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António Saraiva 
PRESIDENTE DA CIP

A PRINCIPAL PRIORIDADE da política 
económica, com necessário reflexo no Or-
çamento do Estado para 2019, deve ser a 
promoção da produtividade.
De facto, o crescimento nos próximos anos 
só poderá resultar de ganhos de produtivi-
dade, condição indispensável para que as 
empresas criem mais emprego, suportem 
aumentos salariais e possam continuar a 
aumentar as exportações.
Só com aumentos da produtividade podere-
mos contar com empresas fortes, e só com 
empresas fortes poderemos ter um Estado 
Social justo.
Esta é a lógica subjacente às propostas da 
CIP para o Orçamento do Estado, apresen-
tadas na conferência realizada no passado 
dia 11 de setembro, merecendo justificado 
destaque nesta edição da nossa revista.
Como o Ministro da Economista afirmou, 
no encerramento da conferência, estas são 
propostas concretas e construtivas, que 
merecem reflexão.
As propostas estão estruturadas nos quatro 
grandes eixos da estratégia que defende-
mos para a economia portuguesa.
• Promover o Investimento 
• Fomentar condições de capitalização e fi-
nanciamento
• Adequar o mercado de trabalho
• Melhorar o ambiente de negócios
E porque a previsibilidade fiscal é fundamen-
tal para a confiança de quem quer investir 
em Portugal, transversalmente a estes qua-
tro eixos, defendemos dois compromissos: 
• um compromisso de não agravamento do 
atual quadro fiscal;
• um compromisso de continuidade a mé-
dio prazo de todas as medidas destinadas 
à sua melhoria.
Muitas das propostas são, obviamente, de 
natureza fiscal. Recordemos, a este res-

peito, que temos uma taxa máxima de IRC 
de 31,5% (a segunda mais alta, não só da 
Europa, mas também da OCDE), e que, em 
2017, Portugal atingiu a carga fiscal mais 
alta de sempre.
Para além da insistência na necessidade de 
retomar o calendário de redução da taxa 
de IRC e das derramas, diversas medidas 
dirigem-se à discriminação positiva das em-
presas que investem baseando-se no auto-
financiamento e das que apostem na quali-
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ficação dos seus recursos humanos, como 
grandes alavancas para o crescimento da 
produtividade.
Estão também presentes propostas dirigi-
das especificamente às empresas de menor 
dimensão e a todas as empresas do interior 
do país.
Será à luz da estratégia e das propostas 
aqui apresentadas que procederemos à 
análise crítica do Orçamento do Estado para 
2019. 
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CIP avança com 
mais 50 propostas 
para tornar Portugal 
mais atrativo
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Num momento em que a economia dá sinais de perda de dinamismo, a Confederação Empresarial 
de Portugal  (CIP) considera que o Orçamento do Estado para 2019 deverá conter um conjunto de 
medidas com o objetivo de tornar as empresas mais competitivas, a economia mais produtiva e o 
país mais atrativo. As medidas propostas pela CIP foram apresentadas no passado mês de setem-
bro, na “Conferência CIP - Orçamento do Estado 2019”. Conheça a visão das empresas

ORÇAMENTO DE ESTADO 2019
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Apesar do bom momento que a economia 
está a navegar, o clima de euforia deverá 
ser moderado. O abrandamento da ativi-
dade económica que se faz sentir desde 
o segundo semestre de 2017; a evolução 
descendente da produtividade do trabalho 
em Portugal; as fracas taxas de investi-
mento; as baixas qualificações dos traba-
lhadores portugueses e os elevados níveis 
de endividamento das empresas são cinco 
sinais de alerta para a economia portugue-
sa que deverão manter os governantes e 
todos os agentes económicos afastados 
do clima de excesso de otimismo. Esta foi 
uma das conclusões da “Conferência CIP 
– Orçamento do Estado 2019”, realizada 
no passado dia 11 de setembro, no Centro 
Cultural de Belém, em Lisboa, e que con-
tou com a presença do Ministro da Econo-
mia, Manuel Caldeira Cabral.
O objetivo desta conferência foi apresentar 
publicamente as propostas da Confede-
ração Empresarial de Portugal (CIP) para 
serem incluídas no Orçamento do Estado 
para 2019 - que deverá ser entregue pelo 
Governo no Parlamento nos próximos dias. 
Nesta ocasião, António Saraiva, presidente 
da CIP, apelou: “Esperamos que o próximo 
Orçamento do Estado não seja um Orça-
mento eleitoralista, mas sim um Orçamen-
to que possa colocar Portugal na rota do 

crescimento e com ganhos de produtivida-
de. Esse é o grande combate que temos 
pela frente, sem o qual não teremos cres-
cimento e sem crescimento não conse-
guirmos colocar o país na rota que tanto 
ambicionamos”. 
Para ajudar a desbravar o caminho do 
crescimento da economia portuguesa, a 
CIP constituiu um grupo de trabalho com-
posto por cinco especialistas reputados 
– João Costa Pinto, Vítor Bento; Daniel 
Traça, Óscar Gaspar e Tiago Caiado Guer-
reiro – com a missão de pensar e definir 
as principais prioridades do futuro da eco-
nomia portuguesa. Na sequência deste tra-
balho, surgiu então um conjunto de mais 
de 50 propostas para serem incluídas no 
próximo Orçamento do Estado e que têm 
como denominador comum a promoção 
da produtividade e a valorização do papel 
das empresas na geração de riqueza para 
o país. “É tempo de o Governo deixar de 
ver as empresas como meras fontes de re-
ceita, mas sim como motor de crescimento 
da nossa economia”, avançou o presidente 
da CIP durante a sessão de boas-vindas 
da conferência. E acrescentou: “Não é 
possível repor benefícios a trabalhadores e 
pensionistas, garantindo ao mesmo tempo 
a qualidade dos serviços mais básicos do 
Estado (como é o caso da educação e da 



saúde) sem empresas fortes. E não pode-
mos ter empresas fortes, sem termos um 
poder que entenda as empresas como par-
te de uma cadeia de valor, como parcerias 
para a construção de um país mais próspe-
ro e mais justo, criando condições objetivas 
de crescimento e de produtividade”.
As mais de 50 propostas da CIP foram 
estruturadas em quatro grandes eixos. A 
saber: promoção do investimento; fomento 
das condições de capitalização e de finan-
ciamento; adequação do mercado de tra-
balho e melhoria do ambiente de negócios. 
Foram ainda identificadas medidas trans-
versais aos quatro eixos, entre as quais 
está a necessidade absoluta de previsibi-
lidade no plano fiscal. 
Para a CIP é fundamental garantir que a 
tributação que incide direta ou indireta-
mente sobre as empresas não é agravada 
e que não serão criados novos impostos 
que afetem as empresas; além da inclusão, 
em todas as alterações fiscais tendentes a 
reduzir a carga fiscal sobre as empresas, 
de uma cláusula de compromisso da sua 
continuidade durante um período não infe-
rior a sete anos. 
A necessidade de previsibilidade e de prag-
matismo das políticas adotadas, foi, aliás, 
um dos vetores vincados por Tiago Caiado 
Guerreiro durante a sua intervenção. “Uma 
empresa investe num horizonte temporal 
de 10 ou 15 anos. Mas uma empresa vai 
investir em Portugal quando não sabe o 
que vai acontecer daqui a seis meses?”, 
questionou o fiscalista. Para Tiago Caiado 
Guerreiro é preciso criar condições que 
favoráveis ao investimento por parte das 
empresas. “Em Portugal quando uma em-
presa tem sucesso torna-se fustigada por 
impostos e por inspeções. E isso é um dos 
grandes problemas que nós temos: Nós 
não queremos que as PME’s se tornem 
empresas grandes”, adiantando que o país 
precisa permitir que as empresas ganhem 
capital. “As nossas empresas estão altissi-
mamente alavancadas. Mas não fazemos 
nada para diminuir esse endividamento e 
para as tornarmos mais fortes”, rematou. 
A mesma visão foi partilhada por Óscar 
Gaspar: “Temos poucas empresas com 
dimensão e temos poucas empresas com 
músculo financeiro. E isto é um problema 
para as próprias empresas, mas é também 
um problema nacional que afeta a nossa 
competitividade”.

Especialistas mostram-se prudentes 
em relação ao futuro
A apresentação das propostas da CIP ficou 
a cargo de Pedro Capucho, Diretor Coor-

Sete protagonistas 
Sete ideias-chave sobre 

a economia e o futuro do país

MANUEL CALDEIRA CABRAL
Ministro da Economia

“Numa altura em que estamos a preparar o próximo Orçamento do 
Estado, todas propostas concretas e construtivas contribuem para o 

debate, contribuem para a discussão dentro Governo das medidas que 
devem ser ponderadas. Por isso mesmo vim a esta conferência: porque 

é importante estar atento e pela atualidade das propostas que a CIP 
sempre tem apresentado e que têm sido sempre consideradas, mesmo 

que nem todas as medidas tenham sido implementadas”. 

PEDRO CAPUCHO
Diretor Coordenador do Departamento de Assuntos Económicos da CIP

“Há claros sinais de que a componente cíclica da recuperação 
tende a desvanecer-se e terá de ser compensada por uma componente 

estrutural mais sólida. A produtividade é uma variável indispensável para que as 
empresas criem mais emprego, suportem aumentos salariais 

e para que possam continuar a aumentar as exportações. Sem ganhos 
de produtividade inevitavelmente o crescimento definhará”. 
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ANTÓNIO SARAIVA
Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, CIP

“Não é dificultando o desempenho daqueles que mais empregos 
geram e riqueza multiplicam no País, que vão conseguir reunir os 

meios necessários para a criação de políticas de redistribuição 
sustentáveis. Políticas de que um Portugal mais justo, mais solidário 
e mais transversalmente desenvolvido, tanto necessita. Sem riqueza 

não há políticas redistributivas que resultem no tempo”.



denador do Departamento de Assuntos 
Económicos da CIP. “Há claros sinais de 
que a componente cíclica da recuperação 
tende a desvanecer-se e terá de ser com-
pensada por uma componente estrutural 
mais sólida. A produtividade é uma variá-
vel indispensável para que as empresas 
criem mais emprego, suportem aumentos 
salariais e para que possam continuar a 
aumentar as exportações. Sem ganhos 
de produtividade inevitavelmente o cresci-
mento definhará”, explicou o especialista 
da CIP. Uma visão corroborada pelo presi-
dente da SIBS, Vítor Bento: “Não há base 
de suporte para uma taxa de crescimento 
sustentável e não vejo consciência suficien-
te desta debilidade. Está tudo demasiado 
eufórico, por causa dos ganhos de curto 
prazo”, alertou. Vítor Bento acredita que a 
“taxa de crescimento vai inevitavelmente 
desacelerar por falta de recursos: Não há 
investimento suficiente, os recursos labo-
rais estão em exaustão e a produtividade 
não aumenta”.
Também o economista João Costa Pinto 
se mostra reservado e prudente em relação 
ao futuro próximo do país: “A evolução da 
produtividade devia levar-nos a perceber 
que a economia portuguesa está a repe-
tir erros antigos e que estamos a caminhar 
alegremente para novas dificuldades num 
futuro não muito longínquo”. O economista 
destaca ainda o financiamento às empre-
sas como um dos grandes fatores de blo-
queio ao crescimento económico. “O sis-
tema bancário está enfraquecido e está a 
repetir os vícios antigos. Recursos que de-
viam estar a ser direcionados para o inves-
timento produtivo estão a ser canalizados 
para o investimento especulativo ou para 
dívida das famílias”, alertou. Nesse sentido, 
entre as medidas propostas pela CIP para 
o próximo Orçamento do Estado (na área 
do financiamento e da capitalização) está 
a elaboração de uma carta missão à Caixa, 
com a finalidade de tornar o banco público 
num verdadeiro e real parceiro de crédito 
para as PME e empresas exportadoras na-
cionais.
Apesar do clima de prudência, o Minis-
tro da Economia, Manuel Caldeira Cabral 
mostrou-se confiante em relação ao futuro 
e lembrou a evolução positiva que a econo-
mia, o emprego e as exportações protago-
nizaram nos últimos anos, prometendo: “O 
Governo vai continuar a trabalhar nas refor-
mas estruturais, quer com a implementa-
ção (que já está em grande parte concluí-
da) do Programa Capitalizar, quer ao nível 
do mercado de trabalho, quer ao nível das 
condições de investimento”.

JOÃO COSTA PINTO 
Economista

“Há um fator de bloqueamento que tem vindo a acentuar-se: o financiamento das 
empresas. O sistema bancário sofreu um golpe fortíssimo. Está enfraquecido e está 

a repetir os vícios antigos. Recursos que deviam estar a ser direcionados para o 
investimento produtivo estão a ser canalizados para o investimento especulativo 

ou para dívida das famílias”.

VÍTOR BENTO
Chairman do grupo SIBS

“A taxa de crescimento vai inevitavelmente desacelerar por falta de 
recursos. Não há investimento suficiente. Os recursos laborais estão em exaustão. 

A produtividade não aumenta. Não há base de suporte para uma taxa de 
crescimento sustentável e não vejo consciência suficiente desta debilidade. Está 

tudo demasiado eufórico, por causa dos ganhos de curto prazo” 

TIAGO CAIADO GUERREIRO
Sócio da Caiado Guerreiro

“Temos em Portugal uma taxa de imposto real sobre as empresas 
de 35% ou 38%. Não há país nenhum no mundo que tenha uma 

taxa tão elevada. Os Estados Unidos desceram a taxa para 20% e os outros 
países estão a descer. Precisamos de políticas pragmáticas”

ÓSCAR GASPAR
Presidente Executivo da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada

“Estas medidas conjugam o interesse nacional com as necessidades globais 
das empresas. Este é um documento necessário para resolver o problema da 

produtividade. Temos de criar condições para que os empresários invistam. Temos 
de atrair mais investimentos. Temos poucas empresas com dimensão e temos 

poucas empresas com músculo financeiro. E isto é um problema para as próprias 
empresas, mas é também um problema nacional que afeta a nossa competitividade”.
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Foi no passado dia 11 de setembro que a CIP apresentou publicamente as suas propostas para serem inseridas no Orçamento do Estado 
para 2019, com a organização de uma conferência no CCB.  O evento contou com a presença de muitas personalidades de diversos qua-
drantes. O Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, também marcou presença e participou no encerramento do evento.
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Conheça as principais 
propostas da CIP para 
o próximo Orçamento 
do Estado

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) elegeu a promoção da produtividade 
como principal prioridade da política económica, concretizando-a num conjunto de 
propostas em vários eixos. Conheça as principais propostas com mais detalhe...

ORÇAMENTO DE ESTADO 2019
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I -Medidas transversais

• Garantir que a tributação que incide di-
reta ou indiretamente sobre as empresas 
não é agravada e que não serão criados 
novos impostos que afetem as empresas.

• Incluir, em todas as alterações fiscais 
tendentes a reduzir a carga fiscal sobre as 
empresas, uma cláusula de compromisso 
da sua continuidade durante um período 
não inferior a 7 anos.

II- Promover o Investimento

• Aprofundar o regime de Dedução de Lu-
cros Retidos e Reinvestidos, de forma a 
estimular o investimento baseado no auto-
financiamento.
• Retomar o calendário de redução da 
taxa de IRC fixando-a, no máximo, em 
19%.
• Recuperar o objetivo de eliminação das 
derramas.
• Taxa reduzida de IRC para PME: 17% 
até 50 000 € de matéria coletável.
• Taxa reduzida de IRC de 12,5% para to-
das as empresas do interior, eliminando o 
limite de 15 mil euros da matéria coletável 
atualmente aplicado.
• Eliminar o Pagamento Especial por Con-
ta.
• Reduzir as taxas de tributação autóno-
ma de veículos em sede de IRC.

