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EDITORIAL

Perdemos um dos
nossos melhores
O MOVIMENTO associativo empresarial
português está de luto. Perdeu um homem
que, pelo serviço que desinteressada e talentosamente lhe dedicou, imprimiu uma
marca indelével nas instituições que dirigiu
e em todos aqueles que com ele tiveram
o privilégio de conviver. Perdemos um dos
nossos melhores, alguém que será sempre lembrado como uma referência maior
do associativismo empresarial.
Paulo Nunes de Almeida foi um homem
de causas. Causas nas quais acreditava
e pelas quais lutou, com a serenidade,
entusiasmo e persistência que eram seu
timbre. Nada o vergou, nem mesmo a
doença. Nunca desistiu, até ao fim. O seu
combate, de toda uma vida profissional
invulgarmente rica, deixou o movimento
associativo empresarial mais coeso, mais
forte, mais dinâmico.
Paulo Nunes de Almeida foi um construtor de pontes. A sua capacidade de unir
e mobilizar gentes e vontades fez dele um
líder natural e levou mais longe a sua obra.
Paulo Nunes de Almeida foi um homem
humilde, como só os grandes sabem ser.
O modo como sabia escutar e afirmar as
suas ideias; o desapego ao protagonismo,
mesmo sendo um protagonista; o respeito
e a lealdade que sempre cultivou no seu
relacionamento com todos, granjearam-lhe a amizade e a admiração de muitos.
Paulo Nunes de Almeida foi um homem íntegro, cujo trabalho muito contribuiu para
a dignificação das empresas portuguesas.
Em nome da CIP e de todas as empresas por ela representadas, solidário com
a AEP, deixo aqui a minha homenagem.
Sejamos dignos do legado que nos deixa.
Como amigo e companheiro de muitos
combates, digo apenas, com pesar, reconhecimento e gratidão:

António Saraiva
PRESIDENTE DA CIP

Obrigado, Paulo!
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O FUTURO DO TRABALHO EM PORTUGAL

O futuro
do trabalho
em Portugal:
desafios
e oportunidades
até 2030
O evento “O Futuro do Trabalho em Portugal – O impacto na Zona Norte”,
realizado no passado dia 26 de Junho, no Porto, encerrou um ciclo de
conferências que decorreram ao longo dos últimos seis meses em
Portugal Continental e que tiveram como objetivo apresentar às empresas,
associações empresariais e todas as entidades interessadas, as conclusões
do estudo elaborado pela Nova School of Business and Economics
(Nova SBE) pelo McKinsey Global Institute, com o apoio da CIP,
sobre o futuro do trabalho em Portugal
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Num contexto de um mundo cada vez mais
global, mais digital e mais automatizado, estará Portugal preparado para as mudanças
tecnologias que se avizinham? Esta é uma
das questões que o estudo “O Futuro do
Trabalho em Portugal” procurou responder.
Os números nacionais apontam para que
até 2030 cerca de 1,1 milhões de postos
de trabalho possam ser reduzidos, sendo
que a grande maioria está concentrada em
setores como a manufatura e a agricultura.
O número explica-se pelo facto de neste
momento 50% das horas de trabalho em
Portugal serem suscetíveis de serem substituídas por processos automatizados.
Os dados são relevantes e tornam evidente
a necessidade da elaboração de uma estratégia nacional para requalificar os trabalhadores, preparando-os para as exigências do
mercado laboral do futuro.
“Os desafios colocados pelo desenvolvimento tecnológico a trabalhadores e empresas são reconhecidos como determinantes
para o futuro comum, comprovando-o o
facto de a Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, ter definido como tema
do seu centenário o ‘Futuro do Trabalho’”,
afirmou o presidente da CIP, António Saraiva, durante a apresentação dos resultados
nacionais do estudo em Lisboa, em janeiro
último.
Para João Duarte, professor da Nova SBE,
a palavra-chave para que o País possa en-

O FUTURO DO TRABALHO
NA

R E G I ÃO N O RT E

421 mil

Número de postos
de trabalho que
serão perdidos
na região até 2030

227 mil

Número de postos
de trabalho que serão
criados na região com
a automatização

234 mil

Número de pessoas da região Norte
que necessitarão de se requaliﬁcar ,
o que corresponde a 14%
da força de trabalho.

