramente no 
domínio aduaneiro. É neste contexto, que 
seguidamente transcrevemos a versão por-
tuguesa do sumário executivo do documento 
da BusinessEurope “As questões aduaneiras 
do BREXIT – implicações e soluções” recen-
temente publicado.

“O documento da BusinessEurope sobre as 
implicações e soluções aduaneiras do Bre-
xit visa informar tanto os responsáveis po-
líticos como as empresas sobre o impacto 
aduaneiro que o Brexit pode ter, para ajudar 
as empresas a compreender os problemas 
que podem enfrentar e fornecer aos respon-
sáveis políticos propostas para eliminar ou 
compensar os problemas identificados nes-
te documento. As implicações aduaneiras 
concretas resultantes do Brexit dependerão 
muito do tipo de acordo alcançado pelo Rei-
no Unido e pela UE em relação à sua futura 
relação. Sem prejuízo da natureza da rela-
ção futura, é evidente que qualquer opção 
que represente menos que a adesão plena 
ao mercado único e à união aduaneira criará 
barreiras económicas entre a UE e o Reino 
Unido que poderão resultar em custos signi-
ficativos para as empresas.
Até que o tipo de modelo futuro seja deter-
minado e ratificado, as empresas carecem 
da clareza necessária para se prepararem 
adequadamente para o Brexit. A possibilida-
de de um cenário “cliff-edge” (cenário “pre-
cipício”, em que o Reino Unido abandona 
a União Europeia e o período de transição 
termina sem haver acordo relativo ao futu-
ro relacionamento) continua a ser um risco 
elevado.
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A BusinessEurope insta os responsáveis 
políticos a encontrarem, atempadamente, 
o melhor modelo para abordar as questões 
descritas neste documento. Ao fazê-lo, 
solicita à UE e ao Reino Unido que mante-
nham a relação económica o mais próxima 
possível, preservando simultaneamente a 
integridade do mercado único, a fim de mi-
nimizar o impacto económico do Brexit. Os 
responsáveis políticos devem ser cautelo-
sos na tentativa de preservar e fortalecer o 
continente europeu como um dos clusters 
industriais importantes a nível mundial. 

QUESTÕES PRINCIPAIS 
As empresas exigem uma transição sem 
descontinuidades para o relacionamento 
futuro. O período de transição deve provi-
denciar uma ponte adequada para o relacio-
namento futuro, a fim de evitar um cenário 
“cliff-edge”. No caso de o período de tran-
sição terminar antes que um acordo sobre 
o futuro relacionamento esteja em vigor, o 
comércio entre a UE e o Reino Unido passa-
rá a ser enquadrado apenas nos termos da 
Organização Mundial do Comércio, e todos 
os problemas descritos neste documento 
serão de relevância imediata.
O Brexit poderá resultar numa infinidade 
de procedimentos alfandegários onerosos, 
em barreiras não-tarifárias e problemas na 
área da regulamentação. Cada grau de di-
vergência em relação à situação de membro 
da UE, cria barreiras económicas adicionais. 
Estas podem implicar direitos aduaneiros 
e declarações adicionais, regras de origem 
complexas ou questões de acumulação, es-
trangulamentos físicos e digitais, regras e le-

gislação divergentes, ausência de reconhe-
cimento mútuo e introdução de avaliações 
de conformidade.
Muitas das recomendações levarão tem-
po a serem implementadas. Quanto mais 
baixo for o nível de integração económica 
decidido entre a UE-27 e o Reino Unido, 
maior será o nível de adaptação que será 
necessário, uma vez que terão de ser esta-
belecidos novos sistemas, procedimentos e 
infraestruturas. No caso de ambas as partes 
optarem por negociar um acordo de livre 
comércio, pode não haver tempo suficiente 
antes do final do período de transição para 
implementar todas as soluções necessárias. 
Um modelo ambicioso de integração eco-
nómica poderia proporcionar uma solução 
abrangente para essas questões.

RECOMENDAÇÕES CHAVE
Manter a relação económica o mais 
próxima possível, preservando simul-
taneamente a integridade do mercado 
único. Qualquer grau de divergência entre o 
Reino Unido e a União Europeia criará bar-
reiras económicas adicionais que podem le-
var a custos significativos para as empresas. 
Modelos diferentes resultam em direitos e 
obrigações diferentes e, consequentemen-
te, em variados custos e barreiras para as 
empresas.
O alinhamento regulamentar entre a UE 
e o Reino Unido é da maior importân-
cia para preservar as cadeias de valor 
e evitar as barreiras não pautais ao 
comércio. A cooperação regulamentar é 
fundamental para evitar divergências regula-
mentares desnecessárias. Um número sig-

nificativo de regulamentações aplica-se aos 
produtos, de entre as quais, regulamenta-
ções técnicas horizontais, regras de acesso 
ao mercado, propriedade intelectual, prote-
ção de dados, regras específicas do setor. A 
divergência entre a UE e o Reino Unido em 
áreas-chave da regulamentação criaria cus-
tos adicionais e repercussões para as em-
presas que operam entre os dois mercados, 
bem como para as suas cadeias de abas-
tecimento. É importante ter em conta que 
até agora, nenhum acordo de livre comércio 
conseguiu resolver os problemas de diver-
gência regulatória, situação que constituirá 
um desafio para ambos os lados abordarem 
no contexto do relacionamento futuro. 
Desenvolver procedimentos aduaneiros 
simplificados para todas as empresas. No 
caso de o Reino Unido abandonar o Mer-
cado Único e a União Aduaneira, as em-
presas exigirão procedimentos aduaneiros 
simplificados para garantir que o comércio 
permaneça o mais isento de atrito possível. 
Isto é particularmente importante no caso 
das empresas sem experiência comercial 
recente fora do mercado único, o que inclui 
um grande número de PME que enfrenta-
riam um elevado grau de dificuldade e de 
custos para se adaptarem a alterações 
substanciais.
Melhorar a sensibilização das empre-
sas. As autoridades da UE e do Reino Uni-
do devem, de forma pró-ativa, alcançar e 
trabalhar com as suas comunidades empre-
sariais para obter uma compreensão com-
pleta das necessidades das empresas para 
se prepararem para o Brexit. As autoridades 
devem providenciar informação, formação 
e recursos adequados às empresas, espe-
cialmente para as que nunca operaram fora 
da UE e que, portanto, nunca lidaram com 
formalidades aduaneiras.
Melhorar e acelerar a preparação para 
o Brexit. Dados os desafios descritos no 
documento e as necessidades da comu-
nidade empresarial, é fundamental que as 
autoridades de ambos os lados estejam 
preparadas para lidar urgentemente com as 
mudanças resultantes do Brexit, para que 
as empresas não enfrentem estrangulamen-
tos desnecessários nas fronteiras. Isso inclui 
recrutamento e formação dos trabalhadores 
(oficiais alfandegários, veterinários e pessoal 
relacionado, como aqueles envolvidos na 
gestão dos processos sanitários e fitossa-
nitários), mas também preparação e imple-
mentação de infraestrutura física e digital. 
Há que também proporcionar às empresas 
a maior clareza possível sobre a possível fu-
tura relação UE-Reino Unido, para que te-
nham tempo de se adaptar.” 
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Quadro Pós-Cotonou