III - Fomentar as condições de capi-
talização e de financiamento

• Possibilitar a amortização, para efeitos 
fiscais, do goodwill financeiro nas opera-
ções de investimento em participações 
sociais em empresas, até um máximo de 
5% ao ano.
• Carta de Missão à CGD com objetivos 
de crédito para PME e empresas expor-
tadoras.
• Criação de uma linha de financiamento 
público a empresas que tenham passado 
por processos de reestruturação empre-
sarial, para que estas tenham acesso à 
liquidez necessária ao funcionamento da 
sua atividade.
• Criação de um fundo de investimento 
especializado que invista em instrumentos 
de agregação de valores mobiliários de di-
ferentes PME e MIDCAPS, a listar em mer-
cado de capitais.
• Fortalecer a Instituição Financeira de De-

IV- Melhorar o ambiente de negócios

• Pagar a tempo e horas
- Regularização urgente, completa e defi-
nitiva dos pagamentos em atraso por par-
te de todas as entidades públicas.
- Aplicação automática de juros de mora 
em todos os pagamentos de entidades 
públicas cujo prazo médio de pagamentos 
seja superior a 90 dias.

• Justiça Económica
- Reforçar os meios humanos e tecnoló-
gicos dos tribunais de comércio, trans-
formando-os em verdadeiros Tribunais de 
empresa.

• Reduz custos de contexto
- Aprofundar os mecanismos de compen-
sação de créditos entre os contribuintes e 
- Estado, abrindo a possibilidade de abati-
mentos a dívidas das empresas através de 
pagamentos devidos pelo Estado.
- Criação, no imposto sobre bebidas 
refrescantes não alcoólicas, de novos 
escalões de imposto mais reduzido e 
de um escalão isento para incentivar a 
reformulação de produtos e a redução 
do açúcar.
- Reforçar a competitividade das empre-
sas, garantindo-lhe condições análogas 
às suas congéneres europeias, no campo 
energético.

• Economia Digital
- Apoio à utilização da banda larga fixa e 
móvel, em particular no interior do país.
- Simplificação das regras de IVA a aplicar 
às empresas com negócios online.
- Apoio à adesão ao Selo Europeu «Ecom-
merce Europe Trustmark».
- Na contratação pública, equiparar os 
serviços tecnológicos a outras utilities.

senvolvimento (IFD) por forma a desempe-
nhar cabalmente a sua missão.

III - Adequar o Mercado de Trabalho

• Mão de obra qualificada:
a) Formação de Ativos
i. Alocar uma parcela da Taxa Social Única 
a uma conta específica de cada empresa, a 
ser utilizada para financiamento da formação 
profissional certificada dos seus trabalhado-
res, através da correspondente redução das 
contribuições para a segurança social. Os 
montantes não utilizados reverterão para o 
orçamento da Segurança Social.
ii. Orçamentação de programas de forma-
ção de ativos nas empresas, nas organi-
zações formativas empresariais e nos cen-
tros protocolares de formação.
iii. Apoiar, através dos centros de formação 
profissional com vocação empresarial, instru-
mentos como formação-ação, cheque for-
mação, unidades de curta duração ajustadas 
às necessidades das empresas, formação 
à medida, estágios com tutoria empresarial, 
diagnóstico de necessidades empresariais. 

b) Formação Inicial
i. Parcerias do Ministério da Educação 
com associações empresariais para pro-
mover cursos que respondam às necessi-
dades das empresas.

• Bem-estar; saúde e combate ao ab-
sentismo
1) Promover a flexibilidade de horário labo-
ral por forma a permitir uma melhor relação 
entre a vida familiar e a vida profissional.
2) Os prémios de seguros de saúde atribuí-
dos aos colaboradores devem ser conside-
rados, para efeitos da determinação do lucro 
tributável, em valor correspondente a 140%.
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Orçamento 
de Estado 2019 

“

”

Por Tiago Caiado Guerreiro
Fiscalista

OPINIÃO

Aproximando-se o momento em que o 
Governo apresentará ao Parlamento o 
Orçamento de Estado (OE) para 2019 
cumpre fazer um balanço da execução de 
certas medidas tomadas e avaliar que pro-
postas poderão implementar-se de forma 
a contribuir, entre outros aspectos, para 
um ambiente propício ao investimento e à 
robustez do tecido empresarial português, 
assegurando a contínua progressão da 
economia.
No OE para 2018, do lado positivo, pode-
mos referir a criação, embora tímida, de 
incentivos à capitalização das empresas. 
Em segundo lugar, destacou-se a intro-
dução de mais escalões de IRS, traduzin-
do-se num alívio de carga fiscal para as 
famílias com rendimentos mais baixos. To-
davia, do lado negativo, o mesmo OE au-
mentou a derrama estadual no IRC, uma 
medida penalizadora do lucro, tornou o re-
gime simplificado dos profissionais liberais 
altamente complexo e não se combateu 
o grave problema da baixa produtividade 
que se assiste em Portugal, fator indis-
pensável para assegurar os altos níveis de 
exportação e aumentos salarias.
Neste sentido, a CIP desenvolveu um 
conjunto de propostas para o próximo OE 
com a prioridade político-económica da 
promoção da produtividade.
Do conjunto de todas as medidas, deixa-
remos a nossa opinião sobre duas pro-
postas de natureza fiscal que nos pare-
cem absolutamente fundamentais para a 
promoção do investimento, tanto nacional 
com internacional.
Em primeiro lugar, propõe-se no docu-
mento apresentado pela CIP a possibilida-
de de amortização, para efeitos de IRC, 
do goodwill financeiro nas operações de 
aquisição de participações sociais em em-
presas, nacionais ou internacionais. 
Esta é uma medida que aposta na pro-
moção da expansão das empresas portu-

guesas e lhes permite dinamizarem a sua 
atividade.
Em segundo lugar, é necessário reduzir o 
nível de dívida bancária das empresas pri-
vadas. Tal é possível através da criação de 
condições que fomentem a capitalização e 
financiamento através de capital próprio – 
como é o caso da proposta para melhorar 
os regimes da remuneração convencional 
do capital social e de dedução dos lucros 
retidos e reinvestidos.
De uma perspectiva fiscal, visto que atual-
mente as empresas têm um nível de tri-
butação elevado, estas seriam medidas 
que, se adotadas, aliviariam a carga fiscal 
e promoveriam o desenvolvimento econó-
mico das mesmas.
Em jeito de conclusão, outro aspecto im-
portante a destacar para o OE para 2019 
é a necessidade de garantir a estabilidade 
fiscal, não procedendo, portanto, a altera-
ções de maior aos regimes atualmente em 
vigor. São vários os estudos que demons-
tram que o FDI (foreign direct investiment) 
está diretamente correlacionado com a 
estabilidade do sistema fiscal de um Es-
tado.

A DESTACAR PARA O OE 
PARA 2019 É A 

NECESSIDADE DE 
GARANTIR A 

ESTABILIDADE FISCAL, 
NÃO PROCEDENDO, 

PORTANTO, A 
ALTERAÇÕES DE 

MAIOR AOS REGIMES 
ATUALMENTE EM VIGOR. 
SÃO VÁRIOS OS ESTUDOS 
QUE DEMONSTRAM QUE 
O FDI (FOREIGN DIRECT 

INVESTIMENT) ESTÁ 
DIRETAMENTE 

CORRELACIONADO COM 
A ESTABILIDADE DO 

SISTEMA FISCAL DE UM 
ESTADO
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ERRATA EDIÇÃO Nº115
Na edição nº115 da revista Indústria, foram atribuídas as respostas de Luis Urmal Carrasqueira, Diretor Geral da SAP Portugal, a Vanda Rosário, Manager da IPSIS. Pelo lapso, 
apresentamos as mais sinceras desculpas.

Um orçamento 
para...  o futuro

“

”
Por Daniel Traça
Diretor, Nova SBE

OPINIÃO

UM NOVO ORÇAMENTO 
DEVERIA REPRESENTAR 

UMA NOVA POLÍTICA  
– QUE APOSTASSE NAS 

EMPRESAS QUE  
INTERNACIONALIZAM 

E INVESTEM NA 
TRANSFORMAÇÃO PARA 
DINAMIZAR A ECONOMIA 

PORTUGUESA, 
DANDO-LHES A 
LIBERDADE E A 

ESTABILIDADE PARA 
DEFINIR AS SUAS 

ESTRATÉGIAS

Em ano de eleições, é sempre difícil dis-
cutir o orçamento. Todos falaremos do 
que deve ser feito, mas sabemos que o 
mais importante é assegurar votos no cur-
to prazo. Regozijemo-nos com o esforço 
do ministro das finanças em salvaguardar 
a meta do défice, resultado do consen-
so pelo rigor estabelecido na sociedade 
portuguesa após a crise. E falemos então 
do que poderia ser um orçamento se não 
estivéssemos em período eleitoral – talvez 
para o próximo ano… 
Se os últimos anos foram dedicados a re-
por alguns equilíbrios sociais, sobretudo 
em partes da sociedade mais penalizadas 
pela crise, tirando partido de um ambien-
te económico externo favorável e de uma 
descida do desemprego, não será reco-
mendável que esta abordagem perdure 
por muito mais tempo. O desemprego tem 
já menos potencial para baixar e a alterna-
tiva de aumentar o nível de vida dos por-
tugueses, através de uma produtividade 
crescente, continua teimosamente a não 
dar sinais de vida, como antes e durante 
a crise, como se pode ver na figura junta.
Um novo orçamento deveria representar 
uma nova política – que apostasse nas 
empresas que internacionalizam e inves-
tem na transformação para dinamizar a 
economia portuguesa, dando-lhes a liber-
dade e a estabilidade para definir as suas 
estratégias.
Liberdade implicaria um enquadramento 
fiscal mais competitivo e uma simplifica-
ção disruptiva dos procedimentos ad-
ministrativos, que discriminassem posi-
tivamente quem internacionaliza, quem 
investe em capital humano e tecnológico, 
quem inova.

Estabilidade acarretaria uma agenda es-
tratégica nacional de longo prazo e ins-
tituições independentes para a monito-
rizarem, com a segurança que políticas 
definidas nesse compromisso não seriam 
revistas repentinamente no leilão de favo-
res políticos de curto prazo.
Liberdade e estabilidade são, a meu ver, 
os primeiros passos para vencer o desa-
fio da produtividade. E sem produtividade, 
haverá pouco para distribuir a médio pra-
zo, agora que a batalha do desemprego 
está a chegar ao fim. Está de facto na hora 
de um novo ciclo, independentemente do 
que ditarem as eleições depois deste or-
çamento.
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As relações económicas entre a União 
Europeia e os Estados Unidos da América

Depois de um período de incerteza face às decisões que a administração Trump tomaria em 
relação à União Europeia, após a queda das negociações do Acordo de Parceria Comercial 
Transatlântica (TTIP), os EUA deram o primeiro passo naquela que se pode revelar a maior 
“guerra comercial” das últimas décadas entre estes dois tradicionais parceiros económicos

A 31 DE MAIO DE 2018, a administração 
norte-americana anunciou que, a partir de 1 
de junho de 2018, seriam instituídos direitos 
adicionais de 25% e 10%, respetivamente, 
sobre as importações de aço e alumínio 
provenientes da UE, direitos dos quais a UE 
se encontrava isenta. Esta decisão unilateral 
foi interpretada, pela Comissão Europeia, 
como injustificada e contrária às regras da 
Organização Mundial do Comércio, colo-
cando em causa o sistema comercial mul-
tilateral. Assim, a UE decidiu iniciar, a 1 de 
junho, após decisão tomada pelo Colégio 
de Comissários, um processo de resolução 
de litígios da OMC e instituir direitos adicio-
nais sobre as importações provenientes dos 

EUA – mostrando-se, ainda assim, disponí-
vel para dialogar com a administração norte-
-americana para evitar o conflito eminente. 
Contextualizando, as medidas inicialmente 
impostas pelos EUA afetam exportações 
da UE no valor de €6,4 mil milhões (2017). 
As medidas dos EUA destinam-se princi-
palmente a proteger a indústria nacional 
norte-americana da concorrência das im-
portações, o que é incompatível com as 
regras da OMC. No que diz respeito às 
medidas pautais dos EUA, a UE utilizará a 
possibilidade prevista nas regras da OMC 
de reequilibrar a situação, aplicando direi-
tos adicionais a uma lista de produtos dos 
EUA. O nível dos direitos a aplicar refletirá 

os danos causados pelas novas restrições 
comerciais dos EUA aos produtos da UE. A 
lista de produtos dos EUA foi previamente 
preparada pela Comissão Europeia, tendo 
sido objeto de consulta com as partes in-
teressadas europeias e obtido o apoio dos 
Estados-Membros. A UE comunicou o seu 
potencial processo de reequilíbrio à OMC 
em 18 de maio e, em conformidade com 
as regras da referida organização, poderia 
acioná-lo após 30 dias.
Nesse sentido, o Colégio de Comissários 
decidiu, a 6 de junho, aprovar a decisão 
de instituir direitos adicionais sobre todos 
os produtos dos EUA constantes da lista 
previamente notificada à OMC. A aplicação 
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Washington, 25 de julho de 2018

Reunimo-nos hoje em Washington D.C. 
para lançar uma nova fase na relação 
entre os Estados Unidos e a União Eu-
ropeia, uma fase de amizade estreita e 
de relações comerciais sólidas em que 
todos ficamos a ganhar, trabalhando 
juntos para garantir a segurança e 
prosperidade global e combater o ter-
rorismo.
Os Estados Unidos e a União Europeia 
têm mais de 830 milhões de cidadãos 
e geram mais de 50 % do PIB mundial. 
Em conjunto, podemos tornar o nosso 
planeta um lugar melhor, mais seguro 
e mais próspero.
Atualmente, os Estados Unidos e a 
União Europeia mantêm uma relação 
comercial bilateral de 1 bilião de dó-
lares, a maior parceria económica do 
mundo. Desejamos reforçar esta rela-
ção em benefício de todos os cidadãos 
americanos e europeus.
Foi por isso que acordámos, hoje, em 
trabalhar para eliminar tarifas pautais 
e não pautais e as subvenções a bens 
industriais não automóveis. Trabalha-
remos também no sentido de reduzir 

obstáculos e aumentar o comércio de 
serviços, produtos químicos, produtos 
farmacêuticos, produtos médicos e se-
mentes de soja.
Estas medidas abrirão os mercados aos 
agricultores e aos trabalhadores, au-
mentarão o investimento, conduzirão 
a uma maior prosperidade nos Estados 
Unidos e na União Europeia e tornarão 
o comércio mais justo e recíproco.
Comprometemo-nos igualmente a 
reforçar a nossa estratégia comercial 
no setor da energia. A União Europeia 
pretende importar mais gás natural li-
quefeito (GNL) dos Estados Unidos de 
modo a diversificar o seu aprovisiona-
mento energético.
Decidimos, por outro lado, iniciar um 
diálogo estreito sobre as normas a fim 
de facilitar as trocas comerciais, redu-
zir obstáculos burocráticos e diminuir 
custos.
Por último, decidimos hoje juntar for-
ças para proteger as empresas ameri-
canas e europeias de práticas de co-
mércio desleais a nível mundial. Para 
tal, colaboraremos estreitamente com 

destes direitos de reequilíbrio, com entrada 
em vigos a 22 de junho, foi realizada em ple-
na conformidade com as regras da OMC. 
O Acordo da OMC sobre as Medidas de 
Salvaguarda prevê um reequilíbrio corres-
pondente aos prejuízos causados pelas me-
didas dos EUA, sendo que a aplicação de 
direitos sobre produtos americanos exerci-

dos pela UE corresponde a um valor comer-
cial estimado em 2,8 mil milhões de EUR. 
O reequilíbrio relativo ao valor remanescente 
de 3,6 mil milhões de euros terá lugar numa 
fase posterior — no prazo de três anos ou 
após uma conclusão favorável do processo 
de resolução de litígios da OMC, se esta 
ocorrer mais cedo.