Quais os setores
mais afetados?

É no setor da Manufatura que se irá registar uma
maior perda de postos de trabalho na região Norte
do País. É estimada uma mudança líquida de postos
de trabalho neste setor negativa que ronda
os 90.000 postos de trabalho. A maioria das
perdas estará concentrada na área dos têxteis

OS NÚMEROS NACIONAIS
APONTAM PARA QUE ATÉ 2030
CERCA DE 1,1 MILHÕES DE
POSTOS DE TRABALHO POSSAM
SER REDUZIDOS, SENDO QUE
A GRANDE MAIORIA ESTÁ
CONCENTRADA EM SETORES
COMO A MANUFATURA E A
AGRICULTURA. O NÚMERO
EXPLICA-SE PELO FACTO DE
NESTE MOMENTO 50% DAS
HORAS DE TRABALHO EM
PORTUGAL SEREM SUSCETÍVEIS
DE SEREM SUBSTITUÍDAS POR
PROCESSOS AUTOMATIZADOS

Manufatura
Comércio por grosso
e a retalho; rep. de veíc.
Outras actividades
de serviços
Actividades adm. e dos
serv. de apoio
Construção
Actividades de saúde
humana e apoio social
Agricultura, serviços
ﬂorestais, pesca e caça
Alojamento,
restauração e similares
Educação
Transportes
e armazenagem
Actividades de consultoria,
cient., téc. e sim.
Actividades ﬁnanceiras
e de seguros
Actividades artísticas,
de espect., desp. e rec.
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frentar os desafios futuros que se colocam
ao mundo do trabalho é “Requalificação”. O
autor do estudo explica porquê. “O forte investimento em requalificação será uma peça-chave no que toca a minimizar os efeitos
negativos da automação. O nosso estudo
aponta que a requalificação traz vantagens
evidentes para o trabalhador. Ao calcular a
diferença salarial dos trabalhadores que têm
ocupações de natureza menos rotineira face
a ocupações de natureza rotineira, chegamos à conclusão de que os trabalhadores
com ocupações menos rotineiras ganham
em média mais 20% que os demais por
mês (em torno de 180 euros mês, antes de
impostos). De seguida, comparamos este
retorno esperado ao longo da vida face ao
custo de investir em requalificação, e chegamos à conclusão que o retorno à requalificação é elevado e fica em torno de 7,5
para 1 para quem se encontra no momento
desempregado, e de 3 para 1 para quem
tenha de parar de trabalhar para se requalificar”.
Mas neste processo não são apenas os
trabalhadores que saem beneficiados. As
empresas também ganham com a requalificação, “já que assim não necessitam pagar
o preço de mercado por trabalhadores qualificados, e mais importante ainda, garantem que o trabalhador a ser requalificado já
possui a cultura da empresa, o que permite
um ganho de produtividade possivelmente
maior. Por fim, o Governo também ganha
com a requalificação na medida em que se
minimizam os despedimentos e assim os
custos em Segurança Social”, adianta João
Duarte.
Analisando os dados por regiões, há também conclusões que saltam à vista. A região
Norte do país é aquela onde se irá sentir
mais o impacto da automatização. As estimativas apontam para que até 2030 cerca
de 421 mil postos de trabalho serão perdidos, muitos deles no setor da manufatura,
em particular, a indústria ligada aos têxteis.
“As empresas e regiões mais expostas aos
efeitos negativos da automação são aquelas onde se concentram proporcionalmente
mais tarefas repetitivas e previsíveis. Neste
sentido, ao nível de setor industrial, a manufatura, o comércio por grosso e a retalho
e o setor administrativo e de Governo serão
os mais afetados. Ao nível regional, a região
Norte e a região Centro serão as regiões
mais afetadas devido ao tecido empresarial
ser composto em grande medida pelos setores indústrias acima mencionados”, explica João Duarte da Nova SBE.
Apesar destes números há oportunidades
que espreitam: no total, prevê-se a cria-
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ANALISANDO OS DADOS POR
REGIÕES, HÁ TAMBÉM
CONCLUSÕES QUE SALTAM À
VISTA. A REGIÃO NORTE DO PAÍS
É AQUELA ONDE SE IRÁ SENTIR
MAIS O IMPACTO DA
AUTOMATIZAÇÃO. AS
ESTIMATIVAS APONTAM PARA
QUE ATÉ 2030 CERCA DE 421
MIL POSTOS DE TRABALHO
SERÃO PERDIDOS, MUITOS
DELES NO SETOR DA
MANUFATURA, EM
PARTICULAR, A INDÚSTRIA
LIGADA AOS TÊXTEIS