Parceria entre a União Europeia 
e os países ACP após 2020

Encontra-se neste momento em vigor o Acordo de Parceria entre a União Europeia e os 
Estados de África, Caraíbas e Pacífico (conhecido comummente como “Acordo de Cotonou”), que 
foi assinado a 23 de junho de 2000 em Cotonou, no Benin. Este acordo foi estabelecido para um 
período de 20 anos e caducará em fevereiro de 2020

A CADUCIDADE deste Acordo de Par-
ceria, que abrange atualmente 100 países 
com uma população total de cerca de 1,5 
mil milhões de pessoas, é a oportunidade 
para renovar a relação da UE com os seus 

parceiros ACP, tendo em conta o atual con-
texto global.
De acordo com a Comissão Europeia, a 
nova parceria entre a UE e os países ACP 
deve basear-se em três pilares:

• A Agenda 2030 das Nações Unidas, que 
estabelece os Objetivos para o Desenvolvi-
mento Sustentável;
• A Estratégia Global da UE para a Política 
Externa e de Segurança;
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• Coerência com o Consenso Europeu para 
o Desenvolvimento.
Os próximos meses serão cruciais para a 
definição de um quadro legislativo para as 
relações entre os continentes Europeu e Afri-
cano, não apenas devido à caducidade do 
acordo, mas também porque o orçamento 
Europeu 2021-2027 (Quadro Financeiro 
Plurianual) se encontrará em discussão.

A proposta da Comissão
No dia 12 de dezembro de 2017, o Colégio 
de Comissários apresentou um “draft nego-
tiation mandate” para as futuras negocia-
ções UE-ACP ao Conselho Europeu. Espe-
rava-se que essa proposta fosse discutida 
e aprovada até ao final do mês de maio de 
2018, em sede do Conselho Europeu dos 
Negócios Estrangeiros, mas, até à data 
desta publicação, não foi ainda possível aos 
Estados-Membros alcançar um consenso 
sobre este tema. Do lado dos países ACP 
existe já um mandato negocial, apresentado 
a 30 de maio de 2018 por ocasião da reu-
nião ministerial UE-ACP¸ que decorreu em 
Lomé, no Togo.
A proposta da Comissão destaca o setor 
privado como essencial para o crescimento 
económico e o desenvolvimento sustentável 
das comunidades, uma referência que a CIP 
apoia completamente. É importante que se 
estabeleça um diálogo estruturado entre a 
Comissão e o setor privado Europeu, de 
forma a assegurar que o mandato final de 
negociação tem em conta os interesses das 
empresas Europeias.
A inclusão do setor privado no processo 
negocial é ainda importante para assegurar 
que se cumprem os objetivos do desenvol-
vimento sustentável incluídos na Agenda 
2030 das Nações Unidas, pois as empresas 
são, na maior parte das vezes, as entidades 
que asseguram a implementação e super-
visão destas medidas onsite. Uma coope-
ração para o desenvolvimento eficiente tem 
uma importância acrescida para ajudar os 
países Africanos a ir de encontro a estes 
objetivos. Reforçar a presença de empresas 
Europeias no continente Africano será tam-
bém uma forma de assegurar a continuida-

de do papel da Europa como promotora do 
comércio livre, do crescimento económico e 
do desenvolvimento. 

Prioridades para a CIP
As empresas Portuguesas têm importantes 
interesses estratégicos no mercado Afri-
cano, não apenas devido às duradouras 
relações culturais com os países de língua 
oficial Portuguesa, mas também devido à 
posição geográfica privilegiada de Portugal 
no Sul da Europa. A vantagem de partilhar 
a linguagem com alguns dos países do con-
tinente Africano é, obviamente, um fator in-
fluenciador para o reforço das relações com 
países como Angola ou Moçambique, mas, 
hoje em dia, as empresas Portuguesas es-
tão a expandir os seus interesses e a focar-
-se também em países Africanos de língua 
oficial Francesa e Inglesa.
Acelerar a reforma estrutural em África atra-
vés de um ambiente favorável ao setor priva-
do e promover o seu desenvolvimento sus-
tentável económico e social, bem como o 
seu crescimento inclusivo, é uma prioridade 
para a CIP e os seus Associados. De forma 
a alcançar este objetivo, a CIP elencou al-
guns dos objetivos específicos que gostaria 
de ver implementados, e onde acredita que 
o papel do setor privado, em parceria com a 
União Europeia, seria muito importante:
a) O reforço do acesso ao financiamento 
para a cooperação entre as pequenas e 
médias e empresas Europeias e Africanas;
b) A promoção do empreendedorismo e da 
criação de emprego nos países Africanos, 
para apoiar um ambiente político e econó-
mico estável, de forma a potenciar o contro-
lo dos elevados fluxos migratórios;

DESTAQUE

De forma a alcançar estes ambiciosos objetivos para o Quadro Pós-Co-
tonou, é crucial também assegurar a existência de um diálogo estru-
turado e aberto entre os representantes oficiais dos setores privados 
Europeu e Africano.

DESTAQUE

Acelerar a reforma estrutural em África através de um ambiente fa-
vorável ao setor privado e promover o seu desenvolvimento susten-
tável económico e social, bem como o seu crescimento inclusivo, é 
uma prioridade para a CIP e os seus Associados.

c) A melhoria das políticas sociais e da pro-
teção médica nos países Africanos;
d) O apoio à integração regional no conti-
nente Africano, como ferramenta de alarga-
mento dos mercados regionais;
e) A criação de Centros de Educação e For-
mação Vocacional, com alta integração das 
tecnologias de informação. 
Adicionalmente, no contexto do crescimen-
to populacional exponencial, das alterações 
climáticas e da evolução dos padrões nutri-
cionais, a CIP reconhece ainda o valor do in-
vestimento em maior produtividade agrícola, 
contribuindo para o aumento da inovação, 
sustentabilidade e competitividade, tanto 
para produções agrícolas de grande escala 
como para produções familiares, novamen-
te referindo a necessidade de aumentar e 
facilitar o seu acesso ao financiamento.
Deve ser ainda considerado que as empre-
sas Chinesas estão a aumentar exponen-
cialmente a sua presença nestes mercados, 
pois beneficiam de altos subsídios Estatais 
para esse fim. A inclusão de provisões no 
Plano Europeu de Investimento Externo 
(através do Fundo Europeu para o Desen-
volvimento Sustentável), que assegurem 
um apoio justo às empresas Europeias para 
desenvolver as suas atividades é essencial 
para garantir o seu sucesso.
As empresas Europeias são mais eficientes 
– devido ao escrutínio rigoroso que enfren-
tam em termos de controlo da qualidade de 
produção e compliance com os padrões 
europeus, podendo transmitir altos padrões 
de produtividade a estes países. Além dis-
so, estas empresas servirão como hubs 
de desenvolvimento local, não contribuin-
do apenas para o crescimento económico, 
mas para o investimento em capacidades 
profissionais e educacionais, através de pro-
gramas de formação profissional, atribuindo 
mesmo por vezes bolsas de estudo que 
permitem aos locais ter acesso a níveis de 
educação superiores. 
De forma a alcançar estes ambiciosos objetivos 
para o Quadro Pós-Cotonou, é crucial também 
assegurar a existência de um diálogo estrutura-
do e aberto entre os representantes oficiais dos 
setores privados Europeu e Africano.
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INNOVATION SESSIONS