Continuando os esforços de diálogo entre os 
dois mercados, o Presidente da Comissão 
Europeia, Jean-Claude Juncker, deslocou-se 
em visita oficial à Casa Branca a 25 de julho 
de 2018, procurando apaziguar as relações 
entre ambos os lados. Dessa visita, resultou 
a seguinte declaração conjunta entre a União 
Europeia e os Estados Unidos da América:

A comunidade empresarial europeia avaliou 
positivamente esta declaração, analisando-
-a como um óbvio abrandamento da atual 
situação de conflito comercial. Tal como 
declarado pelo recentemente eleito Presi-
dente da BusinessEurope, Pierre Gattaz, 
a eliminação de tarifas e outras barreiras 
ao comércio e investimento traz benefícios 
para as empresas e para os cidadãos de 
ambos os lados do Atlântico. É importante 
ainda garantir que o trabalho conjunto no 
âmbito da OMC se mantém, mesmo que 
isso implique uma reforma do atual funcio-
namento da OMC - só assim será possível 
a manutenção do sistema comercial multi-
lateral. 

parceiros que partilham os mesmos 
valores de forma a reformar a OMC 
e combater práticas comerciais des-
leais, incluindo o roubo de proprieda-
de intelectual, a transferência forçada 
de tecnologia, as subvenções ao setor 
industrial, as distorções criadas por 
empresas públicas, bem como a sobre-
capacidade.
Decidimos criar imediatamente um 
Grupo de Trabalho constituído pelos 
nossos conselheiros mais próximos 
para levar a cabo esta agenda comum 
e identificar medidas a curto prazo 
para facilitar as trocas comerciais e 
avaliar medidas pautais existentes. No 
decurso deste trabalho, não agiremos 
contra o espírito do presente acordo, 
salvo denúncia das negociações por 
uma das Partes.
Desejamos igualmente resolver os as-
suntos ligados ao aço e ao alumínio e 
as medidas retaliatórias.

JEAN-CLAUDE JUNCKER, PRESIDENTE DA COMISSÃO EUROPEIA

DONALD J. TRUMP, PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
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Acordo de Comércio Livre UE – Mercosul

Chefes de Governo devem entender a importância do acordo para as empresas e não deixar 
escapar janela de oportunidade política para a sua assinatura

EM MAIO DE 2016 a União Europeia e o 
Mercosul relançaram as negociações em tor-
no de um Acordo de Comércio Livre bilateral, 
iniciadas em 1999. Atualmente, surge o mo-
mento político mais favorável, até à data, para 
a conclusão das negociações e assinatura 
do acordo. Esta é uma oportunidade crucial 
para as empresas Portuguesas e Europeias 
expandirem as suas relações num mercado 
de enorme potencial, diversificando os seus 
negócios e investimentos, e fazendo face aos 
novos desafios do comércio internacional. 
O Acordo de Comércio Livre UE - Mercosul 
significa o acesso mais facilitado das empre-
sas Europeias aos mercados dos 4 países 
fundadores do Mercosul – Brasil, Argentina, 
Uruguai e Paraguai – composto por 260 mi-
lhões de consumidores e caracterizado pelas 
elevadas barreiras tarifárias e não-tarifárias 
sobre as importações atualmente praticadas. 
Em 2017, as exportações europeias para o 
Mercosul representaram 44,4 mil milhões de 
euros em bens e em 2016, 22 mil milhões em 
serviços. Os principais produtos europeus ex-
portados foram máquinas (28%), químicos e 
produtos farmacêuticos (24%), e equipamen-
tos de transporte (17%). 
A eliminação de barreiras tarifárias sobre bens 
será a face mais visível do acordo. As eleva-
das barreiras aduaneiras do Mercosul sobre 
as importações significam tarifas na ordem 
dos 35% sobre automóveis e partes de au-
tomóveis, 35% sobre os têxteis, 20% a 25% 

sobre máquinas, 14% sobre produtos far-
macêuticos, 28% para os produtos básicos, 
20% sobre o chocolate, 35% para as bebidas 
espirituosas e 20% sobre os vinhos.
A par dos acordos internacionais de comér-
cio recentemente negociados pela Comissão 
Europeia - com o Canadá e Japão – também 
este terá os contornos desta última geração 
de acordos, incluindo indicações geográficas 
para proteção de produtos (agroalimentares) 
selecionados, medidas sanitárias e fitossani-
tárias para garantir segurança alimentar e ani-
mal, simplificação de barreiras não-tarifárias, 
acesso aos mercados públicos, serviços e 
implementação, apoio às PME através da dis-
ponibilização online de informação relevante 
às empresas, e desenvolvimento sustentável, 
o que inclui o cumprimento dos requisitos do 
Acordo de Paris e a proteção das populações 
indígenas sul americanas.

Portugal e o Acordo UE - Mercosul
De todos os acordos de comércio até hoje 
negociados pelo bloco Europeu, o Acordo de 
Comércio Livre com o Mercosul é o que re-
presenta a maior importância estratégica para 
Portugal. A celebração do acordo colocará 
Portugal no centro do espaço económico en-
tre as duas regiões, sendo o Porto de Sines 
o porto Europeu mais próximo do continente 
sul americano. Também os laços históricos e 
culturais que unem Portugal e o maior mem-
bro do Mercosul – o Brasil, destino de 90% 

das exportações portuguesas para esta re-
gião – constituem uma oportunidade única 
para Portugal assumir um papel relevante na 
implementação do acordo.

Estado da Arte das negociações
No momento político mais favorável para a 
assinatura do acordo, têm-se encontrado, 
no entanto, algumas dificuldades em acordar 
provisões técnicas, sobretudo respeitantes 
aos transportes marítimos (cabotagem), pe-
ças de automóveis e indicações geográficas. 
Do lado sul-americano, o período de campa-
nha para as eleições presidenciais no Brasil 
constitui uma dificuldade à assinatura do 
acordo, pelo menos até que estas se reali-
zem, a 7 e a 28 de outubro.
 
Importância da Concretização
Apesar dos obstáculos à efetivação do acor-
do, é imperativo que os chefes de governo de 
todos os países europeus e sul americanos 
envolvidos, bem como as equipas de nego-
ciação do Mercosul e da Comissão Europeia, 
reconheçam a importância do acordo de co-
mércio livre UE - Mercosul e que não deixem 
passar a janela de oportunidade política que 
se depara no horizonte para celebrar este 
acordo, que tantos benefícios produzirá às 
economias dos dois blocos regionais e ao co-
mércio internacional. 
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-
-mercosur-association-agreement/





2020 INDÚS TR IA • Se t embro 2018

ATUALIDADE

ATUALMENTE AINDA ESTÁ a decorrer a 
negociação de um acordo de saída. Ape-
sar dos progressos, subsistem questões 
importantes a resolver, eg, relacionadas 
com a continuação da proteção de indica-
ções geográficas, a proteção dos dados 
pessoais, a cooperação policial e judiciária 
e a questão da fronteira física entre a Irlan-
da e a Irlanda do Norte. 
Paralelamente às negociações do acordo 
de saída, decorrem as discussões sobre o 
conteúdo da declaração política que esta-
belecerá um entendimento global sobre a 
futura relação. Neste contexto, cumpre 
assinalar a divulgação do Livro Branco do 
Governo Britânico do passado dia 12 de 
julho, que foi comentado pelo Negociador 
Chefe da UE, Michel Barnier, no Conselho 
dedicado ao Brexit de 20 de julho. Identi-

ficou vários elementos positivos, mas, por 
outro lado, questionou a exequibilidade da 
proposta britânica relativa à fronteira Irlanda 
/Irlanda do Norte.  
Espera-se que este acordo e esta declara-
ção sejam aprovados pelo Reino Unido e 
pela UE em outubro/novembro de 2018, 
dando tempo para a ratificação antes 
da data de saída, em 30 de março de 
2019. 
Se a UE e o Reino Unido aprovarem o acor-
do de saída, prevê-se um período de tran-
sição até 31 de dezembro de 2020 durante 
o qual o Reino Unido, embora já não mem-
bro da UE, continuaria integrado na União 
Aduaneira e no Mercado Único da UE. 
A Comunicação da Comissão Europeia 
chama a atenção para: 
• a possibilidade de não ser conseguido o 

acordo de saída e, portando, não haver 
período de transição;
• o facto de, independentemente dos ce-
nários de evolução das negociações, a fu-
tura relação entre o Reino Unido e a UE vai, 
necessariamente, passar a ser diferente 
da atual relação.
Quanto aos trabalhos de preparação para 
o Brexit, a Comissão Europeia distingue 
dois tipos de medidas, exemplificando 
alguns casos concretos: 
• medidas de preparação – as que deverão 
ser tomadas em consequência da saída do 
Reino Unido, independentemente da exis-
tência de um acordo de saída e
• planos de contingência – previsão das 
medidas que serão necessárias para ate-
nuar os efeitos da saída do Reino Unido no 
cenário de ausência de acordo de saída e, 

“Preparação da saída do Reino 
Unido da UE em 30 março 2019”

É este o título da Comunicação da Comissão Europeia – COM(2018) 556 de 19 de julho – que foi 
elaborada em resposta ao apelo do Conselho da União Europeia dedicado ao Brexit de 29 de 
junho para intensificarem os trabalhos de preparação a todos os níveis e considerando todos os 
cenários. A Comunicação descreve os preparativos em curso e assinala as diversas dificuldades 
que se preveem, apresentado vários exemplos práticos
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SEMANA EUROPEIA DAS PME

Como promover o seu evento 
empresarial em 37 países europeus

A SEMANA EUROPEIA das PME é uma 
campanha pan-europeia que tem por ob-
jetivo promover o empreendedorismo na 
Europa ao longo de todo o ano. O seu prin-
cipal instrumento é a promoção de eventos 
no seu website (*) instalado na DG Growth 
da Comissão Europeia e a possibilidade 
subsequente de utilizar o logotipo da Se-
mana Europeia das PME nos suportes de 
comunicação destes eventos.
Emprendedores existentes e potenciais, jo-
vens, organizações empresariais, fornece-
dores de serviços às empresas, entidades 
públicas e instituições de ensino poderão 
candidatar-se.
Os eventos deverão ter como tema o em-

(*) https://ec.europa.eu/growth/smes/support/sme-week_pt

NOTAS

ESCLARECIMENTOS

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos junto dos coordenadores na-
cionais da Semana Europeia das PME em Portugal:

IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, IP
Contacto: Helena Moura
helena.moura@iapmei.pt

CIP – Confederação Empresarial de Portugal
Contacto: Patrícia Gonçalves
pgoncalves@cip.org.pt

preendedorismo ou o desenvolvimento 
empresarial em qualquer das suas facetas 
(financiamento, fiscalidade, internacionali-
zação, etc) e poderão assumir formas va-
riadas, eg, seminários, workshops, feiras, 
ateliers, concursos, espaços de networking.  
O processo de participar nesta iniciativa é 
bastante simples e rápido! A formalização 
da candidatura é feita através de um peque-
no formulário (disponível em português no 
website) que deverá ser submetido, ideal-
mente, com a antecedência de um mês em 
relação à data de realização do evento. As 
candidaturas encerram em 30 de novem-
bro. 

portanto, sem um período de transição, e 
que se fariam sentir logo a partir de 30 mar-
ço 2019. 
São elencados os diferentes protagonis-
tas dos trabalhos de preparação, de en-
tre os quais a Comissão destaca como fun-
damentais os agentes do setor privado, os 
operadores económicos e os profissionais. 
Estes devem “assumir a responsabilida-
de pela sua situação individual, avaliar 
o impacto potencial de um cenário de 
rutura absoluta no seu modelo econó-
mico, tomar as decisões económicas 
necessárias e concluir todas as medi-
das administrativas que se impõem até 
30 de março de 2019.” 
É referido na Comunicação que “as asso-
ciações industriais – tanto a nível da UE 
como a nível nacional/regional – têm um 
papel crucial a desempenhar na trans-
missão aos seus membros, em espe-
cial às pequenas e médias empresas, 
das informações relativas à prepara-
ção.”
Os Estados Membros e as autoridades 
nacionais e regionais têm um impor-
tante papel a desempenhar, juntamente 
com as instituições da União Europeia, 
sendo, no entanto referido que estas, em 
termos de medidas de preparação e de 
contingência, estão apenas habilitadas a 
proceder a ações de sensibilização junto 
das partes interessadas, promovendo de-
bates e a tomada de medidas nesse con-
texto. 
São referidas as várias vertentes de atua-
ção já desenvolvidas pela Comissão Euro-
peia, de entre as quais destacamos:
• Alterações legislativas  - tendo sido iden-
tificadas oito medidas, de entre as quais 
destacamos a relativa à repartição entre 
o Reino Unido e a UE27 dos contingentes 
pautais da atual UE28; 
• Comunicações técnicas temáticas que 
têm sido publicadas sobre os mais diver-
sos domínios – a listagem destas comuni-
cações, atualmente num total de 68, cons-
ta do anexo à Comunicação, podendo ser 
consultadas na respetiva página da Comis-
são Europeia
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/
preparedness-notices_en 

No âmbito da sua Task-Force Brexit, a CIP 
tendo vindo a divulgar junto das suas asso-
ciadas notas técnicas sobre a evolução das 
negociações. Para além disso, decidiu pro-
mover a realização de um estudo sobre as 
consequências económicas do Brexit para 
as empresas portuguesas, cujos resultados 
serão brevemente divulgados. 
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Legislação Laboral 

CIP emite nota crítica 
à Proposta de Lei 136/XIII
A CIP remeteu ao Parlamento e aos Grupos Parlamentares, no dia 12 de julho de 2018, a sua nota 
crítica sobre a Proposta de Lei 136/XIII, da autoria do Governo, que altera o Código 
de Trabalho, e respetiva regulamentação, e o Código dos Regimes Contributivos do Sistema 
Previdencial de Segurança Social

Na referida Nota, a CIP referiu o seguinte:

I – O Acordo tripartido de Concertação 
Social: «Combater a precariedade e re-
duzir a segmentação laboral e promo-
ver um maior dinamismo da negocia-
ção coletiva» 

A Proposta de Lei (doravante PL) em refe-
rência visa proceder a alterações ao Código 
de Trabalho e respetiva regulamentação, e 

ao Código dos Regimes Contributivos do 
Sistema Previdencial de Segurança Social.
Tal como se refere já no final da respetiva 
“Exposição de Motivos”, a PL em análise 
“reflete as medidas constantes do Acordo 
tripartido para «Combater a precariedade e 
reduzir a segmentação laboral e promover 
um maior dinamismo da negociação cole-
tiva», alcançado em sede de Concertação 
Social a 30 de maio de 2018.”.
O citado “Acordo tripartido” foi subscrito pelo 