ção de 227 mil postos de trabalho durante a próxima década. Os bons exemplos
de empresas que já estão a modernizar os
seus processos e a introduzir a tecnologia
na sua atividade são inúmeros. A Kathrein
Part of Continental; o Grupo Frezite; a Adlaberto Estampados e a Celopás foram algumas empresas do Norte do País que estiveram presentes na conferência “o Futuro do
Trabalho em Portugal – o Impacto na Zona
Norte” e que deram o seu testemunho de
como estão a preparar-se esta revolução do
mercado laboral. “É interessante notar que
são as próprias regiões mais suscetíveis à
automação onde podemos ver empresas
que estão muito bem preparadas em relação às tendências de automação”, garante o especialista da Nova SBE. E adianta:
“Ao longo das apresentações do estudo
que desenvolvemos a nível regional tive a
oportunidade de conhecer empresas que
não só estão bem preparadas, como também estão na fronteira na adoção de novas
tecnologias, mesmo se comparadas a uma
escala global. Estas empresas são de uma
elevada importância, pois servem de exemplo para as demais e enfatizam que em Portugal existe capacidade de ser competitivo a
nível mundial, com os devidos investimentos
em tecnologia e recursos humanos”.

Perfil

O FUTURO DO TRABALHO EM PORTUGAL

Automação obrigará
à requalificação de
134 mil trabalhadores
da região Centro
A próxima década trará desafios aos empresários e trabalhadores da Região Centro. Algumas empresas da região, como a SOCEM, a PANIDOR e a Solancis estão já a preparar-se para as exigências
que a automação irá trazer. Estas três empresas estiveram presentes na conferência realizada pela
CIP e pela NERLEI em Leiria, no passado mês de abril, no âmbito do Estudo “O Futuro do Trabalho
em Portugal – O Impacto na Região Centro”

Na ocasião, as empresas tiveram a oportunidade de darem a conhecer aos presentes
a sua experiência e a forma como estão a
adaptar-se ao novo mundo da digitalização
e da automação, comprovando que esta
nova realidade não traz apenas ameaças,
mas gera também oportunidades. No caso
da Panidor, por exemplo, a empresa inves-
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tiu recentemente na criação de um armazém completamente automatizado, no qual
as paletes são armazenadas por um robot.
“Independentemente da automatização, os
recursos humanos são o recurso mais valioso”, garantiu na ocasião Tânia Silva da
PANIDOR.
Analisando os números à lupa, o estudo

“Futuro do Mercado em Portugal” prevê
que a região do Centro, perca 240 mil postos de trabalho com a automação, sobretudo na manufatura e na agricultura. Em
contrapartida serão criados 130 mil novos
postos de trabalho. E neste campo, o setor
das Atividades de Saúde Humana e Apoio
Social será aquele que terá uma maior