3ª edição dedicada 
à inovação no setor da saúde

A terceira edição do evento INNOVATION SESSIONS decorreu em Bruxelas no dia 4 de 
junho de 2018 e foi dedicada ao tema “Healthcare Systems and Future Therapies”. 
Contou com a presença de vários oradores, portugueses e internacionais, de todas as 
áreas relacionadas com a saúde, desde o setor privado ao setor público a instituições de 
investigação e desenvolvimento. Este evento anual resulta de uma parceria entre a CIP, a 
AICEP, a Eupportunity, a ANI – Agência Nacional de Inovação, e o apoio do CESE – Conselho 
Económico e Social Europeu

A CIP MARCOU presença na 3ª edição do 
evento “Innovation Sessions” decorreu no 
dia 4 de junho de 2018, no Conselho Eco-
nómico e Social Europeu. 
A sessão de abertura contou com a inter-
venção do Vice-Presidente da CIP e Presi-
dente do Conselho Estratégico Nacional da 
Saúde da CIP, João Almeida Lopes, bem 
como de Sua Excelência, o Embaixador 
Pedro Lourtie, Luís Castro Henriques, Pre-
sidente da AICEP, Isabel Caetano, membro 
da direção da ANI – Agência Nacional para 
a Inovação e Luca Jahier, Presidente do Co-
mité Económico e Social Europeu.
Em representação da CIP estiveram ainda 
presentes Óscar Gaspar, Vice-Presidente da 
CIP e Presidente da Associação Portuguesa 
de Hospitalização Privada e Miguel Garcia, 
membro do Conselho Estratégico Nacional 
para a Saúde da CIP e CEO da TechnoPage.
O evento contou ainda com um keyno-
te speech do Comissário Europeu para a 
Investigação, Ciência e Inovação, Carlos 
Moedas, que falou das novas oportunida-
des para o setor da saúde no âmbito das 
propostas da Comissão Europeia para 
o próximo Quadro Financeiro Plurianual 
(2021-2027), destacando o novo programa 
HorizonEurope como uma fonte importante 

de financiamento para projetos que privile-
giem a inovação e investigação.
O evento esteve dividido entre dois principais 
painéis de debate: “European Innovation Agen-
da and National Capacities” e “The Future of 
Healthcare: new therapies, new questions”. 
Durante a primeira ronda de intervenções, 
foi possível contar com o contributo de uma 
apresentação conjunta das DGs RTD (Re-
search and Innovation) e CONNECT da Co-
missão Europeia, que explicou ao detalhe o 
plano para uma implementação de serviços 
digitais variados nos cuidados de saúde dos 
cidadãos europeus. Adicionalmente, hou-
ve uma intervenção por parte do diretor do 
Health Cluster Portugal, Joaquim Cunha, 
e uma apresentação sobre o programa do 
Ministério da Saúde português para a imple-
mentação do plano de receitas médicas di-
gitais. Entre as empresas e instituições que 
intervieram durante este primeiro debate 
incluíram-se o Instituto de Medicina Mole-
cular João Lobo Antunes, a Glinnt – Global 
Intelligent Technologies, a MedTech Europe, 
a MedicineOne, a DevScope/HVITAL e a 
Hovione Capital SA/Mediceus SA.
Na segunda ronda de intervenções, mode-
rada pelo representante da CIP no CESE, 
Gonçalo Lobo Xavier, decorreram duas 

apresentações por parte da DG RTD, uma 
sobre medicina regenerativa, tecnologia de 
células e terapia de genes e outra sobre as 
inovações no campo da nanomedicina, e 
ainda uma intervenção por parte do Con-
selho Estratégico Nacional para a Saúde 
da CIP, que elencou alguns dos melhores 
exemplos de empresas portuguesas a nível 
de projetos de inovação e investigação na 
área da saúde (BIAL, Exogenus Therapeu-
tics, Immunethep, Lymphact, Luzitin, RoPla-
Vac, TechnoPhage, Stemmatters, Genibet, 
HeartGenetics, Coimbra Genomics, Biosur-
fit, HVITAL) e referiu ainda um dos maiores 
centros de investigação académica nesta 
área a nível nacional, o Centro para Inves-
tigação Médica do Centro Médico Acadé-
mico de Lisboa (PtCRIN). De seguida, foi 
possível contar com os pitchs da SWORD 
Health, da Norwegian Universty of Science 
and Technology, da Technophage,  da EF-
PIA – European Federation of Pharmaceuti-
cal Industries and Associations e da Innova-
tive Medicines Initiative.
A conclusão deste evento ficou a cargo do 
Presidente da Sociedade Portuguesa de 
Ciências Farmacêuticas, Rogério Gaspar, e 
do representante da Direção de Saúde da 
DG RTD, Ferenc Marofka.