Governo e a maioria dos Parceiros Sociais 
com assento na Comissão Permanente de 
Concertação Social (doravante CPCS), em 
18 de junho de 2018, tendo como base as 
propostas, no domínio sócio-laboral, cons-
tantes do Programa do Governo, que, como 
é consabido, incidem, essencialmente, na al-
teração dos regimes jurídicos que, no Código 
do Trabalho e legislação conexa, regulam a 
contratação a termo, a organização do tem-
po de trabalho e a contratação coletiva.
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A celebração deste Acordo consubstanciou 
e resultou de um grande e responsável em-
penho por parte dos Parceiros Sociais e do 
Governo em sede de Concertação Social, 
dado que o mesmo contém medidas que 
alteram profundamente algumas figuras e 
institutos marcantes do nosso quadro jus 
laboral.
Ora, a Concertação Social pressupõe, antes 
de mais e sobremaneira, autonomia coleti-
va e independência dos Parceiros Sociais, 
a credibilidade das suas instituições e con-
fiança mútua não só entre eles mas também 
com os Governos, por forma a criar condi-
ções propícias à negociação e à assunção 
de compromissos.
E é assim que tem sido em sede de Con-
certação Social, num clima de compro-
misso mútuo e de confiança, que muitas 
das soluções propostas para os mais di-
versos problemas da nossa sociedade fo-
ram concebidas e levadas à prática com 
sucesso.
Este Acordo tripartido, ao qual a PL em 
apreço intenta conferir tradução legis-
lativa, não pode ser exceção.
A Concertação Social é – tem sido e dispõe 
de potencialidades para ser ainda mais – um 
pólo de entendimento onde grandes vetores 
de temas bem gerais podem obter equação 
e alguma definição.
Pode dizer-se que, ao nível nacional, de 
um modo geral, embora com assinaláveis 
e muito relevantes exceções, as soluções 
consensualizadas na Concertação Social 
têm sido respeitadas pelos sucessivos go-
vernos e pelos Partidos Políticos com as-
sento parlamentar, na concretização legisla-
tiva que têm obtido.
Assim é, também, ao nível da maioria dos 
Estados-Membros da União Europeia, onde 
nos inserimos. O Modelo Social Europeu 
confere especial destaque e relevo ao pilar 
do Diálogo Social, honrando as tradições 
mais enraizadas dos Estados, que se fun-
dam na regulação de inúmeros aspetos da 
vida social no respeito pela autonomia dos 
Parceiros Sociais. Aliás, como se sabe, os 
artigos 137º e 138º do Tratado que instituiu 
a Comunidade Europeia, conferem aos Par-
ceiros Sociais Europeus o estatuto de co-
-legisladores.
O realismo que os Parceiros Sociais, repre-
sentantes dos verdadeiros destinatários e, 
assim, melhores conhecedores dos contor-
nos e reflexos das orientações e soluções 
a implementar, encontrando equilíbrios que, 
responsavelmente, valoram na sua plenitu-
de, potencia não só a eficácia daquelas so-
luções como a paz social, indispensável à 
competitividade das empresas e à preserva-

ção dos empregos existentes e criação de 
mais e melhores empregos.

II – Aspetos que, na PL, desvirtuam ou 
violam o Acordo tripartido 

Como se disse, a PL em análise intenta con-
ferir tradução legislativa às medidas cons-
tantes do Acordo tripartido para «Combater 
a precariedade e reduzir a segmentação la-
boral e promover um maior dinamismo da 
negociação coletiva», alcançado em sede 
de Concertação Social a 30 de maio de 
2018 e subscrito em 18 de junho do mesmo 
ano.
É certo que, como se refere na respetiva 
“Exposição de Motivos”, a PL aproveita, 
também, para proceder a “algumas alte-
rações pontuais ao Código do Trabalho 
destinadas apenas a clarificar e aperfeiçoar 
algumas normas legais, nomeadamente no 
regime da parentalidade e da proteção de 
trabalhadoras grávidas, puérperas e lactan-
tes”.
Mas é sobremaneira necessário, com foros 
de absoluta essencialidade, que, relativa-
mente às medidas que constam do citado 
Acordo tripartido, o projeto de diploma em 
análise se atenha aos seus exatos termos, 
sentido e alcance.
Só assim se manterá e alicerçará a con-
fiança que a Concertação Social pressupõe 
como condição sine qua non.
Verifica-se, porém, que nem sempre a PL 
respeita o Acordo.
Nalguns casos, a PL viola frontalmente o 

Acordo tripartido, acrescendo que, noutros, 
também lhes confere deficiente e distorce-
dora tradução legislativa.

Vejamos:
• Artigo 208º-B (Banco de horas grupal), 
na redação do artigo 2º da PL 

N.º 2
A redação do preceito em referência cons-
tante da PL é não só de difícil compreensão, 
evidenciando uma deficiente tradução legis-
lativa, como não absorve o que o Acordo 
claramente expressa.
Nos termos do Acordo, “O banco de horas 
grupal com origem em acordos de grupo 
pode ser instituído e aplicado ao conjunto 
dos trabalhadores de determinada equipa, 
secção ou unidade económica se, após 
consulta por voto secreto dos trabalhadores 
a abranger” (sublinhado nosso) – cfr. segun-
da frase da 1ª marca da pág. 5.
A eliminação da expressão “e aplicado”, 
como se regista no dispositivo em apreço, 
deixa um verdadeiro vazio de sentido para a 
redação utilizada. 
A expressão “e aplicado” tem, assim, de ser 
inserida.
Neste contexto, e espelhando o que emerge 
do Acordo, o n.º 2 do artigo 208º-B deve 
adotar a seguinte redação:
“2 – O regime de banco de horas pode ain-
da ser instituído e aplicado ao conjunto os 
trabalhadores de uma equipa, secção ou 
unidade económica desde que aprovado 
em referendo pelos trabalhadores a abran-
ger, no termos dos números seguintes.”.
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N.º 7
O n.º 7 do artigo 208º-B, na redação do arti-
go 2º da PL, viola frontalmente o previsto no 
Acordo tripartido.
Tal como se refere na última frase da já ci-
tada 1ª marca da pág. 5 do dito Acordo, 
“Ocorrendo alteração por entrada ou saída 
de trabalhadores na composição da equipa, 
secção ou unidade económica em que re-
sulte um total inferior a 65% da totalidade 
dos trabalhadores consultados, é realizada 
uma nova consulta.” (sublinhado nosso).
Da redação assim transcrita, resulta meri-
dianamente expresso que a base de cálculo 
sobre a qual vão ser aplicados os 65%, é “a 
totalidade dos trabalhadores consultados”.
E é isso mesmo que a PL tem de refletir.
Ao inovar, mediante a expressão “65% do 
total dos atualmente existentes”, a PL clara-
mente viola aquela previsão acordada.
Qual a compreensão do termo “atualmen-
te”? Neste momento? No momento da apro-
vação da Lei? No momento da entrada em 
vigor da Lei? Em cada segundo que passa? 
Algo disso ou outra coisa qualquer? Sem co-
nexão direta com o momento do referendo? 
Independentemente do que, no contexto, 
se pudesse, aleatoriamente, entender por 
“atualmente”, certo é que a compreensão 
deste conceito não tem correspondência 
forçosa com “totalidade dos trabalhadores 
consultados”.
Ora, tem de ter.
Daí que, para o n.º 7 do artigo 208º-B, deva 
ser adotada a seguinte redação:
“7 – Havendo alteração na composição da 
equipa, seção ou unidade económica, o dis-
posto no número anterior aplica-se enquanto 
os trabalhadores que permanecem forem pelo 
menos 65% do número total dos trabalhado-
res abrangidos pela proposta de referendo.”.

• Artigo 497º (Escolha de convenção 
aplicável), na redação do artigo 2º da PL 

N.º 4
No Acordo tripartido, ficou consensualiza-
do “Fixar um prazo razoável para efeitos de 

adesão individual dos trabalhadores a con-
venções coletivas de trabalho e estabelecer 
uma duração máxima para a vigência dessa 
adesão.” – cfr. 6ª marca da pág. 6.
Do assim transcrito, com a redação preci-
sa que consta do Acordo, transparece que 
duas, e só duas, coisas foram, a este propó-
sito, consensualizadas para serem objeto de 
fixação:  i) um prazo razoável para a adesão; 
ii) uma duração máxima para a vigência des-
sa adesão.
Nada mais.
Ao disciplinar, como o faz no dispositivo ora 
em apreço, a revogação da escolha, a PL 
extravasou o acordado.
Dir-se-á: mas, ao disciplinar adicionalmente, 
intervindo unilateralmente em aspetos que o 
Acordo não contempla, a PL não o fez no 
exercício de um espaço de liberdade que lhe 
era consentido?
A boa fé é um requisito absolutamente es-
sencial no domínio da negociação, celebra-
ção e implementação de Acordos.
Construir, de modo unilateral, soluções do 
maior impacto sobre aspetos não contem-
plados, na esfera dos domínios acordados, 
claramente contende com a boa fé que, em 
todo o iter negocial e concretização do con-
sensualizado, deve imperar.
A revogação da escolha, com o efeito: “ces-
sando de imediato a aplicação da conven-
ção”, revela-se tão impactante que sempre 
determinaria a sua frontal e absoluta rejei-
ção.
Em que situação ficariam as empresas que, 
perante opções de trabalhadores pela apli-
cação de convenção donde conste o regi-
me de banco de horas e que, nesse qua-
dro, tivessem contratualizado encomendas 
com prazos e timings de entrega assentes 
no ritmo produtivo que esse instrumento 
lhe proporcionaria ao nível da organização 
do tempo de trabalho, se, de um momento 
para o outro, todos esses trabalhadores ou 
uma parte decisiva à operacionalização da 
equipa em que se integram, pura e simples-
mente, inviabilizassem um tal ritmo?
Uma ordem jurídica normal compadece-se 

com parâmetros de tamanha, extrema e 
drástica volubilidade e incerteza? 
Impõe o n.º 3 deste mesmo artigo 497º, na 
redação da PL, algum reajuste ao quadro 
atualmente vigente da revogação da esco-
lha?
Caso se mostre absolutamente imperioso 
algum reajuste, então, pelo menos, que se 
faça jus ao apelo à razoabilidade que, a ou-
tro propósito, mas neste mesmo âmbito, o 
Acordo expressa conforme supratranscrito. 
Daí que o n.º 4 do artigo 497º ora em análi-
se, deva assumir a seguinte redação:
“4 – O trabalhador pode revogar a escolha, 
cessando a aplicação da convenção seis 
meses após a comunicação dessa revoga-
ção ou antes se, entretanto, se esgotar o 
prazo referido no número anterior.”.

• Artigo 501º (Sobrevigência e caduci-
dade de convenção coletiva), na reda-
ção do artigo 2º da PL 

N.º 8
A propósito dos efeitos da caducidade de 
convenção coletiva, prevê-se, na 5ª marca 
da página 6 do Acordo: “Alargar o núcleo de 
matérias que se mantém em vigor em caso 
de caducidade da convenção coletiva de 
trabalho, através da inclusão dos regimes 
da parentalidade e segurança e saúde no 
trabalho.”.
O assim transcrito evidencia que a única 
alteração consensualizada, relativamen-
te à redação vigente para este domínio, foi a 
referida inclusão.
Nada mais.
Em lugar de se ater a espelhar o compro-
misso assim assumido, a PL, na redação 
que propôs para o n.º 8 do artigo 501º do 
CT, optou, também, por substituir, na reda-
ção vigente, a expressão “pela conven-
ção” por “por aquela”.
E de modo tão infeliz o fez que deixou o nor-
mativo sem interpretação possível.
Ao proceder a uma tal substituição e ao pre-
valecer-se do demonstrativo “aquela”, a PL 
a que realidade intenta reportar-se? 



Ao termo “convenção” que, no mesmo dis-
positivo, continua a manter, não pode ser, já 
que, conforme linearmente resulta do texto, 
o termo “convenção” que mantém, é, ine-
quivocamente, uma convenção futura.
A expressão “até à entrada em vigor de ou-
tra convenção” é inequívoca a esse respeito.
Gramaticalmente analisada, a expressão 
“por aquela”, que a PL passou a utilizar, só 
poderia reportar-se ao termo “caducidade”, 
inserto no início do dispositivo.
Mas o que se intenta disciplinar não são 
precisamente os efeitos determinados pela 
ocorrência da caducidade? Tem algum sen-
tido dizer que sem mantêm os efeitos que 
ela – a caducidade –já produziu? Não esta-
ríamos nas raias do contrassenso? 
A única expressão que faz sentido e que, as-
sim, nunca deveria ter sido posta em causa 
é a constante da redação vigente, ou seja, 
“pela convenção”, já que é da convenção 
caducada que fazem objeto os efeitos man-
tidos pela disposição em apreço.
Daí que o n.º 8 do artigo 501º deva ter a 
seguinte redação:   
“8 – Após a caducidade e até à entrada em 
vigor de outra convenção ou decisão arbi-
tral, mantêm-se os efeitos acordados pelas 
partes ou, na sua falta, os já produzidos 
pela convenção nos contratos de trabalho 
no que respeita a retribuição do trabalhador, 
categoria e respetiva definição, duração do 
tempo de trabalho e regimes de proteção 
social cujos benefícios sejam substitutivos 
dos assegurados pelo regime geral de se-
gurança social ou com protocolo de subs-
tituição do Serviço Nacional de Saúde, de 
parentalidade e de segurança e saúde no 
trabalho.”.

• Artigo 502º (Cessação e suspensão da 
vigência de convenção coletiva), na re-
dação do artigo 2º da PL 

N.ºS 7 E 8
Também no âmbito da contratação co-
letiva, os subscritores do Acordo, tal 
como espelhado na 4ª marca da pág. 6 

deste, consensualizaram “Evitar a utiliza-
ção indevida de mecanismos de extinção 
voluntária da capacidade negocial das 
partes para promover por essa via a ca-
ducidade das convenções coletivas de 
trabalho;”.
A hipótese consubstanciadora desta pre-
visão, como emerge do assim transcrito, 
integra dois elementos fulcrais, nuclea-
res, essenciais à sua verificação: i) que a 
utilização seja indevida; ii) que seja para 
promover por essa via a caducidade das 
convenções coletivas de trabalho.
Tratando-se, assim, como se trata, de 
dois elementos não só fulcrais como ab-
solutamente essenciais, não podem os 
mesmos deixar de ficar, clara e inequivo-
camente, espelhados e, assim, bem ex-
pressos nos dispositivos legais materia-
lizadores do compromisso a tal respeito 
assumido.
Ora, o n.º 7 do artigo 502º, na redação 
constante da PL, afronta, de modo incon-
tornável, o que o quadro acordado im-
punha como exigências, deixando, con-
sequentemente, o Acordo, também de 
forma incontornável, como abertamente 
violado.
Ao colocar, como único pressuposto à 
consumação da hipótese, o caráter vo-
luntário da extinção, dando, sem mais, 
como integralmente preenchida essa 
mesma hipótese, a PL, pura e simples-
mente omite, num desprezo a todos os 
títulos criticável, os dois referidos ele-
mentos que constituem o fulcro do acor-
dado: i) caráter indevido da utilização; ii) 
a finalidade de promover por essa via a 
caducidade das convenções coletivas de 
trabalho. 
A violação e desvirtuação do acordado 
são, pois, totais.
Na previsão legal, tal como se encontra 
desenhada na PL, cabem situações que 
de indevido nada têm e a que o objetivo 
de obter a caducidade das convenções é 
total e absolutamente alheio.
Uma Associação que, fruto das vicissitu-