capacidade para gerar um maior volume
novos postos de trabalho líquidos. Esta
é, aliás, uma tendência que se verifica não
apenas na região do Centro mas também
no plano nacional.
João Almeida Lopes, Presidente do Conselho Estratégico Nacional da Saúde da CIP,
explica quais os motivos que justificam o
facto de as empresas do setor da Saúde
estarem bem posicionadas para enfrentar a automação. “As ciências da saúde
assumem-se, há vários anos a esta parte,
como um dos setores mais dinâmicos da
economia, dos que incorporam maior conhecimento, tecnologia, valor acrescentado e capacidade de criar emprego qualificado em Portugal. Acresce que esta área
é, em termos relativos, aquela que mais
investigação concretiza, mais publicações
científicas produz e mais projetos de Investigação & Desenvolvimento, apoiados pelos sistemas de incentivo, realiza”, garante
o responsável.
Ainda em relação aos resultados da Região
do Centro, há ainda um dado adicional a
salientar: 134 mil pessoas terão de se requalificar com vista a manterem-se ativas
no mercado de trabalho. Como é que essa
requalificação poderá ser feita? João Duarte da NOVA SBE explica: “Os trabalhadores
devem investir em capacidade de aprendizagem rápida e em qualificações que sejam mais complementares à automação
do que substitutas. Com isto quero dizer
que os trabalhadores devem apostar em
desenvolver aptidões digitais, cognitivas ou
criativas. A nova norma será uma de constante aprendizagem onde os trabalhadores terão de mudar constantemente para
acompanhar a adoção de novas tecnologias que, por sua vez, acontecerá a uma
velocidade crescente”.
Mas o esforço de adaptação não deverá
estar apenas focado nos trabalhadores mas
também nas novas gerações, naquelas que
ainda não entraram no mercado de trabalho.
“Não fará sentido para os jovens em idade
escolar prepará-los apenas para as profissões de hoje, as quais poderão vir a desaparecer no futuro. Terão que ser dotados
sobretudo de competências e capacidades
horizontais que lhes permitam depois mais
facilmente ajustarem-se aos perfis profissionais do futuro. Quanto aos trabalhadores
no ativo, as mutações em curso vêm a dar
acrescida importância às ações de formação e de reciclagem profissionais por forma
a que mantenham os necessários ‘skill’s’ de
empregabilidade”, sublinha o presidente do
Conselho da Indústria Portuguesa da CIP,
Luís Mira Amaral.

O FUTURO DO TRABALHO
NA

REGIÃO CENTRO

240 mil

Número de postos
de trabalho que
serão perdidos
na região até 2030

130 mil

Número de postos
de trabalho que serão
criados na região com
a automatização

134 mil

Número de pessoas
da região Centro
que necessitarão
de se requaliﬁcar .

Quais os setores
mais afetados?
É no setor da Manufatura que se irá
registar uma maior perda de postos
de trabalho na região Centro do País.

Manufatura
Comércio por grosso
e a retalho; rep. de veíc.
Agricultura, serviços
ﬂorestais, pesca e caça
Outras actividades
de serviços
Actividades de saúde
humana e apoio social
Construção
Transportes
e armazenagem
Actividades adm.
e dos serv. de apoio
Alojamento,
restauração e similares
Educação
Actividades de consultoria,
cient., téc. e sim.
Actividades ﬁnanceiras
e de seguros
Actividades artísticas,
de espect., desp. e rec.
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Setor do Alojamento
e Restauração é o mais
exposto à perda de
empregos na região Sul

Rumando a Sul, os resultados do estudo “O
Futuro do Trabalho em Portugal” não diferem muito das tendências previstas para o
resto do País. À semelhança daquilo que foi
registado em outras regiões, também no Sul
de Portugal a automação da economia vai
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conduzir a uma perda líquida de postos de
trabalho. No total, estima-se que a revolução tecnológica conduza à redução de 54
mil postos de trabalho nesta região. Por outro lado, deverão ser criados 30 mil novos
postos de trabalho. No total, 27 mil traba-

lhadores desta região necessitarão de se requalificarem. Os números permitem antever
que, apesar da perda líquida de empregos,
a região Sul será aquela que sentirá menos
os efeitos negativos da crescente digitalização da economia.