Calendário de Ações de Internacionalização

JULHO

Julho Playtime (Paris) França ANIVEC

Julho Indx Kidswear (Birmingham) Reino Unido ANIVEC

Julho Playtime (Berlim) Alemanha ANIVEC

Julho Supreme Kids (Munique) Alemanha ANIVEC

Julho Ethical Fashion Week (Berlim) Alemanha ANIVEC

Julho Première Vision (Nova Iorque) EUA ANIVEC

Julho Pure Origin (Londres) Reino Unido ANIVEC

02/07 - 06/07 Missão Empresarial ao Azerbaijão (Baku) Azerbaijão AEP

02/07 - 06/07 Missão Empresarial à Ucrânia Ucrânia CCIP

03/07 - 05/07 Premium (Berlim) Alemanha APICCAPS

03/07 - 05/07 Panorama (Berlim) Alemanha APICCAPS

08/07 - 09/07 Modefabriek (Amesterdão) Países Baixos APICCAPS

08/07 - 13/07 Missão Empresarial à Etiópia Etiópia CCIP

08/07 - 13/07 Missão Empresarial aos Estados Unidos (São Francisco) EUA NERLEI

10/07 - 13/07 Feira INTERLUMI Panamá AIDA

10/07 - 14/07 FILDA - Feira Internacional de Luanda Angola AEP

17/07 - 19/07 International Fashion & Leather Show (Bogotá) Colômbia APICCAPS

22/07 - 24/07 Project & MRKet NY (Nova Iorque) EUA APICCAPS

22/07 - 24/07 Pure London (Londres) Reino Unido APICCAPS

24/07 - 26/07 Colombiamoda (Medellin) Colômbia APICCAPS

AGOSTO

Agosto Feira ExpoTIC 2018 (Lima) Peru ANETIE

Agosto Children's Club (Nova Iorque) EUA ANIVEC

Agosto Playtime (Nova Iorque) EUA ANIVEC

Agosto MRKet | Project (Las Vegas) EUA ANIVEC

05/08 - 07/08 Chicago Collective EUA APICCAPS

05/08 - 07/08 Moda Footwear (Birmingham) Reino Unido APICCAPS

08/08 - 10/08 CIFF / REVOLVER (Copenhaga) Dinamarca APICCAPS

13/08 - 15/08 Magic (Las Vegas) EUA APICCAPS

SETEMBRO

13/08 - 15/08 Magic (Las Vegas) EUA APICCAPS

Setembro Feira México IT 2018 (Montecito) México ANETIE

Setembro Missão Empresarial à Tailândia e Myanmar Tailândia, Myanmar AEP

Setembro Munich Apparel Source Alemanha ANIVEC

Setembro CPM (Moscovo) Rússia ANIVEC

Setembro Première Vision (Paris) França ANIVEC

Setembro Tranoï (Paris) França ANIVEC

Setembro Paris Prêt-à-Porter França ANIVEC

01/09 - 03/09 ILM (Offenbach) Alemanha APICCAPS

01/09 - 04/09 Missão Empresarial ao Canadá Canadá AIDA

02/09 - 04/09 Gallery Shows (Dusseldorf) Alemanha APICCAPS

03/09 - 09/09 Feira FACIM Moçambique AIDA

07/09 - 09/09 Momad Shoes (Madrid) Espanha APICCAPS

07/09 - 10/09 WSN Paris França APICCAPS

10/09 - 15/09 Missão Empresarial aos EUA EUA AIMMAP

11/09 - 15/09 Feira Automechanika 2018 (Frankfurt) Alemanha NERLEI

14/09 - 17/09 Feira HOMI Milão Itália AEP

14/09 - 19/09 Missão Empresarial ao Brasil Brasil AEP

16/09 - 19/09 Mipel (Milão) Itália APICCAPS

16/09 - 19/09 Micam (Milão) Itália APICCAPS

19/09 - 21/09 Premiere Vision Le Cuir (Paris) França APICCAPS

21/09 - 27/09 Missão Empresarial aos Emirados Árabes Unidos EAU NERLEI

22/09 - 27/09 Missão Empresarial à China China CCIP

23/09 - 25/09 Crecendo (Paris) França APICCAPS
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OUTUBRO

Outubro Feira IT & Business 2018 (Estugarda) Alemanha ANETIE

Outubro Feira IP Expo Europe 2018 (Londres) Reino Unido ANETIE

Outubro Missão Empresarial à Índia (Nova Deli) Índia AEP

Outubro Missão Empresarial ao Irão Irão CCIP

Outubro Missão Empresarial aos Emirados Árabes Unidos EAU CCIP

Outubro Missão Empresarial à Indonésia Indonésia CCIP

01/10 - 04/10 Feira AHR Expo México AIDA

07/10 - 12/10 Missão Empresarial à Bulgária (Sofia) Bulgária AEP

14/10 - 20/10 Feira Cantão China AIDA

16/10 - 18/10 IZB - International Suppliers Fair 2018 (Wolfsburgo) Alemanha AEP, AFIA

17/10 - 18/10 Futurmoda (Alicante) Espanha APICCAPS

22/10 - 24/10 Fashion World Tokyo Japão APICCAPS

22/10 - 25/10 Obuv' Mir Kozhi (Moscovo) Rússia APICCAPS

22/10 - 25/10 Feira SAUDI BUILD & STONE TECH (Riade) Arábia Saudita AEP

22/10 - 27/10 Missão Empresarial à Argentina Argentina CCIP

27/10 - 31/10 Missão Empresarial ao Gana Gana AIMMAP

28/10 - 03/11 Missão Empresarial ao Panamá e Costa Rica Panamá, Costa Rica AEP

29/10 - 02/11 Feira FIHAV - Feira Internacional de Havana Cuba AEP

30/19 - 01/11 Feira GULFHOST 2018 (Dubai) EAU AEP

NOVEMBRO

Novembro Missão Empresarial ao Quirguistão (Bisqueque) Quirguistão AEP

Novembro Missão Empresarial ao Chile e Bolívia (Santiago e La Paz) Chile, Bolívia AEP

Novembro Missão Empresarial à Tunísia Tunísia CCIP

04/11 - 10/11 Missão Empresarial ao Gana (Accra) e Costa do Marfim (Abidjan) Gana, Costa do Marfim AEP

06/11 - 08/11 Feira GULFOOD MANUFACTURING (Dubai) EAU AEP

11/11 - 16/11 Missão Empresarial ao México México CCIP

13/11 - 16/11 Feira Elmia Subcontraktor Suécia AIMMAP

14/11 - 21/11 Feira TAIWAN INTERNATIONAL FOOD INDUSTRY SHOW Taiwan AEP

15/11 - 19/11 Feira COMAD Chile AIDA

17/11 - 22/11 Missão Empresarial à Arábia Saudita Arábia Saudita CCIP

18/11 - 23/11 Feira Market Place Américas (Miami) EUA AIDA

19/11 - 23/11 Missão Empresarial a Taiwan Taiwan AEP

25/11 - 28/11 Feira BIG 5 SHOW (Dubai) EAU AEP

25/11 - 30/11 Missão Empresarial ao Dubai EAU AIDA

27/11 - 30/11 Feira POLLUTEC LYON França AEP

DEZEMBRO

Dezembro Ffany (Nova Iorque) EUA APICCAPS

Dezembro Missão Empresarial a Marrocos Marrocos CCIP

01/12 - 08/12 Missão Empresarial à Malásia e Singapura Malásia, Singapura AEP

02/12 - 07/12 Missão Empresarial ao Peru Peru CCIP

SAIBA MAIS EM WWW.CIP.ORG.PT
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SETEMBRO

23/09 - 27/09 Missão Empresarial à Colômbia Colômbia CCIP

23/09 - 28/09 Missão Empresarial à Colômbia (Bogotá) Colômbia NERLEI

23/09 - 29/09 Missão Empresarial ao Canadá (Toronto) Canadá AEP

24/09 - 28/09 Feira Internacional de Bogotá Colômbia AIDA

24/09 - 28/09 Feira Tecnargilla 2018 (Rimini) Itália NERLEI

25/09 - 27/09 Lineapelle (Milão) Itália APICCAPS

25/09 - 28/09 Feira METALMADRID Espanha AIDA

29/09 - 05/10 Missão Empresarial à Namíbia (Windhoek) Namíbia AEP
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Porto recebe congresso mundial de calçado

Conferência da AIMMAP destaca inovação 
na indústria metalúrgica e metalomecânica

Prémios AHRESP 2018

Terminou, com um balanço francamente po-
sitivo, o Congresso Mundial da UITIC (União 
Internacional dos Técnicos da Indústria de 
Calçado), o maior do setor do calçado. Duran-
te uma semana estiveram reunidos, no Porto, 
541 profissionais oriundos de 33 países.
O futuro da indústria de calçado a nível mun-
dial foi o ponto central em discussão no 20º 
Congresso da UITIC, que teve lugar no Por-
to de 16 a 18 de maio. “Novos produtos e 
novos serviços ligados às necessidades dos 
consumidores”, “Desenvolvimento inteligente 
e produção”, “Sustentabilidade, transparência 
da cadeia de abastecimento e tendências re-
gulatórias que afetam as fábricas” e “Fábricas 
centradas no homem e novas formas de ges-
tão” foram os temas em destaque.
Na ótica do Presidente da UITIC, Yves Morin, 
o “20º Congresso da UITIC foi incrível devido 
ao número recorde de delegados, pelas fan-
tásticas visitas às empresas, pelo nível elevado 