des em que o quotidiano é fértil, vir a sua 
situação económico-financeira a degene-
rar-se de modo acelerado, pela quebra de 
quotizações dos associados, diminuição 
ou desaparecimento do mercado para os 
serviços que presta, incumprimento de 
devedores relativamente a créditos a que 
tenha direito ou outra razão determinante 
daquela acelerada degeneração, terá que 
esperar pela situação de total insolvência 
para, depois, obter a declaração judicial 
desta e, consequentemente, a sua extin-
ção?
Uma gestão responsável, procurando 
precaver e garantir, na medida do que 
ainda for possível, todas as responsabili-
dades que lhe cabem, sejam as advindas 
de obrigações laborais ou as existentes 
perante outros seus credores, não impõe, 
precisamente e ao invés, que delibere a 
sua própria extinção antes de atingir o to-
tal descalabro?
Empurrá-la para o inverso, ou seja, para a 
agonia até à insolvência e declaração ju-
dicial desta, imputando drásticas conse-
quências à deliberação que assim viesse 
a tomar, e que não deixaria de ser qualifi-
cada como voluntariamente assumida, 
não assume foros de irracionalidade?
A um outro nível, ou seja, como aspeto 
diferente do acabado de analisar e que 
se traduzia nos dois pressupostos abso-
lutamente essenciais ao preenchimento 
da hipótese, importa atentar no posicio-
namento que o Acordo assumiu perante 
o espectro de uma eventual ocorrência 
que integrasse todos esses ingredientes 
erigidos como necessários à verificação 
da hipótese em causa.
E quanto a esse particular bem específi-
co, os subscritores deixaram expresso de 
modo linear: “Evitar”. 
Ou seja, para ser consonante com o 
Acordo, a solução legal materializadora 
do compromisso tem de assumir, como 
objetivo juridicamente incontornável, evi-
tar uma extinção eivada dos dois ingre-
dientes fulcrais já supra ressaltados.
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Ora, a única forma de, juridicamente, 
evitar, de modo absolutamente incontor-
nável, uma extinção naquelas circuns-
tâncias, é estatuir, de modo expresso, 
sem rodeios ou equívocos, que a mesma 
extinção, caso seja deliberada, essa deli-
beração é nula e de nenhum efeito.
E com a explicitação, também sem mar-
gem para equivocidades, apesar de que 
já resultaria implícito com a cominação 
da nulidade da deliberação, que a con-
venção coletiva que, por aquela via du-
plamente ínvia (a utilização indevida e o 
fim em vista), se intentou fazer caducar, 
se mantém plenamente vigente.
Ao não enveredar por essa senda, a PL 
não assumiu nem respeitou, com fronta-
lidade, o compromisso e o efeito que o 
termo “evitar” tem ínsito.
Seguindo trilho diverso, a PL aponta para 
solução a todos os títulos violentadora 
de uma realidade que não deve ignorar, 
conduzindo, do mesmo passo, para um 
imbróglio jurídico nada fácil de desfazer.
A ordem jurídica não está impedida de 
reequacionar e, em consequência, rea-
dequar o quadro objetivo que intenta dis-
ciplinar. Bem pelo contrário. 
Mas já escapa à racionalidade que se 
coloque nos antípodas do que, naquele 
quadro, é, ponderadamente, tido como 
normalmente desejável, face aos méritos 
que comumente lhe são reconhecidos.
A estrutura associativa nacional, à seme-
lhança do também verificável com a es-
trutura empresarial, embora em grau dife-
rente, não se revela homogénea, quer em 

termos de número de associados, quer 
no que respeita à dimensão e relevo, eco-
nómico e social, de cada um destes.
Desde Associações com menos de 5 as-
sociados a outras em que o número de 
filiados se conta por dezenas de milhar, e 
desde empresas, naquelas inscritas, que 
apenas empregam um único trabalhador, 
a outras em que o respetivo quadro de 
pessoal ascende aos milhares, as nuan-
ces são inúmeras.
Tratando esses diversificadíssimos con-
juntos da mesma forma, impondo, para 
todos e cada um deles, uma solução uni-
forme, única mesmo, sem atentar, mini-
mamente que seja, nas especificidades 
que daí emergem – e é precisamente 
isso que a PL faz na redação que propõe 
para os n.ºs 7 e 8 do artigo 502º do CT -, 
como justificar a presunção expressa no 
n.º 3 do artigo 9º do Código Civil: “que 
o legislador consagrou as soluções mais 
acertadas?”.
A convolação de um Contrato Coletivo 
de Trabalho (doravante CCT) – num salto 
em que a figura do Acordo Coletivo de 
Trabalho parece totalmente ignorada – 
em Acordos de Empresa (doravante AE), 
para todas as empresas associadas da 
Associação subscritora do CCT, mesmo 
para àquelas que empreguem apenas 
um trabalhador ou um número escasso 
de trabalhadores, é uma “solução acer-
tada”? Sobremaneira tendo presente que 
a esmagadora maioria das empresas na-
cionais são micro e pequenas empresas?
Não representará, tão só, uma incontro-

lada obsessão pela multiplicação de ins-
trumentos?
Caberá tal solução no modelo generica-
mente tido como desejável para a con-
tratação coletiva, com a estrutura empre-
sarial de que dispomos e as vantagens 
normalmente reconhecidas aos instru-
mentos de âmbito subjetivo alargado?
É que, importa registá-lo, de uma verda-
deira convolação se trata, feita ope legis, 
entre instrumentos de natureza puramen-
te contratual.
Um Contrato Coletivo de Trabalho não é 
mera soma de AE’s dos associados filia-
dos na Associação que tenha outorgado 
aquele.
CCT e AE têm, desde logo, reconheci-
mento jurídico como figuras distintas.
Assim o espelha o artigo 2º do CT, ao pro-
ceder às respetivas definições, e o reitera 
o n.º 1 do artigo 482º do mesmo CT, ao 
disciplinar a concorrência entre ambos.
Mas também evidencia a realidade que, 
no universo subsumível no âmbito subje-
tivo de um CCT, são celebrados, ganhan-
do autonomia, AE’s que com aquele não 
são confundíveis.
Quantas empresas, filiadas em Associa-
ção subscritora de CCT, celebram AE, 
passando a dispor, nos aspetos que dis-
ciplinam, de quadro normativo próprio?
Tal celebração, com enquadramento e 
fundamento legal no já suprarreferido 
artigo 2º do CT, assentou num princípio 
basilar em sede de contratação coletiva: 
autonomia.
Se, mesmo enquanto vigorar um CCT em 
cujo âmbito subjetivo se subsumem, por 
força do princípio da filiação na Associa-
ção outorgante (artigo 496º do CT), as 
empresas não outorgaram AE’s foi por-
que não quiseram.
E o posicionamento (não outorga de AE) 
que assumiram, legitimava-se, precisa-
mente, na autonomia que, como pedra 
angular, enforma o quadro em que, neste 
particular, se movem.
Filiando-se na Associação, e conhecendo 
as atribuições desta, as empresas opta-
ram, com autonomia, por ficar sujeitas a 
CCT que aquela viesse a outorgar.
Com o conteúdo, mas também com a la-
titude subjetiva que o CCT conhecia ou 
viesse a conhecer.
Mas nada, absolutamente nada, consen-
te, num completo desprezo pelo quadro 
em que exerceram a sua opção, passar 
a focalizar esse conteúdo tão só no uni-
verso restrito que cada uma delas repre-
senta. 
Impor uma tal focalização, constitui, rea-



firma-se, um claro afrontamento, mesmo 
negação, do referido princípio basilar.
E se, já verificada a miríade de novos 
AE’s, a deliberação que esteve na géne-
se da extinção da Associação, e conse-
quente multiplicação de instrumentos, 
for, na sequência e como resultado do 
consignado nos nºs 4 e 5 do artigo 456º 
do Código do Trabalho, questionada pelo 
Ministério Público e, sob promoção des-
te, judicialmente declarada nula?
O que sucede ao CCT já atomizado?
E o que fazer, nessas circunstâncias, das 
alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 482º do 
mesmo Código do Trabalho, ao discipli-
narem a “concorrência entre instrumen-
tos de regulamentação coletiva de traba-
lho negociais”?
E como avaliar e resolver a situação ad-
vinda da existência de Portaria de Exten-
são (doravante PE) do CCT que caducou 
por força da extinção da Associação e de 
onde brotou a tal miríade de AE’s ?
A PE desaparece com o CCT? Fica a 
pairar sem conexão alguma? Ancora-se 
e alberga-se na nuvem? Multiplica-se, 
também ope legis, por milhares de ou-
tros instrumentos (AE’s) ? Vai originar a 

emissão de tantas PE’s quanto os AE’s 
que brotaram? Tem essa emissão de ser 
requerida ou é desencadeada oficiosa-
mente?
Quem se desvia e envereda por atalhos 
tortuosos, em opção aventureira, dificil-
mente voltará ao trilho certo.
Sem dúvida, um imbróglio que só um ra-
ciocínio labiríntico, pejado de explicações 
forçadas, poderá desfazer.
Em suma e em síntese: quer pela letra do 
Acordo (“Evitar”), quer pelas distorções 
e violentações, fáticas e jurídicas, para 
que impelem, as soluções vertidas na PL, 
para os n.ºs 7 e 8 do artigo 502º do CT, 
não se mostram conformes a uma ordem 
jurídica realista, harmoniosa, equilibrada, 
operacional e de fácil aplicação na inter-
pretação e conjugação sistemática dos 
múltiplos comandos que integra.
Daí que, ao n.º 7 do artigo 502º do CT, 
deva ser conferida a seguinte redação: 
“7 – O disposto no número anterior não 
se aplica:
a) Havendo extinção ou perda da qualida-
de de associação de empregadores ou-
torgante de contrato coletivo, promovida 
de forma voluntária com o objetivo de, 

por essa via, obter a caducidade da con-
venção, a deliberação que tenha aquelas 
por objeto será nula e de nenhum efeito;
b) Havendo extinção ou perda da quali-
dade de união, federação ou confedera-
ção sindical ou de empregadores outor-
gantes, em nome próprio e nos termos 
dos respetivos estatutos, de convenção 
coletiva, promovida de forma voluntária 
com o objetivo de, por essa via, obter a 
caducidade da convenção, a deliberação 
que tenha aquelas por objeto será nula e 
de nenhum efeito;
c) Nas hipóteses previstas nas alíneas an-
teriores, manter-se-á em vigor a conven-
ção coletiva cuja caducidade se intentou 
promover.”
Consequentemente, o n.º 8 do mes-
mo artigo 502º do CT, tal como pro-
posto na PL, deve ser eliminado.
O acervo de ajustamentos e corre-
ções anteriormente referidos são es-
senciais para o integral respeito do 
Acordo subscrito, em 18 de junho de 
2018, em sede de CPCS, pelo Gover-
no e a maioria dos Parceiros Sociais 
com assento na Comissão Perma-
nente de Concertação Social. 
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COM O ENVELHECIMENTO da popula-
ção, prevenir ou retardar o aparecimento de 
doenças neurodegenerativas, como Parkin-
son ou Alzheimer, é uma crescente preocu-
pação. Embora os estudos epidemiológicos 
e de nutrição indiquem que o consumo de 
frutas e legumes, ricos em polifenóis, é be-
néfico para a nossa saúde em geral, não 
é claro como estes compostos chegam e 
atuam no cérebro. O trabalho que a investi-
gadora do iBET/ITQB NOVA irá desenvolver 
será no sentido de identificar quais destes 
compostos fenólicos poderão vir a cons-
tituir estratégias eficazes na prevenção da 
demência, percebendo quais os seus me-
canismos de atuação a nível celular e mo-
lecular.
Os estudos passarão, sobretudo, por veri-
ficar o efeito de polifenóis na prevenção e 
tratamento da neuroinflamação, um proces-
so biológico comum a todas as doenças 
neurodegenerativas. Para tal, serão identi-
ficados metabolitos particulares derivados 
de compostos fenólicos da dieta, que con-
seguem atravessar a barreira hematoen-
cefálica e chegar ao cérebro. Depois será 
analisado o efeito desses metabolitos em 
células da microglia - células imunes inatas 
do sistema nervoso central - de forma isola-
da ou em comunicação com outras células 
do cérebro. Por fim, para obter uma visão 
integrada, serão estabelecidos testes de nu-
trição em ratinhos.
Cláudia Nunes dos Santos sustenta que “um 
aspecto comum às doenças neurodegene-
rativas é a inflamação cerebral e, nos últimos 
anos, temos vindo a perceber que alguns 
compostos que ingerimos através da dieta 
podem atuar neste processo reduzindo a in-
flamação.” Adicionalmente, a investigadora 
refere que “contribuir para a prevenção das 
doenças neurodegenerativas através da nu-
trição é uma área muito promissora e com 
esta bolsa do ERC pretendo, nos próximos 
cinco anos, desenvolver uma estratégia efi-
caz de cuidados prolongados com base em 
polifenóis para manter o cérebro saudável.”
Em Portugal, houve mais quatro premiados, 
um também na área das Ciências da Vida, 
dois na área de Ciências Sociais e Huma-

nidades e um em Ciências Físicas e Enge-
nharia. São eles Claudia Bank, do Instituto 
Gulbenkian de Ciência, Jorge Almeida, da 

Universidade de Coimbra, Joana Freitas, da 
Universidade de Lisboa, e Rogério Pirraco, 
da Universidade do Minho.

CONSELHO EUROPEU DE INVESTIGAÇÃO

Investigadora do iBET premiada 
com 1.5 milhões de euros

Cláudia Nunes dos Santos, investigadora na divisão de 
Food & Health do iBET, é uma das mais recentes premiadas 
do Conselho Europeu de Investigação (em inglês European 
Research Council, ERC) e vai receber 1.5 milhões de euros 
para investigar a relação entre a alimentação e a prevenção 
de doenças neurodegenerativas



2929INDÚS TR IA • Se t embro 2018

NERSANT BUSINESS 2018 REGRESSA DE 15 A 17 DE OUTUBRO 

25 países já confirmados 
no NERSANT Business 2018
Pelo 7.º Ano consecutivo, a NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém, 
vai realizar na região o NERSANT Business - Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo

NESTE EVENTO, que se assume como o 
maior encontro internacional de negócios, 
as empresas participantes podem reunir, 
no mesmo espaço, com potenciais clientes 
oriundos dos quatro cantos do mundo.
África do Sul, Alemanha, Argélia, Bélgica, 
Brasil, Bulgária, Cabo Verde, Colômbia, 
Equador, EUA, Holanda, Hungria, Índia, 
Lituânia, Marrocos, Namíbia, Nova Zelân-
dia, Paraguai, Polónia, S. Tomé e Príncipe 
e Tunísia são apenas alguns dos países já 
inscritos no Encontro Internacional de Ne-
gócios do Ribatejo, que este ano se volta a 
realizar em Tomar, de 15 a 17 de outubro.
Quando faltam ainda algumas semanas 
para a realização deste encontro, mais de 
40 importadores estrangeiros, oriundos de 
25 países, já confirmaram que vão estar 
no Ribatejo para negociar com as empre-
sas nacionais. A NERSANT está ainda em 
contacto com dezenas de compradores 
internacionais, pelo que é expectável que 
o número de participantes venha ainda a 
aumentar.