Estas foram algumas das conclusões regionais do estudo que foram apresentadas
no passado dia 17 de maio, em Loulé, nas
instalações da NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve. Na ocasião,
entre as empresas presentes - Cacial; Nau
Hotels & Resorts; Sun Concept - Solar
Boats Builders; GFE- Global Fire Equipment
– Montagem de Equipamento Eletrónico, SA
– alguns representantes manifestaram a sua
preocupação face à atual falta de mão-de-obra em setores como o turismo e a agricultura. Estes são precisamente os setores
(a par do comércio por grosso e a retalho)
que serão mais afetados pela perda de postos de trabalho durante a próxima década,
segundo o estudo “O Futuro do Trabalho em
Portugal – O Impacto na Zona Sul”.
Mas afinal quais são os postos de trabalho
ou funções que estão mais suscetíveis de
sofrer com a automação da economia? João
Duarte da NOVA SBE avança com algumas
pistas. “Alguns exemplos de postos trabalhos onde o maior número de horas de trabalho serão automatizadas são trabalhos na
linha de produção, operadores mecânicos,
pagamentos e processadores transacionais.
Portanto, todas as ocupações que tem um
elevado grau de previsibilidade ou de processamento/colhimento de dados estarão mais
expostas ao processo de automação”.
Já Luis Mira Amaral lembra que é importante distinguir entre funções e postos de
trabalho, já que um posto de trabalho pode
agregar várias funções. “Neste contexto
considero até que o numero de funções a
serem suprimidas é maior do que o número
de postos de trabalho que desaparecem,
na medida em que um posto de trabalho
pode perder para a automação, a robótica
e a inteligência artificial em algumas funções, mas o posto de trabalho até poderá
ficar robustecido com o reforço de tarefas
mais complexas”, explica o Presidente do
Conselho da Indústria Portuguesa da CIP. O
mesmo especialista adianta que a “análise
é tanto mais valida quanto mais elevado e
complexo for o posto de trabalho em causa, na medida em que postos de trabalho
menos complexos serão naturalmente mais
vulneráveis à introdução da automação”.
Num ponto todos estão de acordo: é imperativo apostar numa estratégia de requalificação, assente em pilares como a Educação; o Governo; os Empregadores e os
Trabalhadores. As estimativas do estudo “O
Futuro do Trabalho em Portugal” apontam
para que uma melhoria das qualificações de
10% da força de trabalho tenha um impacto
positivo no aumento da produtividade entre
4% e 11% por setor de atividade.

O FUTURO DO TRABALHO
NA

R E G I ÃO S U L

54 mil

30 mil

Número de postos
de trabalho que
serão perdidos
na região até 2030

Número de postos
de trabalho que serão
criados na região com
a automatização

27 mil

Número de pessoas da região Sul
que necessitarão de se requaliﬁcar .
Um valor que corresponde a 12%
da força de trabalho.

Quais os setores
mais afetados?

É no setor do alojamento e restauração que
se irá registar uma maior perda de postos
de trabalho na região do Sul do País. As
estimativas apontam para uma perda líquida
de 8.000 postos de trabalho neste setor.

Alojamento, restauração
e similares
Comércio por grosso
e a retalho; rep. de veíc.
Agricultura, serviços
ﬂorestais, pesca e caça
Actividades adm.
e dos serv. de apoio
Outras actividades
de serviços
Construção
Actividades de saúde
humana e apoio social
Transportes
e armazenagem
Manufatura
Actividades artísticas,
de espect., desp. e rec.
Educação
Actividades ﬁnanceiras
e de seguros
Actividades de consultoria,
cient., téc. e sim.
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Três visões de
especialistas da CIP
sobre o futuro do
trabalho em Portugal
Como se prepara toda uma sociedade e economia para as transformações
que se avizinham para a próxima década no mercado laboral? Como se podem
preparar os trabalhadores que se encontram no mercado de trabalho neste momento?
E que novas oportunidades nos esperam nos próximos 10 anos? Estas são algumas
das questões para as quais três especialistas da CIP avançam com algumas sugestões.
Conheça com mais detalhe a opinião de Luís Mira Amaral, Presidente do Conselho da
Indústria Portuguesa da CIP; João Almeida Lopes, Presidente do Conselho Estratégico
Nacional da Saúde da CIP e Pedro Duarte, Presidente do Conselho Estratégico
para a Economia Digital da CIP
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Luís Mira Amaral

Presidente do Conselho da Indústria Portuguesa da CIP

“Devemos preparar os trabalhadores para as
mudanças, minimizando do ponto de vista social e da
reciclagem de competências os postos de trabalho que
se perdem e maximizando o aproveitamento das novas
oportunidades”
Teremos em pleno o impacto de duas dimensões: a tecnológica, consubstanciada
no chamado modelo da Indústria 4.0, ou
seja, a transformação digital das empresas
e da economia; a ecológica e da sustentabilidade ambiental, consubstanciada na chamada economia circular.
Como sempre aconteceu nas revoluções industriais e tecnológicas do passado, muitos
empregos são suprimidos, mas essas mudanças trazem ao mesmo tempo a criação
de novos empregos e de novas oportunidades profissionais. Normalmente a análise sociopolítica tende a ver
apenas os postos de trabalho que são suprimidos, esquecendo-se
de perspetivar as novas e imensas oportunidades de emprego que se
abrem.
As dimensões que referi vão avançar de forma irreversível e não vale a
pena tentar enterrar a cabeça na areia e tentar bloquear tais tendências.
Devemos é, através de adequadas políticas de crescimento económico
e de educação e formação profissional, preparar os trabalhadores, os
atuais e futuros, para essas mudanças, minimizando do ponto de vista
social e da reciclagem de competências, os postos de trabalho que se
perdem e maximizando o aproveitamento das novas oportunidades.
Teremos certamente empresas e indústrias com recursos humanos
muito mais qualificados, atingindo assim maiores níveis de produtividade e competitividade. E nessas empresas do futuro teremos novas
necessidades de perfis profissionais que não existem hoje.