dos painéis, dos discursos e das apresenta-
ções”. Em traços gerais, “o congresso atingiu 
plenamente os seus objetivos de ser o «Think 
Tank» internacional da indústria de calçado”.
Na abertura do certame, a Secretária de Esta-
do da Indústria, Ana Teresa Lehmann, salien-
tou que “Portugal está numa posição privile-
giada. É uma indústria inovadora e fortemente 
exportadora: mais de 95% da sua produção 
destina-se aos mercados externos e exportou 
mais de 80 milhões de pares de calçado em 
2017”.
Luís Onofre, Presidente da APICCAPS, fez um 
“balanço positivo para um dos mais interes-
santes Congressos de sempre” e destacou o 
«Roteiro do Cluster do Calçado para a Econo-
mia Digital», recentemente apresentado pela 
indústria portuguesa de calçado. O FOOTure 
4.0 prevê um investimento de 50 milhões de 
euros até 2020 e procura explorar as oportuni-
dades criadas pela Indústria 4.0 e definiu qua-

tro prioridades estratégicas e catorze medi-
das, nomeadamente criar formas de interação 
com o cliente num contexto digital e em rede; 
melhorar a flexibilidade, tempo de resposta ao 
cliente, inteligência de negócios e sustentabi-
lidade; qualificar o setor para a Indústria 4.0, 
tonando-o mais dinâmico, inovador e capaz 
de criar novos negócios; melhorar a inteligên-
cia e imagem do setor.
Ao longo de três dias, extra Congresso, mais 
de vinte empresas de calçado foram visitadas 
pelos congressistas.

A AIMMAP - Associação dos Industriais Meta-
lúrgicos e Metalomecânicos e Afins de Portugal 
e o jornal Expresso promoveram, no dia 15 de 
maio, na Fundação de Serralves, no Porto, uma 
conferência subordinada ao tema “Metal 4.0 – 
Sustentabilidade, Crescimento e Inovação”, e a 
cujos trabalhos assistiram mais de 200 pessoas.
A relevância da inovação no setor metalúrgico e 
metalomecânico foi um dos temas em destaque 
nesta conferência, que contou com a presença 
e intervenção do Primeiro-Ministro, António Cos-
ta, na sessão de encerramento.
A conferência foi aberta pelo Presidente da Dire-
ção da AIMMAP, Aníbal Campos, que enfatizou 

Os vencedores da quarta edição dos Pré-
mios AHRESP, uma iniciativa da Associa-
ção da Hotelaria, Restauração e Similares 
de Portugal que visa a divulgação de casos 
que inspiram o setor do Turismo, Hotelaria 
e Restauração e o reconhecimento de em-
presas e de profissionais que se destacaram 
nas suas atividades, foram conhecidos no 
dia 1 de junho, numa cerimónia realizada no 
Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.
Para além dos prémios atribuídos em diver-
sas categorias ligadas ao setor, os Prémios 

o facto de o setor estar a viver um momento 
bastante positivo. Não obstante, referiu que a 
realização deste encontro, mais do que celebrar 
a excelente performance do setor, visa essen-
cialmente refletir sobre o que se tem feito para 
continuar a evoluir cada vez mais e melhor.
Os painéis de debate analisaram os temas “A 
Nova Globalização – Que Desafios?” e “Formar 
para Inovar e Internacionalizar”.
Já com a presença do Primeiro-Ministro, António 
Costa, na sala, foi feita a síntese da conferência 
pelo jornalista Pedro Santos Guerreiro e pelo 
Vice-Presidente Executivo da AIMMAP e vice-
-Presidente da Direção da CIP, Rafael Campos 

AHRESP atribuem ainda três distinções de 
prestígio, que reconhecem o legado de ilus-
tres personalidades de renome. Nesta edi-
ção, o Vice-Presidente da Direção da CIP e 
Presidente da Direção da NERA - Associa-
ção Empresarial da Região do Algarve, Vítor 
Neto, foi distinguido com o Prémio Carreira, 
como a personalidade que mais se desta-
cou, ao longo da sua carreira profissional, 
no setor. O Prémio Excelência foi para Ana 
Mendes Godinho, Secretária de Estado do 
Turismo, e a distinção ‘Portugueses Lá Fora’ 

Pereira, que aproveitou a oportunidade para sin-
tetizar o conjunto de matérias que preocupam a 
associação e as suas empresas.
António Costa fez o encerramento, realçando o 
reconhecimento público da enorme importância 
que o setor metalúrgico e metalomecânico as-
sume no contexto da economia portuguesa.

foi para a Academia do Bacalhau, associa-
ção sem fins lucrativos presentes em várias 
cidades que promove a gastronomia portu-
guesa em todo o mundo.
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30ª EDIÇÃO BIEMH

Uma feira recorde em números e inovação
A BIEMH - Bienal Internacional de Máquinas e Equipamentos Industriais de Bilbao celebrou a 
sua 30ª primeira edição com uma feira recorde em números e muito ambiciosa em inovação 
tecnológica e conteúdos. Portugal foi um dos países com maior participação no certame  

COM MAIS DE 1.700 empresas exposito-
ras provenientes de 21 países responderam 
ao convite do certame, o que garantiu uma 
mostra com mais produtos, mais maquina-
ria e uma visão completa da Indústria 4.0 
com aplicações reais em direto. O slogan 
“Be IN, BIEMH” cumpriu-se na plenitude e 
os seis pavilhões do Centro de Exposições 
de Bilbao reuniu de 28 de maio a 1 de junho 
as empresas melhor posicionadas em INno-
vação, INteligência produtiva, INtegração de 
sistemas e INternacionalização. 
De facto, o carácter inovador dos exposito-
res e a internacionalização foram os gran-
des protagonistas da BIEMH, que teve em 
mostra o funcionamento das soluções mais 
avançadas em componentes e acessórios 
(26%), maquinaria primária (22%), ferraentas 
(15%), maquinaria de transformação (14%), 
robótica e automatização (9%), metrologia 
e controlo de qualidade (9%) e outras má-
quinas (5%). A participação de expositores 
estrangeiros registou este ano o melhor nú-
mero dos últimos tempos, graças à recupe-
ração da produção e consumo, e do com-
portamento geral positivo da indústria em 
Espanha. Portugal foi um dos países com 
maior número de expositores.

Visitas profissionais
A BIEMH é a feira líder em Espanha no âm-
bito da produção avançada e uma das con-
vocatórias industriais mais importantes da 
Europa, razão pela qual milhares e profissio-
nais da automação, autopartes e indústria 
auxiliar, bens de equipamento, construções 
metálicas, subcontratação (trabalhos de ar-
ranque e chapa), electrónica e electricidade, 
moldes e matrizes, siderurgia e aeronáutica, 
entre outros, visitaram este ano o Centre de 
Exposições de Bilbao, provenientes de pon-
tos geográficos muito diversos. O programa 
VIP de convites a compradores destacou a 
participação de Portugal, que esteve pre-
sente com una numerosa delegação de em-
presas, principalmente da área dos moldes.