No que respeita às empresas nacionais, 
estão, até ao  momento, representados 
diversos setores de atividade que habitual-
mente despertam muito interesse junto dos 
empresários estrangeiros, nomeadamente: 
produtos alimentares (Azeites; Vinagres; 
Charcutaria; Queijos; Arroz; Frutos secos; 
Frutas e vegetais; entre outros,…); Bebidas 
(alcoólicas e não alcoólicas); Transportes e 
logística; Construção Civil e Obras Públi-
cas; Materiais de construção; Energias Re-
nováveis / Alternativas; Novas tecnologias, 
hardware e software.
O NERSANT Business 2018 vai manter o 
seu figurino habitual: dois dias serão total-
mente destinados a reuniões de negócio 
e momentos de networking empresarial, 
ao passo que no terceiro e último dia as 
empresas portuguesas poderão convidar 
as suas congéneres estrangeiras a visitar 
as suas empresas, de forma a aprofundar 
os contactos que foram estabelecidos nas 
reuniões anteriores. 
Desde a edição piloto, em 2012, que con-

tou com a participação de seis delegações 
empresariais internacionais, até à última 
edição, no ano passado, o evento não 
parou de crescer, contribuindo de forma 
decisiva para o aumento das exportações 
regionais. Na edição de 2017 participaram 
ao todo 38 países, representados por mais 
de 70 empresários estrangeiros e cerca de 
100 empresários portugueses de todo o 
país. Realizaram-se ainda 1091 reuniões 
de negócios.
O NERSANT Business 2018 é um projeto 
financiado pelo COMPETE 2020 e integra 
o projeto aprovado da NERSANT - Ribatejo 
Global - no âmbito do SIAC.
Ainda há espaços para pré-inscrições no 
evento, bastando para tal que os interessa-
dos contactem o Departamento de Apoio 
Técnico, Inovação e Competitividade da 
NERSANT, através dos contactos datic@
nersant.pt ou 249 839 500. O portal do 
evento, disponível em http://business.ner-
sant.pt/ está também apto a receber inscri-
ções e pedidos de informação. 
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Indústria Naval - Portugal Pós 2020

A convite do Senhor Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, a AIN - Associação das 
Indústrias Navais participou recentemente numa mesa redonda, realizada no IPC de Santarém, que 
contou ainda com a participação dos Ministros Adjunto, do Planeamento e das Infraestruturas, do 
Ambiente e do Mar, com o intuito de discutir o Futuro da Política de Coesão no Portugal pós 2020

A APRESENTAÇÃO DA AIN focou a sua 
intervenção nos seguintes aspetos: Contri-
buto da Economia do Mar para a econo-
mia do país (Conta Satélite do Mar - 3,1% 
do VAB e 3,6% do emprego no quadriénio 
2010 – 2013).
Forte crescimento na indústria de manuten-
ção/reparação e construção naval, nos últi-
mos três anos, dos VN e VAB, como tam-
bém do emprego: No ano de 2015, último 
ano publicado pelo INE, o VN e o VAB cres-
ceram acima de 30%, relativamente ao ano 
anterior e o emprego cresceu 7,2%.
O país ter condições geoestratégicas e clima 
excecionais para o exercício das atividades 
de manutenção e construção naval e dispõe 
de capacidades de produção, investigação 
e inovação ao maior nível.
Existirem manifestações dos estaleiros na-
cionais em investir na criação de novas ati-
vidades, tecnologicamente mais exigentes e 

no aumento de capacidade das infraestrutu-
ras de manutenção/construção existentes. 

Construção e manutenção
No âmbito da atividade construção, manu-
tenção e reparação naval, a AIN produziu 
um documento no qual dá o seu contributo 
para a reflexão do Futuro da Política de Coe-
são Portugal Pós 2020. Retiram-se algumas 
reflexões desse documento:
A localização geoestratégica de Portugal e a 
capacidade existente de investigação, ino-
vação e conhecimento do mar, criam con-
dições, através dos seus recursos marinhos 
e energéticos, para que a Economia do Mar 
dê um forte contributo para o crescimento 
do VAB nacional.
Não basta existirem condições, também 
é necessário que exista ambição, assente 
numa estratégia que favoreça todas as ativi-
dades ligadas ao mar. Temos de acrescentar 

valor às riquezas que o mar nos pode dar, 
proporcionando a oportunidade de forneci-
mento de serviços de construção, manuten-
ção e reparação naval (Indústria Naval).
Além da localização, Portugal tem condi-
ções climáticas únicas na Europa e capaci-
dade técnica para o exercício da Indústria 
Naval.
Após a retoma da atividade em Viana do 
Castelo e na Figueira da Foz, a IN está a vi-
ver forte crescimento, mais acentuados na 
construção naval, em particular na constru-
ção de embarcações de recreio e desporto. 
Em 2016, o volume de negócios cresceu 
11%, contra 0% do crescimento total das 
Indústrias Transformadoras, registaram-se 
elevadas remunerações dos capitais inves-
tidos e os empresários manifestaram uma 
enorme confiança no futuro do setor, apos-
tando na ampliação dos investimentos cor-
rentes em ativos fixos.
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Na área da manutenção e reparação naval 
militar, está em curso a implementação da 
Plataforma Naval Global no Arsenal do Alfei-
te, S.A., realçando-se o projeto de aumento 
de comprimento da doca seca em 82 me-
tros e a formação de trabalhadores na em-
presa construtora dos submarinos, Thys-
senkrupp Marine. Estarão assim criadas 
as condições para a realização da revisão 
de submarinos em Portugal, em particular, 
a primeira revisão intermédia do submarino 
Arpão que está prevista decorrer entre 2018 
e 2020, pelo montante máximo global de 24 
milhões de euros, conforme consta na Lei 
de Programação Militar.
A concretizar-se este plano, a manutenção 
de submarinos em Portugal poderá signifi-
car uma profunda transformação da indús-
tria naval em Portugal, em particular na es-
pecialização tecnológica que a construção 
naval militar exige e na abertura de novos 
mercados que a Thyssenkrupp nos poderá 
proporcionar.
A Indústria Naval (IN) foi um orgulho nacional 
no passado. Para que o volte a ser no pre-
sente é necessário reforçar o potencial eco-
nómico estratégico da Economia do Mar, 
para que seja um dos principais fatores de 
desenvolvimento de Portugal, incorporando 
na sua estratégia o aumento da inovação e 
competitividade da Indústria.

Crescimento sustentado
A Economia do Mar apresenta um cresci-
mento sustentado em Portugal à seme-
lhança do que se passa a nível global. As 
atividades relacionadas com o mar repre-
sentaram 3,1% do VAB e 3,6% do emprego 
no quadriénio 2010 – 2013 (Conta Satélite 
do Mar). Neste período, a atividade econó-
mica nacional registou uma redução acumu-
lada significativa, verificando-se diminuições 
de 5,4% do VAB e de 10,0% do emprego. 
Segundo o INE (CSM), a dimensão relativa 
do “Mar” no VAB da economia portuguesa 
comparada com alguns ramos de atividade 
das Contas Nacionais, apenas foi ultrapas-
sada pela educação (6,5%) e atividades da 
saúde humana (4,7%).  A IN representou em 
média 2,5% do VAB, 2,7% do Emprego e 
3,5% das Remunerações, no conjunto das 
9 atividades que constituem a Economia do 
Mar.

Volume de negócios
A IN está a crescer mais do que as outras 
atividades que constituem a Economia do 
Mar e da generalidade das empresas que 
constituem as indústrias transformadoras 
(IT). Em 2016, registou-se um abrandamen-
to do crescimento do volume de negócio 

(VN) das IN, ainda assim cresceu 11% con-
tra uma estagnação das IT.
Aquele abrandamento do VN ficou a dever-
-se à redução ocorrida na atividade de ma-
nutenção e reparação naval, que se explica 
pelo anormal crescimento no ano anterior 
(antecipação de docagens para manuten-
ção). O VN de construção cresceu pelo se-
gundo ano consecutivo e em breve, estima-
-se, que ultrapasse o VN de manutenção, à 
semelhança do ocorrido no início da década 
de 2000.

Formação Bruta de Capital Fixo
Nos últimos dois anos, assiste-se a uma 
grande confiança dos empresários no futuro 
da atividade de construção naval. Em 2016, 
o aumento da capacidade produtiva de 
construção naval, medido por investimentos 
correntes em ativos fixos, cifrou-se em 15,2 
M€ na construção naval e 3,8 M€ na manu-
tenção e reparação naval.

Excedente Bruto de Exploração
Em 2015, último valor publicado pelo INE, 
os EBE, quer na construção como na ma-
nutenção e reparação naval, registaram 
crescimentos superiores a 120%, dificilmen-
te encontrados noutros setores industriais. 
A IN revela-se assim como um setor de 
elevada rendibilidade de exploração e muito 
boa remuneração dos capitais investidos.

Indústria Naval Militar
Na construção naval militar, realçamos terem 
sido criadas condições para que a Arsenal 
do Alfeite, S.A. (AA,SA), retome a atividade 
de construção naval, com a assinatura de 
um Memorando para a contratualização da 
construção de quatro lanchas salva-vidas, 
duas delas em 2017. 
Na área da manutenção e reparação na-
val de navios da Marinha, está em curso a 

implementação da Plataforma Naval Glo-
bal, realçando-se o projeto de aumento de 
comprimento da doca seca da AA,SA, em 
82 metros, que possibilitará a realização da 
primeira revisão intermédia do submarino 
Arpão. Esta decorrerá entre 2018 e 2020, 
pelo montante máximo global de 24 milhões 
de euros de acordo com o planeamento 
estabelecido na Lei de Programação Militar, 
aprovado pelo Senhor Ministro da Defesa 
Nacional. 
As ações de manutenção do submarino Tri-
dente serão realizadas entre 2016 e 2018, 
pelo valor máximo total de 23,99 milhões 
de euros, pela empresa construtora dos 
submarinos, Thyssenkrupp Marine Systems 
GmbH (TKMS), que detém o conhecimento 
exclusivo de determinadas áreas tecnológi-
cas dos submarinos tipo 209PN. 
A Thyssenkrupp e o Arsenal do Alfeite (AA, 
S.A) encontram-se a desenvolver um traba-
lho conjunto, cujo objetivo central consiste 
em capacitar a empresa portuguesa para 
desenvolver trabalhos de reparação e ma-
nutenção dos submarinos Tipo 209N. Uma 
equipa do AA, SA, está a acompanhar a re-
visão do Tridente na Alemanha, esperando-
-se que esta cooperação permita que a Ar-
senal do Alfeite participe na primeira revisão 
intermédia do Tridente, e que a intervenção 
no Arpão possa ser já efetuada em território 
nacional nos estaleiros da Arsenal do Alfeite. 
A concretizar-se este plano, considerando 
que em 2016 a AA,SA, vendeu serviços 
de manutenção de cerca de €14 milhões, 
a manutenção de submarinos em Portugal 
poderá mais do que duplicar o VN da AA, 
SA, e vai significar uma profunda transfor-
mação da indústria naval em Portugal, em 
particular na especialização tecnológica que 
a construção naval militar exige e na abertu-
ra de novos mercados que a Thyssenkrupp 
nos poderá proporcionar. 

AIN – Associação das Indústrias Navais

Consultar o documento na íntegra em www.ain.pt
Este artigo representa a opinião pessoal do autor e não vincula a CIP - Confederação Empresarial de Portugal

NOTA
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PPG DYRUP aposta em nova marca 
PPG Protective & Marine Coatings
O objetivo é dar resposta a um setor que tem registado níveis de crescimento elevados nos 
últimos anos – inovação e rentabilidade são as palavras de ordem

A MARCA DYRUP está implementada 
em Portugal há vários anos e conta com 
elevados índices de notoriedade no sector 
da construção civil, mas a sua integração 
no grupo multinacional PPG Industries, em 
2011, garantiu uma maximização de siner-
gias e um plano ambicioso de forte cresci-
mento no mercado nacional contando com 
um reforço do portefólio de produtos que 
permitiu a entrada no mercado de Protec-
tive Coatings. 
Para isso, foi lançada em Portugal a PPG 
Protective & Marine Coatings, marca 
comercializada pela PPG em mais de 60 
países em todo o mundo, de forma a dar 
resposta a um mercado que regista eleva-
dos níveis de crescimento nos últimos anos. 
Agora a PPG DYRUP conta com um por-
tefólio alargado de soluções que protegem 
e garantem a durabilidade e desempenho 
estético - uma vasta gama de produtos 
destinada às indústrias e ambientes mais 
exigentes, como o sector marítimo, petro-
químicas, infraestruturas de construção civil, 
energia, exploração mineira, ferrovias, fábri-
cas de produtos químicos e instalações de 
armazenagem. A PPG Dyrup está assim 
concentrada em duas áreas distintas:

PROTECTIVE COATINGS
Revestimentos que oferecem proteção con-
tra a corrosão, proteção de alta temperatura, 
proteção passiva contra incêndio, tanques e 
depósitos e pavimentos, ao mesmo tempo 
que obedecem a requisitos ambientais ex-
tremamente rigorosos. Todos os produtos 
desta gama são testados e comprovados 
por laboratórios independentes que prote-
gem uma ampla gama de mercados.

MARINE COATINGS
Gama de produtos que protegem os ativos 
dos clientes em condições e ambientes 
marítimos bastante agressivos. O objetivo é 
oferecer a solução mais eficaz, trabalhando 
em estreita colaboração com os clientes, de 
forma a obter uma maior compreensão das 

suas necessidades. Ao adotar esta aborda-
gem, é possível desenvolver revestimentos 
marítimos líderes de mercado.
Para além dos produtos específicos do se-
tor, a PPG oferece ainda soluções formula-
das para atender a requisitos de desempe-
nho específicos e desafiadores, que incluem 
revestimentos especiais para tanques de 
lastro de água, porões de carga, bem como 
soluções antivegetativas para cascos su-
baquáticos - estes produtos não só estão 
disponíveis para proteger e prolongar a vida 
útil de embarcações, mas também para 
proporcionar benefícios ambientais e eco-
nómicos substanciais.
Os produtos que passámos a comercializar 
nesta nova área de negócio, representam 
um potencial de mercado superior a 100M€, 
o que o torna bastante aliciante. Nesse 
sentido, desenvolvemos um forte plano de 
crescimento nesta área por forma a que, no 

curto prazo, as vendas neste sector possam 
representar 20% das vendas totais da em-
presa.
Sendo a PPG líder mundial em tintas anticor-
rosivas e revestimentos marítimos, o know-
-how e expertise do grupo aliado à eleva-
da performance dos produtos tornam este 
mercado estratégico para a PPG Dyrup.
A nova marca PPG Protective e Mari-
ne Coatings é especialmente importante 
- num país como Portugal, com uma área 
total de costa superior a 1500km, com mais 
de 70 portos, incluindo Portugal Continental 
e Ilhas. No caso específico do porto de Si-
nes, a sua afirmação no contexto europeu 
continua a fortalecer-se sendo, atualmente, 
o porto europeu com maiores índices de 
crescimento, batendo recordes de movi-
mentação e posicionando-se como um dos 
principais portos de “transhipment” euro-
peu. 

Gonçalo Cunha Gomes 
MARKETING MANAGER DA PPG DYRUP

Este artigo representa a opinião pessoal do autor e não vincula a CIP - Confederação Empresarial de Portugal
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IFRRU 2020 apoia reabilitação

QUANDO EM PORTUGAL, pelo insufi-
ciente nível de investimento em reabilitação 
urbana, cerca de 1 milhão de edifícios ca-
rece de reparação, em todas as regiões, 
em que a construção continua a ser a mais 
frequente, em que 28% do consumo de 
energia primária é do sector residencial e 
de serviços, impunha-se a criação de um 
instrumento financeiro, com objetivos de 
política pública em matéria de reabilitação 
urbana e de forma conjugada de eficiência 
energética, que pudesse dar resposta a to-
dos os interessados que pretendem investir 
em que não encontram financiamento no 
mercado para o seu projeto.
O IFRRU 2020 consiste num instrumen-
to financeiro que mobiliza as dotações 
aprovadas pelos Programas Operacionais 
Regionais (POR), do Continente e das Re-
giões Autónomas, e do programa temático 
Programa Operacional Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR), 
do PORTUGAL 2020, com os objetivos de 
revitalizar as cidades, apoiar a revitalização 
física do espaço dedicado a comunidades 
desfavorecidas e apoiar a eficiência energé-
tica na habitação. 
A estas dotações acrescem as provenien-
tes de instituições financeiras europeias: o 
Banco Europeu do Investimento (BEI) e o 
Banco de Desenvolvimento do Conselho 
da Europa (CEB). Através de um procedi-
mento concursal, foram selecionadas as 
entidades gestoras financeiras, que dispo-
nibilizam os produtos financeiros (emprés-
timos ou garantias) através dos quais são 
financiadas as operações de reabilitação 
urbana – Santander Totta, Banco BPI e Mi-
llennium BCP.
O IFRRU 2020 tem uma capacidade de fi-
nanciamento de 1.400 milhões de euros, 

gerando um investimento de cerca de 2.000 
milhões de euros, e disponibiliza emprésti-
mos em condições mais favoráveis face às 
do mercado, para a reabilitação integral de 
edifícios, destinados à habitação ou a outras 
atividades, incluindo as soluções integradas 
de eficiência energética mais adequadas no 
âmbito dessa reabilitação. Num único pe-
dido de financiamento, o candidato pode 
apresentar o seu projeto de investimento 
como um todo, reunindo as componentes 
da reabilitação urbana e as componentes de 
eficiência energética.

QUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA
Dada a importância estratégica dos es-
paços urbanos para a coesão territorial e 
para a competitividade, importa apostar na 
qualificação urbanística e na reconversão 
de espaços industriais desativados, para 
promover a criação de novas dinâmicas de 
desenvolvimento que contribuam para a 
fixação da população e para a criação de 
riqueza e de emprego.
Por sua vez, aquando da concretização 
das operações de reabilitação urbana se-
rão, complementarmente, apoiadas ações 
integradas que proporcionem uma maior 
eficiência energética, quer através da ado-
ção de sistemas passivos, quer pelo uso de 
equipamentos mais eficientes ou de produ-
ção de energia para autoconsumo.
Nas comunidades desfavorecidas, importa 
igualmente promover a regeneração física, 
associada a iniciativas que concorram para 

a dinamização económica e a criação de 
emprego, enquanto elementos fundamen-
tais para a inclusão social e o combate à 
pobreza.
O IFRRU 2020 pretende facilitar o acesso a 
financiamento por parte dos promotores de 
investimentos na área da reabilitação urba-
na, melhorando as condições de financia-
mento, adequadas às circunstâncias e es-
pecificidades dos projetos, e diversificando 
a oferta de soluções de financiamento em 
condições mais favoráveis do que as dispo-
níveis no mercado.
Cabe a cada Município definir o território no 
qual terão lugar as intervenções a apoiar, 
numa perspetiva de focalização dos apoios 
e de planeamento das intervenções de for-
ma articulada entre investimentos públicos 
e privados.
Foi celebrado um Protocolo de colaboração 
institucional com a Associação Nacional de 
Municípios Portugueses que prevê a desig-
nação de um ponto focal específico para o 
IFRRU 2020 em cada Município, interlocu-
tor de proximidade e que permite agilizar os 
procedimentos, quer seja o parecer prévio, 
quer seja o licenciamento urbanístico, com 
um processo que é acompanhado pelo 
ponto focal e em que o candidato interage 
diretamente com a autarquia.  
O IFRRU 2020 é uma alavanca para a sus-
tentabilidade das cidades e para a melhoria 
da qualidade de vida das pessoas, criando 
novas oportunidades de desenvolvimento 
económico e social nos centros urbanos. 

O IFRRU 2020 é um instrumento financeiro criado no âmbito do Ministério do Ambiente, 
integrado no PORTUGAL 2020, que concede empréstimos nas condições mais vantajosas, 
para apoiar a reabilitação urbana, em todo o território nacional
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Como manter a competitividade?

HOJE A COMPETITIVIDADE é transversal 
ao mundo industrial e assume uma dimen-
são que é considerada nova, pois a concor-
rência não advém apenas dos players que 
interagem no mesmo setor de negócio mas 
de qualquer domínio, dado que a transfor-
mação digital faz emergir, com grande rapi-
dez, produtos e serviços inovadores e dis-
ruptivos que rapidamente põem em causa 
marcas instituídas e até líderes de mercado.
Por este motivo, a competitividade ape-
la cada vez mais à capacidade inventiva, 
numa interação cada vez mais personaliza-
da e direta com o cliente. “One size fits all” 
está agora fora de questão. O futuro impõe 
que as empresas conheçam muito melhor 
quem são os seus clientes para que sejam 
capazes de propor algo de distintivo que se 
ajuste e que agrade a esses mesmos clien-
tes. E é por isso que, nos nossos dias, se 
considera que os dados são o petróleo des-
te novo século, existindo tantas empresas 
empenhadas em mapear todos os passos 
e manifestações de gostos e interesses que 
qualquer cidadão deixa como rasto sempre 
que utiliza dispositivos ligados à Internet.
Tudo isto exige um novo know how que, até 
agora, não constituía requisito a ter em con-
ta pelas empresas, em geral, e muito menos 
pela indústria, habituada a um contacto com 
os clientes finais, sempre intermediado por 
outras empresas ou agentes.
A partir do momento em que os produ-
tos são fabricados em resposta a ordens 
de compra online, feitas diretamente pe-
los clientes, situados em qualquer ponto 
geográfico do globo, e que esses clientes 
aguardam que esses produtos lhes sejam 
entregues rapidamente em suas casas, mui-
to do que era o modo de funcionamento de 
uma fábrica tem de mudar. 
Para além de todas as infraestruturas tecno-
lógicas, robotizadas e da interoperabilidade 
dos mecanismos instalados e em funciona-
mento ininterruptamente, é preciso haver, 
nas fábricas e nas empresas, pessoas que 

saibam colocar tudo isto a funcionar, mo-
nitorizar esse funcionamento e o que fazer 
para ir continuadamente acrescentando va-
lor aos negócios que terão de se ir adaptan-
do às tendências que, a cada momento, os 
clientes vão impondo. 
Perante esta realidade, não basta robotizar 
ou interconectar os equipamentos e esperar 
que tudo aconteça. Ainda que a quantidade 
de mão-de obra possa ser reduzida, haverá 
sempre necessidade de recursos humanos 
noutros postos de trabalho para os quais 
são precisas competências que só os seres 
humanos, com a sua capacidade inventiva 
e inteligência emocional, são capazes de 
executar. 
Para continuar a vingar no mercado e a ser 
bem-sucedida uma empresa ou unidade fa-
bril tem de olhar também para os seus recur-
sos humanos e conseguir perceber como é 
que poderá reaproveitar a especificidade de 
cada um deles para um reposicionamento 
do que será necessário neste novo modo de 
funcionar, acrescentando-lhe competências 
que possam fazer a diferença. 
O paradigma do “one size fits all” também 
já não serve na formação. O sucesso advirá 
da conjugação do perfil de cada candidato 
com a formação que poderá ser ministrada 
a cada momento. 
Ora, neste ajuste, para públicos que ainda 
não disponham do 12º ano ou de uma qua-
lificação profissional de nível 4, as empresas 
sediadas em Portugal já hoje podem hoje 
contar com um instrumento criado especi-
ficamente para esse fim e totalmente gratui-
to. Criado em 2017, o Passaporte Qualifica 
permite que cada empresa seja capaz de 
perceber exatamente qual o perfil de cada 
colaborador e a que distância este se en-

contra de um determinado patamar de qua-
lificação, sem descurar os seus interesses e 
expetativas. 
Acresce referir que, neste processo de ajus-
te, as empresas podem igualmente contar 
com o apoio (igualmente gratuito) do Centro 
Qualifica mais próximo.
Atualmente, há mais de 300 Centros Qua-
lifica em funcionamento, que se assumem 
como estruturas especializadas em edu-
cação e formação de adultos, operando, 
sempre que necessário, em parceria com 
as empresas não só nas estratégias de mo-
bilização para a qualificação mas também 
na criação de respostas formativas que 
possam ir ao encontro das necessidades 
dessas mesmas empresas.
Portanto, este pode bem ser um dos primei-
ros passos que qualquer empresa ou unida-
de fabril poderá dar no processo de trans-
formação para o digital, do qual dependerá 
a sua capacidade competitiva. 
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A PATENTE É O TÍTULO de propriedade 
industrial que protege as invenções.
Podem ser protegidos através de patente 
equipamentos, sistemas, métodos, pro-
cessos e composições, trazendo enormes 
vantagens competitivas no mercado. As 
vantagens de proteger por patente são:
• Acrescenta valor à inovação
• Possibilita uso exclusivo durante 20 anos
• Impede imitações
• Pode ser a base de criação de um ne-
gócio
• Atrai investidores

ESTRATÉGIAS DE POUPANÇA
1. Fundos comunitários
Proteger a inovação através de patente não 
pode ser visto como um custo mas sim 
como um investimento. Por esse motivo é 
uma das despesas elegíveis nos sistemas 
de incentivos permitindo apoios a fundo 
perdido.

2. Pedido Provisório de Patente
A legislação portuguesa permite a apresen-
tação de um pedido de patente, através de 
um pedido provisório, com formalidades 
mais simples e custos muito mais baixos. 
O elemento “provisório” mantem-se duran-
te um ano, durante o qual a inovação pode 
ser testada no mercado, procurar-se inves-
tidores ou criar estratégias de internaciona-
lização, estando garantida a exclusividade 
de quem a criou. No prazo de um ano o 
pedido provisório de patente pode ser con-
vertido em definitivo. 

3. Requerer a redução de 90% em ta-
xas de internacionalização
Se uma inovação é patenteada em Portu-
gal adquiriu uma garantia de exclusividade 
a nível nacional e existe um mercado in-
ternacional por explorar. Porém, é preciso 
completar as formalidades a nível interna-
cional para vender com exclusividade nos 
mercados destino.
Portugal faz parte de um conjunto de paí-
ses que têm acesso a taxas reduzidas no 
processo de internacionalização de uma 
Patente, com descontos de 90% na taxa 
do depósito e taxa de tratamento, desde 

que se se trate de pessoa singular com na-
cionalidade portuguesa e com residência 
em Portugal.
Esta medida foi implementada pela Orga-
nização Mundial da Propriedade Industrial 
e visa aumentar a competitividade de Por-
tugal, que tem baixo índices de pedidos de 
patentes, quando comparado com outros 
países da Europa.
Em vigor até 2020 é uma extraordinária 
oportunidade para os inventores e em-
preendedores portugueses protegerem as 
suas invenções a nível internacional, com 

o intuito de poderem vir a comercializar ou 
licenciar a invenção protegida pela patente.

ESTRATÉGIAS DE RENTABILIDADE
1. Comercialização exclusiva 
Desenvolver um negócio ou explorar um 
produto com base numa inovação paten-
teada pode permitir um monopólio legal 
durante 20 anos.
Qualquer tentativa de imitação é impedida 
pelos meios legais, de modo que a inova-
ção só pode ser comercialmente explorada 
pelo legítimo titular.

2. Transferência de Tecnologia
Uma patente é um ativo com valor, passível 
de ser avaliado e comercializado. Alguns 
empreendedores não têm a vocação nem 
os meios para desenvolver um negócio 
cuja base é uma inovação patenteada. A 
solução mais óbvia para a rentabilizar pode 
ser avaliar a patente e vendê-la.

3. Licenças de exploração
O titular de uma patente pode ter interesse 
em manter o negócio que explora a inova-
ção patenteada mas não ter estrutura para 
comercializar numa vasta rede ou interna-
cionalizar. Assim, pode existir interesse em 
licenciar a patente através de licenciamento 
e obter rendimento através de royalties. Se 
considerarmos que a vida de uma patente 
pode ir até 20 anos, poderá ser uma opção 
inteligente.

CONCLUSÃO
As patentes são um elemento fundamental, 
necessário e vital para o tecido empresarial 
português se afirmar, num contexto que é 
cada vez mais internacional mas onde a 
contrafação e a concorrência desleal são 
uma realidade preocupante e muito preju-
dicial para a economia. 

Estratégias para 
poupar e rentabilizar



A Sew-Eurodrive acaba de lançar o Mo-
vitrans, um sistema de alimentação de 
energia fiável e sem contactos.
A empresa destaca que, quando é neces-
sário cobrir percursos longos a uma ve-
locidade mais elevada sem desgaste, os 
sistemas móveis já não passam desper-
cebidos aos operadores das instalações, 
sendo que o Movitrans é o sistema de 
alimentação de energia perfeito para isso 
- sem contactos, limpo, silencioso. 
Para as empresas onde é necessário per-
correr longos percursos nas instalações e 
transportar produtos a velocidades eleva-
das e paras as empresas que pretendem 
evitar a poluição em áreas fortemente 
poluídas através da transferência de 
energia, o novo sistema funciona segun-
do o princípio da transferência de energia 
indutiva. Nele a transferência da energia 
elétrica ocorre a partir de um condutor 
numa instalação fixa para um ou mais 
consumidores móveis sem que existam 
contactos. Assim, os sistemas de corren-
tes de arrasto dispendiosos e complexos 
pertencem ao passado.
O acoplamento eletromagnético é reali-
zado através de um entreferro e é isento 
de manutenção e desgaste. A não exis-

tência de contactos permite realizar al-
tas velocidades acima de 10 m/seg. Com 
a instalação de condutores de linha no 
chão, deixam de existir obstáculos que 
possam perturbar o tráfego transversal.
Uma grande vantagem a não negligen-
ciar: este tipo de alimentação de energia 
não causa poluição, sendo também re-
sistente à poluição externa. Além disso, o 
sistema não produz quaisquer emissões 
sonoras. Tudo isto contribui para uma 
elevada produtividade com custos redu-
zidos em termos de manutenção e insta-
lação.
O conceito de sistema, simples e convin-
cente, oferece maior rentabilidade: inclui 
a segmentação simples dos percursos e 
a possibilidade de poder construir as pis-
tas com curvas e agulhas. A montagem é 
rápida e fácil, permitindo economias nos 
custos, uma vez que se têm de instalar 
apenas dois cabos. 

TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA SEM CONTACTOS
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Emissões de enxôfre 
A MSC introduzirá uma sobretaxa de 
combustível, a partir de 1 de janeiro de 
2019, no âmbito da nova exigência imposta 
pela Organização Marítima Internacional 
das Nações Unidas (OMI), para redução de 
3,5% para 0,5% do teor de enxofre utilizado 
para o transporte marítimo internacional.

Metropolitano lança concurso   
O Metropolitano de Lisboa lançou na sua 
plataforma informática, o Concurso Limi-
tado por Prévia Qualificação para Aquisição 
de Material Circulante e de Sistema de 
Controlo Automático dos Comboios para 
a sua rede. O procedimento foi aprovado 
pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 107/2018, de 30 de agosto, prevê o 
fornecimento de um sistema destinado à 
modernização da sua rede.

Talento na Smurfit Kappa
A Smurfit Kappa, empresa do setor das 
embalagens de papel e cartão canelado, 
pretende contar com os melhores jovens 
talentos e lançou o Young Talent Pro-
gramme, um programa de capacitação 
e desenvolvimento que oferece a jovens 
com elevado potencial a oportunidade de 
crescer profissionalmente num ambiente 
multinacional, dentro de uma empresa 
completamente comprometida com a 
sustentabilidade, tanto em termos am-
bientais como sociais.

Enertech Sabugal 2018
A Enertech - Feira das Tecnologias para 
a Energia é um evento tecnológico para 
profissionais do setor, direcionado para 
a promoção e valorização das energias 
renováveis, da eficiência energética e dos 
serviços energéticos. A feira decorrerá no 
Sabugal, entre 11 e 13 de outubro, e teve 
várias iniciativas de dinamização empresa-
rial, com uma área de exposição superior 
a dois mil metros quadrados, sala de con-
ferências e salas para reuniões bilaterais 
do tipo “Business to Business” (B2B) e 
“Business to Consumer” (B2C).

Webinars enérgicos
A Schneider Electric, empresa que opera 
no setor da transformação digital em 
gestão de energia e automação, anuncia 
o ínício de um ciclo de Webinars focado no 
papel da conectividade na oferta de solu-
ções diferenciadoras que se irão realizar 
em parceria com a Voltimum, durante o 
mês de outubro.