João Almeida Lopes

Presidente do Conselho Estratégico Nacional da
Saúde da CIP

“A resposta correta não é negar ou ignorar
esta revolução, mas antes tirar partido das
novas possibilidades que se abrem”
A crescente automação da
economia, ou a economia
digital, obriga-nos enquanto sociedade a adaptações
progressivas, assumindo o
digital como ferramenta de
eficiência e de competitividade. A resposta correta
não é negar ou ignorar esta
revolução, mas antes tirar
partido das novas possibilidades que se abrem.
A adaptação da economia deve ter por base a criação
de políticas de atração de centros de investigação &
desenvolvimento ancorados em capital humano, desenvolver Políticas Públicas de formação de recursos
humanos tendo em conta as necessidades e procura
por parte dos cidadãos e os índices de empregabilidade e dotar as instituições de ensino dos instrumentos necessários para preparar os profissionais do
futuro para atuarem num ecossistema baseado nos
avanços científicos, tecnológicos, de informação e
comunicação.

Pedro Duarte

Presidente do Conselho Estratégico para a Economia Digital da CIP

“Pode parecer paradoxal, mas num tempo de forte adoção
tecnológica, o elemento diferencial estará nas pessoas”
As oportunidades criadas pela transformação digital são gigantescas e podem suplantar, de forma inequívoca, os riscos que lhe são associados. Contudo, para que
tal aconteça, temos de arregaçar as mangas. A estratégia tem de passar por uma
aposta holística na economia digital, criando uma cultura e um ambiente de negócios favorável. Mas o fator mais crítico passará por aquilo que estamos a chamar de
“imperativo da requalificação”. Pode parecer paradoxal, mas num tempo de forte
adoção tecnológica, o elemento diferencial estará nas pessoas.
[No que diz respeito às oportunidades], do ponto de vista económico, há evidentes
ganhos de produtividade e de crescimento associados a ganhos de eficiência e de
melhoria dos processos de decisão através da análise de dados massivos.
Em paralelo, [a digitalização da economia portuguesa] trará inovação, novos produtos e serviços, promovendo novos mercados e novos consumidores. Este processo trará mais receita para
as empresas e melhores condições de trabalho e, desejavelmente, melhores salários para os trabalhadores.
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Mercado único

Um valor para a Europa
um valor para Portugal
QUANDO SE FALA do projecto Europeu,
no meu entender, perde-se demasiado tempo a elencar os defeitos, e muito menos a
evidenciar o óbvio: os últimos 60 anos de
Europa são um caso de sucesso a que ninguém pode ficar indiferente.
As recentes eleições europeias, pelo menos
em Portugal, deixaram de lado o debate, o
essencial. Não espanta por isso também, a
fraca adesão dos portugueses ao acto eleitoral, contrastando claramente com a tendência de participação crescente na maioria dos Estados Membros. Preocupante,
sobretudo se tivermos em conta o enorme
contributo que o projecto Europeu trouxe ao
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desenvolvimento económico, social e político de Portugal.
A Europa começou por ser um projecto de
Paz. Por mais que nos queiram fazer esquecer, a história não se apaga. Devíamos
aprender com ela, com os seus sucessos e
os seus erros e trazê-la para uma dimensão

Gonçalo Lobo Xavier

futura. Para a dimensão de uma Europa que
continua sem guerra, solidária, sustentável,
com criação e distribuição de riqueza, com
valores sociais, com identidade própria na
sua diversidade, enfim, uma Europa de Mercado Único.
O Mercado Único é sem dúvida um marco