Pavilhão 4.0
Big Data, Inteligência Artificial, Internet 
Industrial das Coisas (IIot), Produção Adi-

Organização da BIEMH

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

NOTA

tiva e Impressão 3D, Robótica Colabora-
tiva, Realidade Virtual e Aumentada são 
áreas que demonstram que a indústria 4.0 
está a transformar radicalmente a forma 
de produzir e oferecer serviços, propor-
cionando às empresas perspectivas de 
crescimento e melhoria competitiva muito 
interessantes.
Tendo em conta este cenário, marcado por 
desafios mas também por oportunidades, 
o pavilhão 4 do Centro de Exposições de 
Bilbao transformou-se no “Pavilhão 4.0” 
para mostrar, em directo, as novas chaves 
para gerir, com êxito, la fábrica “inteligente 
ou conectada”. Neste espaço, destacou-
-se o BeDIGITAL by BIEMH, primeiro fó-
rum dedicado exclusivamente à aplicação 
industrial das tecnologias digitais, ADDI-
T3D, Feria Internacional de Produção Adi-
tiva e 3D, e IMIC-Industrial Maintenance 
Innovation Conference.
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Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional
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NOTA

HOJE HÁ JÁ quem defina uma data para 
que a humanidade esteja a viver em Marte. 
O CEO da empresa americana SpaceX, Elon 
Musk, pretende instalar a primeira colónia 
no planeta vermelho já em 2025. A NASA 
e a Agência Espacial Europeia (ESA) são 
mais comedidas mas também têm desen-
volvido esforços que passam por desbravar 
e orbitar esse planeta. Em 2020 (já daqui a 
3 anos), a ESA prevê colocar um Rover no 
solo marciano. 
Seja porque o nosso planeta apresenta 
uma escassez de recursos cada vez maior, 
levando à procura de um novo local para 
se habitar, seja porque os conhecimentos 
que se fazem no domínio espacial ajudam 
a conhecer melhor o nosso próprio planeta, 
seja ainda porque a humanidade é movida 
pelo desejo de conquistar o desconhecido, 
o setor aeroespacial está hoje em enorme 
expansão, contrabalançando com o que se 
assiste noutros domínios, onde os postos 
de trabalho humanos se veem desafiados 
pela robotização, pelas novas cadeias de 
valor e pela conectividade do tecido produ-
tivo.
Em Portugal, este efeito também se faz 
sentir, sendo visível em vários domínios. Em 
2016 foi criado um cluster que aglutina três 
domínios (aeronáutica, espaço e defesa), 
integrando 68 empresas com um valor de 
exportação na ordem dos 87%, o que é de-
monstrativo da sua capacidade inovadora e 
competitiva.
Por detrás deste trabalho e do sucesso al-
cançado em tão pouco tempo, está uma 
forte aposta na cooperação entre áreas (que 
vão desde a mecânica, à eletrónica, à infor-
mática, às engenharias, aos materiais e sis-
temas produtivos, ao setor da certificação e 

qualidade, entre muitos outras), alicerçada 
numa estreita ligação com universidades, 
centros de formação e escolas com ensino 
profissional. 
Este cluster envolve parcerias com oito uni-
versidades, centros de formação e escolas 
com ensino profissional que formam, por 
ano, 120 engenheiros e 200 técnicos, facil-
mente absorvidos pelo tecido empresarial. 
Não admira, por conseguinte, que nos últi-
mos dois anos, a medicina tenha sido des-
tronada pela engenharia aeroespacial no 
ranking dos cursos superiores com média 
de entrada mais elevada (18,8 valores, na 
primeira fase de colocação dos alunos). 
Outro sinal dos avanços neste setor verifica-
-se na procura crescente que estas forma-
ções têm tido, gerada não só pela empre-
gabilidade que representam (atualmente 
correspondente a 18.500 empregos) mas 
também pelo desafio que oferecem, ao pro-
porcionarem um contacto com realidades 
que até há bem pouco tempo eram enten-
didas como do domínio da ficção científica. 
Acresce referir como atrativo natural do setor 
a oportunidade incessante que os profissio-
nais terão se qualificarem continuadamente 
ou de se requalificarem, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida enriquece-
dora de qualquer currículo. Dada a acelera-
ção do conhecimento deste setor, a busca 
por novas competências e saberes tem 
exigido que assim seja, verificando-se a to-

dos os níveis, inclusive no que diz respeito à 
formação inicial (nível 4 do Quadro Nacional 
de Qualificações). Isso mesmo é comprova-
do pela atuação do Grupo de trabalho de 
manutenção da aeronáutica, dinamizado 
pela Agência Nacional para a Qualificação 
e o Ensino Profissional, em articulação com 
a TAP Air Portugal, a PGA, a SATA, a Em-
braer, a OGMA, a Força Aérea Portuguesa, 
a AEROFORM, a CENFORTEC, o Instituto 
do Emprego e Formação Profissional (com a 
intervenção dos seus Centros de Formação 
Profissional de Évora e de Setúbal), o CEN-
FIM e o Agrupamento de Escolas nº 2 de 
Évora (Escola Secundária Gabriel Pereira). 
O trabalho destes organismos contribuirá 
para atualização dos referenciais e dos per-
fis de formação da área da manutenção e 
da aeronáutica que constam atualmente do 
Catálogo Nacional de Qualificações ou para 
a criação de novas qualificações. Assim, 
prevê-se que, em breve, e a um ritmo quase 
comparável ao das viagens que levarão a 
humanidade a Marte, as entidades formado-
ras e as escolas passem a disponibilizar aos 
jovens e adultos novas qualificações como 
as de mecânico de aeronaves e material de 
voo ou outras cinco qualificações inerentes 
às saídas profissionais de técnico de produ-
ção aeronáutica (montagem de estruturas; 
processos especiais; maquinação CNC; 
produção e transformação de compósitos; 
e qualidade e controlo industrial).

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

NOTA

OS CARREGADORES rápidos da ABB 
conectados à Internet permitem um serviço 
global rápido e uma manutenção pró-ativa, 
assegurando uma maior flexibilidade, com 
a possibilidade de o utilizador se conectar 
a qualquer rede, back-office, plataforma de 
pagamento ou solução de gestão de ener-
gia. Possibilita também atualizações mais 
fáceis, uma elevada disponibilidade de ser-
viço e eficiência de custo, uma vez que se 
evitam custos de desenvolvimento e manu-
tenção de soluções de software.
Atualmente a ABB possibilita uma compa-
tibilidade total com todos os métodos de 
pagamento, o que permite fornecer serviços 
de cobrança, no carregamento de veículos 
elétricos, amplamente disponíveis. Todos os 
carregadores podem ser combinados com 
soluções abrangentes de autorização, pa-
gamento e conectividade de rede.
Os principais componentes dos carregado-
res rápidos DC são projetados e fabricados 
pela ABB. Isso garante um controlo total so-
bre hardware e firmware.
Os carregadores são fabricados em fábricas 
com rigorosos sistemas de qualidade. As 
fábricas são auditadas por entidades exter-
nas independentes, bem como por clientes 
fabricantes de automóveis.
Em Portugal dispõe de soluções de carrega-
mento normal em wallbox - o EVLunic - de 
4.6kW até 22kW em CA para aplicações re-
sidenciais e terciario e soluções de carrega-
mento rápido através de postos em CC de 
20kW a 50kW - o Terra 53 - para aplicações 
privadas e públicas preparadas para ligação 
à rede MOBI.E. Para além do produto, a 
ABB também dispõe dos serviços associa-
dos de ligação em cloud de monitorização e 
manutenção remota, Driver Care e Charger 
Care. Recentemente a ABB anunciou o lan-
çamento oficial do posto de carregamento 

de alta potência de 150kW até 350kW, com 
capacidade de carregar 200km em ape-
nas 8 minutos, o primeiro já disponível no 
mercado. Adicionalmente a ABB também 
dispõe de soluções de carregamento para 
veículos pesados e transportes publicos.
A implementação destas soluções, natural-
mente, seguem o ritmo que o próprio mer-
cado impõe, muito dependente do número 
de veículos elétricos que vão sendo adquiri-
dos pelas empresas e particulares.