DGRM RECEBE PRÉMIO CO-INOVAÇÃO 2018

A Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) 
foi galardoada com o prémio Co-Inovação, numa parceria com a Quidgest.  Em 
causa está o projeto de emissão ágil de faturas de forma desmaterializada e a 
integração com os primeiros serviços online já em funcionamento no portal da 
DGRM. 
O projeto, que cumpriu integralmente o âmbito contratado, o prazo de execu-
ção e o custo previsto, permitiu aos clientes da DGRM a verificação dos seus 
pedidos da respetiva fatura eletrónica na hora, com poupanças de tempo e con-
trolo rigoroso da informação.  
Importa salientar que as funcionalidades premiadas se enquadram num pro-
cesso mais lato de desenvolvimentos tecnológicos na DGRM, onde as compo-
nentes de ERP (Enterprise Resource Planning) são fundamentais para a execu-
ção e controlo dos processos internos e uma melhor prestação dos serviços aos 
seus clientes.
O prémio recebido é, acima de tudo, por mérito dos trabalhadores da DGRM, 
que permitiram o sucesso deste projeto. 
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COMPROMISSO AMBIENTAL NA SCHINDLER IBÉRIA
O trabalho da Schindler Ibéria ao nível da sustentabilidade foi reconhecido no 
‘Primeiro Relatório de Sustentabilidade Verificado’, distinção que foi reconhecida 
numa cerimónia na qual participaram o CEO da empresa, Javier Catalina, e María 
Luisa Claver, diretora da AENOR (Associação Espanhola de Normalização e Certi-
ficação), que concedeu o reconhecimento.
O galardão confirma que a empresa passou com sucesso a verificação do seu 
primeiro relatório de sustentabilidade, de acordo com o modelo das Normas GRI 
(Global Reporting Initiative), com um excelente trabalho no setor do transporte 
vertical. O trabalho revelado por este documento foi submetido a um processo 
de verificação externo independente, realizado pela AENOR, a entidade líder em 
certificação em Espanha e uma das dez maiores do mundo, que destacou a ma-
turidade da sua estratégia na área da sustentabilidade.
A verificação de relatórios de sustentabilidade da AENOR, de acordo com a GRI, 
permite que as empresas comuniquem, de forma transparente, os resultados 
dos compromissos adquiridos a partir de uma tripla perspetiva: ambiental, eco-
nómica e social.
Participaram no processo de verificação vários profissionais, pertencentes a di-
ferentes áreas da empresa, desde a Qualidade e Meio Ambiente, Planeamento e 
Desenvolvimento, Recursos Humanos, Gestão Técnica, Compras, Contabilidade 
Geral, Engenharia Especial, Prevenção de Riscos Ocupacionais, Treino Técnico e 
Administração, entre outros.
Javier Catalina salientou que “na Schindler, trabalhamos todos os dias para a 
criação de novos sistemas e soluções eficientes e sustentáveis para construir as 
cidades do futuro a partir do presente. A nossa vasta experiência destaca-nos 
como líderes e a nossa equipa de profissionais possibilita importantes reconheci-
mentos como este, constantes no nosso setor”. 

Mais de 700 profissionais do comércio 
online marcaram presença no Boot-
camp E-Commerce Experience, even-
to de lançamento do programa de fo-
mento E-Commerce Experience, que 
permitirá a 20 grandes marcas imergi-
rem num programa global de fomento 
de vendas online.
O programa global de fomento, forma-
ção e aceleração de e-commerce em 
Portugal, o E-Commerce Experience, 
tem por objetivo ajudar as empresas 
participantes a montar e otimizar ope-
rações de e-commerce online. O pro-
grama contempla vinte empresas, tem 
a duração de seis meses e potencia o 
mercado por meio da troca de expe-
riências entre os profissionais, com pa-
lestras, workshops e mentorias.
Ao longo de seis meses, haverá espaço 
para vários encontros para que os em-

preendedores, executivos e profissio-
nais de e-commerce e marketing em 
Portugal possam participar. Entre as 
empresas selecionadas para fazerem 
parte do programa estão a Worten, O 
Boticário, Quem disse Berenice?, OLX, 
Science4you, Sacoor Brothers, Salsa, 
Delta Cafés, La Redoute, Sportzone, 
Knot, Pekan Jewellery, Zumub, Plane-
tiers, Dalifal, Prime Trading, CuboHo-
tel, Street Surfing, Master Swiss eTNBI.
O evento contou com a presença do 
CEO da Google Portugal, Bernando 
Correia, que moderou um painel sobre 
as oportunidades de e-commerce em 
Portugal, afirmou que “Há muita von-
tade de comprar online e muito traba-
lho a fazer”, acrescentou, salientando 
a necessidade de pensar em grande e 
rápido: “Think big, think fast”. Já João 
Dias, administrador executivo da AI-
CEP, considerou o E-Commerce Expe-
rience como uma “grande oportunida-
de para as PME nacionais”, lembrando 
que o movimento de importação em 
Portugal “não é muito saudável”, uma 
tendência que é preciso “contrariar”. 

E-COMMERCE EXPERIENCE 

NOTÍCIAS

BREVES

Rapidez ebankIT 
A ebankIT apresentou, na presti-
giada feira tecnológica FinovateFall 
2018, a integração do core bancário 
com a plataforma digital ebankIT em 
menos de 7 minutos. “Pretendemos 
demonstrar a rapidez e versatilidade 
da solução e confirmar que a nossa 
integração é capaz de se adapta o 
core de vários bancos”, explicou o 
CEO, Renato Oliveira.

Greenfest no Estoril   
O Greenfest, evento dedicado à 
sustentabilidade, tem a sua 11ª 
edição, entre 11 e 14 de outubro no 
Centro de Congressos do Estoril. 
O tema este ano - a Sustentabili-
dade 4.0 – pretende remeter-nos 
para a relação entre os avanços 
da Tecnologia e Economia Digital 
e os princípios da racionalização 
de meios e recursos das Economia 
Circular, Social 
e da Partilha.

Empresas a recrutar
De acordo com o estudo Total 
Compensation Portugal 2018, 
realizado pela Mercer | Jason 
Associates, que analisou 148.332 
postos de trabalho em 397 em-
presas no mercado português, o 
número de organizações que prevê 
contratar novos colaboradores 
continua a subir. Com uma amostra 
que atingiu um número recorde de 
organizações analisadas no estudo, 
mantém-se a tendência dos últimos 
três anos no que se refere à inten-
ção de recrutar mais colaboradores 
por parte das empresas participan-
tes no estudo.

Prémios de ética
A APEE – Associação Portuguesa 
de Ética Empresarial realizou a 
4.ª Cerimónia de Atribuição do 
Reconhecimento de Práticas em 
Responsabilidade Social e 
Sustentabilidade, durante a qual 
foram distinguidas as organizações 
com boas práticas em 
responsabilidade social e 
sustentabilidade. A cerimónia 
decorreu em Pampilhosa da 
Serra - em homenagem às 
populações afetadas pelos 
trágicos incêndios de 2017.
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COTAÇÕES INTERNACIONAIS
O FMI projeta, para 2018 e 2019, um cresci-
mento global de 3.9%, em linha com as ante-
riores previsões do World Economic Outlook, 
contudo a expansão, que dura desde 2013, 
aparenta estar menos sincronizada, tanto 
entre as economias avançadas como entre 
os mercados emergentes e em desenvolvi-
mento. 
Ao nível da economia mundial, foi apenas 
revista a taxa de crescimento em 2017, de 
3.8% para 3.7%. Para as economias avan-
çadas, somente se alterou a projeção da 
taxa de crescimento em 2018, de 2.5% para 
2.4%. 
Nas economias avançadas, confirma-se o 
fortalecimento do crescimento económico no 
curto prazo nos EUA, mas as perspetivas na 
Europa e no Japão, são agora mais baixas, 
intensificando-se o abrandamento registado 
no primeiro trimestre deste ano. 
Estes resultados vêm reforçar a ideia de que 
o crescimento em importantes economias 
avançadas já atingiu o seu pico, no atual ci-
clo económico. 
As economias emergentes e em desen-
volvimento também estão a evoluir de uma 
maneira mias dessincronizada, devido ao au-
mento do preço do petróleo, à subidas das 
taxas de juro norte-americanas, ao aumento 
das tensões comerciais ou diplomáticas e à 
volatilidade cambial de algumas moedas.
Os fatores acima referidos fazem com que 
países como Argentina, Brasil e India tenham 
visto revistas em baixa as suas projeções de 
crescimento económico em 2018 e 2019. 
Por outro lado, alguns países exportadores 
de petróleo reforçaram em alta as suas pro-
jeções. 
O FMI considera que, para preservar a ex-
pansão global, é essencial evitar mediadas 
protecionistas e promover de forma coorde-
nada o crescimento do comércio internacio-
nal de bens e serviços.
De acordo com as estimativas do Eurostat 
para o segundo trimestre de 2018, o cres-
cimento homólogo do PIB na zona do euro 
foi de 2.1% e no conjunto da União Europeia 
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de 2.2% (em abrandamento face a 2.5% e 
2.4%, respetivamente, no primeiro trimestre). 
O crescimento em cadeia manteve se (0.4%, 
tanto na zona euro como no conjunto da 
União Europeia). 
A evolução referente a este segundo trimestre 
nos EUA foi surpreendente (2.8%, em termos 
homólogos e 1.0% em cadeia), tendo sido o 
melhor resultado desde o terceiro trimestre 
de 2014. Esta recuperação foi motivada pelo 
consumo, pelo investimento e pelas exporta-
ções.  Para a subida das exportações terão 
contribuído as vendas de alguns produtos 
agrícolas, com o intuito de anteciparem even-
tuais aumentos das tarifas alfandegárias.

COTAÇÕES INTERNACIONAIS
Depois de ter oscilado entre a cotação de 
1.16 e 1.20 dólares, em maio e junho, o 
euro estabilizou em torno dos 1.17 dólares. 
No entanto, no início de agosto, observou-
-se uma acentuada depreciação, associada 
à exposição de grandes bancos europeus à 
economia turca, tendo atingido 1.13 dólares 
no dia 15 de agosto. A cotação corrigiu de-
pois novamente para valores próximos dos 
1.17 dólares.
A subida no preço do petróleo, de feverei-
ro a maio, esteve relacionada com tensões 
geopolíticas e instabilidade interna em alguns 
países, sendo de destacar o abandono do 
acordo nuclear com o Irão por parte dos Es-
tados Unidos e a crise na Venezuela. Conse-
quentemente, o preço médio spot do brent 
atingiu valores muito próximos de 80 dólares 
por barril. 
Todavia, a 22 de junho na reunião da OPEP 
com outros parceiros, foi decidido o aumento 
da produção de petróleo a fim de atenuar al-
guma escassez na oferta, o que fez com que 
o preço médio em junho e julho se situasse já 
abaixo dos 75 dólares por barril.

PORTUGAL
No segundo trimestre de 2018, o crescimen-
to homólogo do PIB foi de 2.3%, mais 0.2 
pontos percentuais do que no trimestre an-
terior. Em cadeia, o PIB aumentou 0.5% em 
termos reais (0.4% no trimestre anterior) -ver 
gráfico 4.
Esta moderada recuperação da atividade 
económica face ao primeiro trimestre deste 
ano deveu-se à procura interna (o seu con-
tributo aumentou de 2.6 p.p. para 2.9 p.p.) 
em resultado da aceleração do consumo pri-
vado, tendo o investimento apresentado um 
crescimento menos acentuado.
Tanto as exportações como as importações 
cresceram de uma maneira mais acentuada 
(6.8% e 7.9% face a 4.7% e 5.6%, respetiva-
mente, no primeiro trimestre). Dada a acele-
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ração mais intensa das importações, a pro-
cura externa líquida contribuiu negativamente 
para o crescimento do PIB (-0.7 p.p.).  
O acentuado abrandamento do investimento 
deveu se em grande parte à diminuição da 
FBCF em material transporte, que passou 
de uma variação homóloga de 11.3%, no 
primeiro trimestre, para -6.6%, refletindo o 
efeito base da forte aceleração verificada no 
segundo trimestre de 2017. 
O VAB a preços base situou se, em termos 
reais, 1.9% acima do verificado em igual pe-
ríodo de 2017, sendo de salientar alguma 
aceleração do crescimento nos setores da 
construção, comércio e serviços e um abran-
damento na agricultura e na indústria.
Devido à pequena aceleração do PIB (2.3%) 
e à atenuação da dinâmica do emprego 
(2.1%), observou se uma reversão ligeira da 
tendência de redução da produtividade do 
trabalho.     
Em julho, o indicador coincidente mensal 
para a atividade económica do Banco de 
Portugal manteve a trajetória descendente 
iniciada em outubro de 2017. O indicador 
coincidente mensal para o consumo priva-
do voltou a apresentar uma redução face ao 
mês anterior. 
O indicador de clima do INE estabilizou em 
agosto, após ter atingido em julho o valor má-
ximo desde maio de 2002. 
A redução do indicador de confiança dos 
consumidores em agosto (após ter atingido 
o valor máximo da série) resultou do con-
tributo negativo de todas as componentes, 
destacando-se as perspetivas relativas à 
evolução do desemprego e à situação eco-
nómica do país.
No segundo trimestre de 2018, a taxa de 
desemprego desceu para 6.7%, o valor mais 
baixo desde o primeiro trimestre de 2011 – 
ver gráfico 6. 
Os resultados do inquérito ao emprego dão 
conta de uma redução de 109.6 mil desem-
pregados 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 diminui de 5.2% (no 
segundo trimestre de 2017) para 3.5%.  
A taxa de desemprego dos jovens (15 a 
24 anos) desceu, nos últimos 12 meses de 
22.7% para 19.4%. 
A população empregada aumentou 2.4% em 
termos homólogos (mais 113.7 mil trabalha-
dores), o que denota algum abrandamento 
da dinâmica do mercado de trabalho (a taxa 
de crescimento homóloga dos empregos no 
primeiro trimestre foi de 3.2%).
Em termos homólogos os maiores acrés-
cimos verificaram-se nos seguintes grupos 

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

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

PIB 3.0 2.4 2.4 2.1 2.3

Consumo Privado 2.0 2.6 2.0 2.1 2.6

Consumo Público -0.7 0.2 0.2 0.3 0.4

FBCF 11.4 10.0 5.9 5.3 4.1

Exportações 8.1 6.2 7.3 4.7 6.8

Importações 7.3 8.4 7.1 5.6 7.9

Fonte: INE
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populacionais: no escalão etário dos 45 aos 
64 anos (mais 96.5 mil empregos, ou seja, 
mais 4.9%), nas pessoas com ensino supe-
rior (mais 72.1 mil empregos, ou seja, mais 
54.9%).
O emprego na indústria transformadora (mais 
39.2 mil empregos, ou seja, mais 5.0%) con-
tinua a evidenciar um aumento significativo, 
embora menos acentuado do que no trimes-
tre anterior. 
Após ter ultrapassado, em junho, o valor de 
1.5%, a taxa de inflação aferida pelo índice de 
preços do consumidor (IPC) terá estabilizado 
nos 1.6% em julho, de acordo com a estimati-
va rápida feita pelo INE – ver gráfico 7.   
É de realçar os aumentos nas classes dos 
restaurantes e hotéis e da habitação, água, 
eletricidade, gás e outros combustíveis com 
4.8% e 2.6%, respetivamente (face a 3.8% e 
2.3% no mês anterior). 

CIP - Direção de Assuntos Económicos  
(elaborado com informação até 31-08-2018)