MEMBRO INDICADO PELA CIP NO CESE - COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU
PRESIDENTE DO SEMESTRE EUROPEU NO CESE

na evolução do projecto Europeu. O sonho
de um mercado interno de perto de 450 milhões de consumidores, unidos por várias
identidades comuns e numa respeitosa diversidade, é algo único no mundo, sobretudo se tivermos em conta a participação
activa de 28 Estados.
Julgo mesmo que um dos maiores desafios
para o projecto político é tornar os cidadãos
conscientes do que foi alcançado. Os cidadãos tomam a Europa e o Mercado Único
como algo garantido. Hoje, com o proliferar
dos populismos e extremismos, temos de
ter consciência que não é nada assim.
A Comissão Europeia sabe e sente que há
um enorme caminho a percorrer.
Com a Estratégia para o Mercado Único, a
União dos Mercados de Capitais e a Estratégia para o Mercado Único Digital, a Comissão apresentou, ao longo dos últimos quatro
anos, um conjunto de medidas ambicioso e
equilibrado destinado a aprofundar o mercado único e a torná lo mais equilibrado e justo.
Mais recentemente, o Parlamento Europeu
e o Conselho chegaram a acordo global sobre as propostas apresentadas no âmbito
das respectivas estratégias.
Como membro indicado para a representação da CIP no Comité Económico Europeu,
fui relator do parecer INT/876 – Comunicação do Mercado Único, onde nos foi pedido
um comentário crítico à estratégia da Comissão.
O parecer, tendo como correlator um membro do Grupo II, o histórico sindicalista espanhol, Juan Mendoza Castro, acabou por
resultar num exercício extremamente construtivo onde foi possível provar que há matérias em que o mundo empresarial e o universo dos sindicatos (europeus) se podem e
devem entender.
O relatório do CESE saúda naturalmente os
esforços da Comissão Europeia para reforçar o Mercado Único e exorta para a necessidade de todos os Estados Membros estarem alinhados com a estratégia. Este repto
pode parecer desnecessário, mas se visto à
luz de alguns discursos políticos efectuados
em alguns países, facilmente se entende.
É que o Mercado Único pode funcionar precisamente como argumento para combater
extremismos e populismos. Tem é de ser
bem comunicado.
São inúmeros os exemplos que se podem
dar aos cidadãos europeus sobre os benefícios do mercado único.
Valores como liberdade, crescimento económico, paz, investimento e consequente
benefício em ciência e inovação, estabilidade política ou direitos sociais, têm de ser
percepcionados como o resultado de um

processo de integração que começou há 60
anos atrás. E é um resultado muito bom!
Claro que não se podem ignorar as “dores
de crescimento” deste processo, mas sobretudo, é fundamental retirar lições desse
caminho. Se dúvidas existissem sobre esta
reflexão, o BREXIT rapidamente as dissipa.
Mas nem só de sucessos políticos e sociais
se deve falar. É preciso, é absolutamente
necessário que os cidadãos saibam que,
mesmo com solavancos, é preciso continuar a insistir numa política de valorização
da estratégia industrial europeia; é crítico o
investimento em inovação e ciência, com ligação estreita à valorização de política de
educação; é de sobremaneira importante
regular com a flexibilidade inerente à competitividade global; é estratégico liderar a
agenda da sustentabilidade sem perder o
foco na economia e nos cidadãos. Mesmo
que no curto prazo muito do enquadramento regulatório nos pareça desnecessário. E
por vezes é. Mas o mercado único é um
projecto de longo prazo.
Há anos que o CESE apoia a economia
digital, ciente de que o futuro do mercado
único lhe está associado. O CESE perfilha a
opinião da Comissão de que o Regulamento
Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD)
é essencial para garantir a confiança no
mercado único dos dados pessoais, mas
assinala a necessidade de tomar medidas
adicionais que assegurem um quadro mais
eficaz, claro e favorável para evitar encargos desnecessários e mal-entendidos. Este
aspecto é crucial para aumentar a mobilidade no sentido de melhorar também um
sector dos serviços em crescimento, que
se reveste de grande importância para o
crescimento económico e a criação de no-