ABB Terra 53
É sem duvida uma área de negócio muito 
promissora, a evoluir muito rapidamente 
como pode ser comprovado pelo cresci-
mento muito acelerado do número de veí-
culos elétricos, vendidos no nosso país nos 
últimos anos. Naturalmente que este cres-
cimento do parque automóvel, terá de ser 
acompanhado por uma infraestrutura de 
carregamento adequada, que seria desejá-
vel que evoluísse mais rapidamente que a 
vendas de veículos, algo que tem tido uma 
evolução  mais lenta do que o desejado.
Portugal tomou uma iniciativa inovadora e 
única no mundo, criando uma plataforma 
única para gestão  dos carregamentos e flu-
xos financeiros, a rede MOBI.E. Trata-se de 
um conceito muito interessante equiparado 
ao que temos com a rede multibanco, onde 
é possível usar um cartão único e utilizá-lo 
em qualquer posto de carregamento ligado 
à rede MOBI.E independentemente do ope-
rador. Desta forma, quer o utilizador quer 

o operador, poderão também gerir toda 
a informação associada numa plataforma 
única. Neste sentido, o governo, criou uma 
lei onde obriga que todos os postos de car-
regamento que sejam instalados num local 
público ou privado com acesso público, 
tenham de estar obrigatoriamente ligados 
á rede MOBI.E e para tal, os equipamentos 
terão de passar por um processo de certifi-
cação da compatibilidade com a rede, quer 
ao nível operacional quer de comunicação. 
Tratam-se de testes rigorosos realizados 
pela CEIIA e que o posto de carregamento 
rápido da ABB Terra 53, cumpriu com su-
cesso.

A ABB dispõe de uma solução para infraestrutura de carregamento conectada à Internet, 
e que abrange todos os standards de carregamento de veículos elétricos. Oferecendo assim 
a solução total, soluções de carregamento específicas para qualquer tipo de localização 
e serviços conectados, trazendo mais benefícios para os seus clientes. Os carregadores 
trabalham facilmente em conjunto com qualquer serviço ou aplicativo de pagamento

ABB na vanguarda 
da mobilidade elétrica
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AGENTE OFICIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
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A bordo da Propriedade 
Industrial

A VERDADE é que para colocar um avião 
no ar é necessária a coordenação de quase 
todos os institutos da PI. 
Dentro de um avião poderemos encontrar 
patentes que protegerão todas as inova-
ções a nível de motores e aerodinâmica 
das aeronaves mas também patentes so-
bre quaisquer instrumentos de navegação 
e mesmo patentes sobre o funcionamento 
das portas, das cadeiras ou dos armários 
de cabine.
Temos desenhos ou modelos em cada ban-
co ou em cada cinto de segurança.
As necessidades e as possibilidades de ino-
vação dentro de um avião são infinitas, vão 
do modo de comunicação à orientação, do 
conforto à segurança. Qualquer que seja o 
pormenor que se considere dentro de um 
avião será, certamente, objeto de um direito 
de PI.
Atualmente já nem a informação de segu-
rança é prestada pelo pessoal de bordo, 
mas a maior parte das companhias aéreas 
rendeu-se a divertidos filmes, onde haverá 
direitos de autor a acautelar.
Cada avião comercial torna-se um pavilhão 
que abrange todo o universo da proteção 
intelectual.
Assim, por cada máquina destas, nasce 
um mundo de oportunidades para qualquer 
produtor, seja qual for a sua área, uma vez 
que nem as principais empresas de aviação 
do mundo conseguem produzir um avião 
comercial completo.
Poderão sempre ser necessários sistemas 
de comunicação, sistemas eléctricos, os 
interiores, peças estruturais de fuselagem, 
sistemas de propulsão e todo o tipo de tec-
nologia.
Assim, a aviação comercial torna-se um 
mercado muito apetecível para qualquer in-
dústria.
Acresce que a segurança e responsabilida-
de implicam que todos os componentes de 
um avião sejam fiáveis. Mais que fiáveis têm 
de dar garantias de funcionamento. Qual-
quer marca que consiga, por este motivo, 
entrar na composição de um avião terá 
sempre de se distinguir pela positiva.

Deste modo, figurar como uma marca de 
avião é um atestado de qualidade. É por 
isso que as mais afamadas marcas de au-
tomóveis, por exemplo, não prescindem de 
fazer motores de aviões.
Também é por este motivo que as marcas 
relacionadas com a aviação são as primei-
ras a atingir o verdadeiro estatuto de marca 
de prestígio.
Nenhum passageiro quererá entrar num 
avião que não seja produzido sob uma mar-
ca de referência. Qualquer marca de aviões 
terá de ser de tal forma forte que qualquer 
que seja a área onde apareça remeta o con-
sumidor para a aviação. 
Neste sentido, quando falamos de viola-

Possivelmente não existirá outro sector tão importante para a Propriedade Intelectual como 
a aviação comercial, e também no qual a Propriedade Intelectual tenha tanta relevância

ção de patente ou contrafação no âmbito 
da aviação, o problema não termina com 
a possibilidade do tecido dos bancos dos 
passageiros ficar curto, mas antes pode sig-
nificar um verdadeiro desastre.
Por fim, tratando-se de aviação comercial 
ainda existe um mercado interminável para 
todas as indústrias de produtos. É que cada 
companhia aérea precisará de coisas tão 
simples como as fardas do pessoal de bor-
do, ou itens tão raros que permitam deleitar 
os exigentes clientes nas classes premium.
Um avião não é apenas uma máquina que 
permite viajar por todo o mundo, mas um 
mundo que permite viajar por toda a Pro-
priedade Industrial. 

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

NOTA

OPINIÃO
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Conjuntura 
Económica 

NO WORLD ECONOMIC OULOOK di-
vulgado em abril, o FMI projeta para 2018 e 
2019 um crescimento global de 3.9%, com 
condições financeiras ainda favoráveis, no 
quadro da recuperação iniciada em mea-
dos de 2016 e que se foi tornando mais 
ampla e mais forte.
No entanto, nas economias avançadas, o 
crescimento deverá começar a desace-
lerar, em linha com taxas de crescimento 
potencial limitadas pelo efeito do envelhe-
cimento das populações e pela baixa pro-
dutividade.
O crescimento nos mercados emergen-
tes e economias em desenvolvimento 
deverá ainda aumentará, antes de esta-
bilizar.
Para a maioria dos países, as taxas de 
crescimento atuais não perdurarão.
Os decisores políticos devem aproveitar 
esta oportunidade para impulsionar o cres-
cimento e torná-lo mais durável.
O FMI vê com preocupação as crescentes 
tensões comerciais e os riscos de uma de-
riva protecionista.
De acordo com as estimativas do Euros-
tat para o primeiro trimestre de 2018, o 
crescimento homólogo do PIB na zona do 
euro foi de 2.5% e no conjunto da União 
Europeia de 2.4% (em abrandamento face 
a 2,8% e 2.7%, respetivamente, no quarto 
trimestre). O crescimento em cadeia abran-
dou significativamente (de 0.7% para 0.4%, 
em ambas as áreas).
Ao contrário do trimestre anterior, o con-
sumo acelerou, mas em contrapartida o 
investimento abrandou e o contributo da 
procura externa líquida para o crescimento 
tornou-se negativo.
O abrandamento do PIB estendeu-se a 
todas as economias europeias de maior 
dimensão, com exceção de Espanha que 
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manteve um crescimento em cadeia de 
0.7%.
Nos EUA, o crescimento em cadeia tam-
bém desacelerou (para 0.5%), mas a evo-
lução homóloga ainda se manteve em alta 
(de 2.6% para 2.8%).

COTAÇÕES INTERNACIONAIS
Depois de ter atingido a cotação de 1.25 
dólares, por duas vezes no mês de feverei-
ro, o euro estabilizou em torno de 1.23 dó-
lares e, a partir de meados de abril, corrigiu 
fortemente em baixa, terminando o mês de 
maio em 1.15 dólares. No início de junho 
tem-se observado bastante volatilidade, 
associada à evolução da situação política 
na Itália.
No período em apreço, o preço do petróleo 
retomou a trajetória de subida, que, no mês 
de maio, foi já de 50% face ao mesmo mês 
de 2017.
As cotações spot do brent chegaram a 
atingir, na segunda metade de maio, va-
lores muito próximos de 80 dólares por 
barril, passando a oscilar, nos últimos dias 
de maio e início de junho, entre 75 e 78 
dólares.

PORTUGAL
No primeiro trimestre de 2018, o cresci-
mento homólogo do PIB foi de 2.1%, me-
nos 0.3 pontos percentuais do que o valor 
observado nos dois trimestres anteriores.
Comparativamente com o quarto trimestre de 
2017, o PIB aumentou 0.4% em termos reais 
(0.7% no trimestre anterior) – ver gráfico 4.
O novo abrandamento da atividade eco-
nómica observado no primeiro trimestre 
do ano ficou a dever-se à desaceleração 
das exportações (tanto de bens como de 
serviços), que foi mais intensa do que a 
das importações. O contributo da procura 
interna para o crescimento do PIB aumen-
tou ligeiramente (para 2.6 p.p.), refletindo 
a ligeira aceleração do consumo final e do 
investimento.
O maior crescimento do investimento de-
veu-se apenas à variação de existências, já 
que a formação bruta de capital fixo (FBCF) 
voltou a abrandar, devido ao comporta-
mento da sua componente de construção. 
A FBCF em “outras máquinas e equipa-
mentos” manteve um forte dinamismo 
(9.2%) e a componente de equipamento 
de transporte voltou a uma taxa de cres-
cimento elevada (11.7%) depois da queda 
registada no quarto trimestre de 2017.
Na ótica da oferta, destaca-se sobretudo, 
pela negativa, o abrandamento no VAB da 
indústria (de 3.5% para 1.5%) e da constru-
ção (5.9% para 0.8%).
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Com o emprego a manter uma forte dinâ-
mica (crescimento de 3.1%) e o produto a 
desacelerar para 2.1%, observou-se, pelo 
quinto trimestre consecutivo, uma intensifi-
cação da tendência de redução da produti-
vidade do trabalho.
Em abril, o indicador coincidente para a ati-
vidade económica do Banco de Portugal 
manteve a trajetória descendente iniciada 
em setembro de 2017, recuando para 1.8%.
No entanto, o indicador de clima econó-
mico do INE recuperou em março e abril 
para 2.1% e voltou a melhorar, em maio, 
para 2.3%, atingindo assim o valor máximo 
desde maio de 2002, o que perspetiva uma 
evolução mais favorável da atividade eco-
nómica nos próximos meses.
Esta recuperação deveu-se fundamental-
mente ao indicador de confiança dos con-
sumidores, que aumentou nos últimos três 
meses, atingindo em maio o valor máximo 
da série (iniciada em novembro de 1997). 
Para este aumento, contribuíram as pers-
petivas relativas à evolução do desempre-
go e da situação financeira dos agregados 
familiares.
Em maio, os indicadores de confiança au-
mentaram na construção e obras públicas, 
no comércio e nos serviços, tendo diminuí-
do na indústria transformadora, que, desde 
janeiro, tem evidenciado um perfil descen-
dente na sua evolução.
No período em análise, o índice de produ-
ção industrial (IPI) mostrou alguma esta-
bilidade, com uma ligeira aceleração em 
março e abril.
A forte volatilidade do volume de negócios 
na indústria ficou a dever-se unicamente 
a efeitos de calendário. A média dos três 
meses de fevereiro a abril evoluiu de forma 
estável – ver gráfico 5.
No primeiro trimestre de 2018, a taxa de 
desemprego caiu abaixo dos 8%, pela pri-
meira vez desde 2004 – ver gráfico 6.
Os resultados do inquérito ao emprego dão 
conta de uma redução de 113.8 mil de-
sempregados nos últimos 12 meses.
Estes resultados continuam a revelar uma 
forte capacidade das empresas na reabsor-
ção do desemprego de longa duração (12 e 
mais meses), cuja taxa diminuiu de 6.0% (no 
primeiro trimestre de 2017) para 4.2%.
A taxa de desemprego dos jovens (15 a 24 
anos) diminuiu de 25.1% para 21.9%.
A população empregada aumentou 3.2% 
em termos homólogos (148.6 mil postos 
de trabalho criados, em termos líquidos, 
em 12 meses).
Os maiores acréscimos continuam a veri-
ficar-se no escalão etário entre os 45 e os 
64 anos (mais 117.2 mil empregos, que 

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

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

PIB 2.9 3.0 2.4 2.4 2.1

Consumo Privado 2.4 2.0 2.6 2.0 2.1

Consumo Público -0.4 -0.7 0.2 0.2 0.3

FBCF 9.7 11.4 10.0 5.9 4.7

Exportações 10.1 8.1 6.2 7.3 4.6

Importações 9.0 7.3 8.4 7.1 5.4

Fonte: INE
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correspondem a um aumento homólogo 
de 6.1%), nas pessoas com ensino secun-
dário ou pós-secundário completo (mais 
85.5 mil empregos, ou seja, mais 7.0%) e 
na indústria transformadora (mais 55.4 mil 
empregos, ou seja, mais 7.2%).
Após ter atingido, em abril, um valor de 
0.4% (um mínimo desde maio de 2016), a 
taxa de inflação aferida pelo Índice de Pre-
ços no Consumidor (IPC) terá aumentado 
para 1.0% em maio, de acordo com a esti-
mativa rápida do INE – ver gráfico 7.
Este aumento da inflação em maio ficou a 
dever-se quer às componentes menos vo-
láteis do índice de preços (a inflação sub-
jacente aumentou de 0.2% para 0.7%), 
quer à evolução dos preços dos produtos 
energéticos (que aumentaram 5.5%, face a 
2.5% em abril). 

CIP - Direção de Assuntos Económicos  
(elaborado com informação até 11-06-2018)