vos empregos. Um sector dos serviços em
crescimento e um défice cada vez maior de
competências exigem que o mercado único
funcione mais eficazmente.
Mas a agenda europeia tem de estar também ligada à digitalização dos processos e à
criação de novos empregos. Já não espanta
ninguém que a mudança de paradigma para
as tendências da economia circular, seja já
uma realidade. A Europa tem de liderar estas tendências e o Mercado Único é o seu
maior activo para sustentar um ambiente de
competição saudável e criativo. E que inspire confiança aos investidores.
O CESE congratula-se com os progressos
evidentes na transformação do Mecanismo
Europeu de Estabilidade (MEE) num Fundo
Monetário Europeu, que poderá oferecer
liquidez de forma preventiva, reduzindo assim os programas de condicionalidade. No
entanto, para fazer face aos perigos que
venham a ameaçar o sistema financeiro,
o CESE apoia a procura de consenso entre os Estados-Membros no que respeita à
conclusão da União Bancária. A consecução de mercados financeiros plenamente
integrados e da União dos Mercados de
Capitais também devem continuar no topo
da agenda.
Sim, serão recomendações óbvias e de
senso comum. Mas a verdade é que a necessidade de ouvir os cidadãos e de ter uma
sociedade civil mais participativa, não só faz
parte da construção europeia como é algo
indissociável do projecto europeu.
Só com a participação dos cidadãos e com
o seu envolvimento, se evitam extremismos,
se castigam os erros históricos e se continua a construção de uma Europa de todos
e para todos. Assim continue.
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Prioridades da CIP
para uma Europa líder
e que avança

No momento em que se aproxima um novo ciclo institucional na Europa, a CIP - Confederação
Empresarial de Portugal, reitera a importância do reforço de políticas que fortaleçam a união
interna, assegurem maior convergência entre as economias dos Estados-membros,
e reposicionem a Europa a nível mundial. Acreditamos que só uma Europa competitiva
poderá assegurar atingir o duplo objetivo da prosperidade e coesão, para o qual as empresas
são agentes fundamentais

A CIP, tal como tem vindo a fazer ao longo das últimas décadas, quer contribuir
para melhorar o projeto europeu, propondo
medidas concretas para superar desafios e
obstáculos em 5 áreas prioritárias, apresentadas em detalhe no documento Prioridades da CIP para a Europa: Por uma Europa
Líder e que Avança (disponível online) para o
período 2019-2024. Estas são:
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1. Uma Europa Inovadora, Digital e
Sustentável:
2. Uma Europa Aberta e Global
3. Uma Europa Coesa em Crescimento
4. Uma Europa que Avança Sem
Barreiras
5. Uma Zona Euro Dinâmica e Resiliente

1.

Uma Europa Inovadora, Digital e
Sustentável: Precisamos construir
uma economia baseada em inovação e talento qualificado, que respeita o ambiente, e
que gere o progresso tecnológico de forma
adequada, considerando o papel e as especificidades de todos os setores produtivos e
de todas as empresas.
a. Política industrial europeia baseada

na inovação, digitalização e no progresso tecnológico.
b. Política para as PME que deve ser
inclusiva e defender uma agenda horizontal.
c. Investimento mais acentuado em inovação e tecnologia, uma cultura menos
avessa ao risco, e reduzir barreiras ao
investimento.
d. Desenvolver a economia digital com
um ambiente legislativo adequado e
com as competências certas
e. Uma UE líder em sustentabilidade e
clima, mas assegurando a competitividade face aos grandes concorrentes
internacionais
f. Assegurar a economia circular num
contexto global, com coordenação
das diferentes políticas.
g. Qualificações e competências no
contexto da aprendizagem ao longo da
vida, para fazer face às necessidades
de trabalho da revolução tecnológica
em curso.
h. Custos empresariais mais reduzidos
e regulamentação inteligente.

2.

Uma Europa Aberta e Global: A
Europa deve continuar a impulsionar
o livre comércio internacional, combatendo
a onda de protecionismo que se vive. A UE
deve assegurar que os benefícios da globalização sejam bem distribuídos e reforçar a
capacidade dos Estados Membros e das
suas empresas para enfrentar a concorrência global, promovendo, ao mesmo tempo,
os valores europeus com países terceiros.
a. Desenvolvimento da capacidade política, económica e tecnológica da UE
para um verdadeiro posicionamento
da União Europeia no Mundo.
b. Uma Europa que está na linha da frente na resolução dos desafios globais
como a reforma da OMC e as alterações climáticas.
c. Pela defesa do comércio internacional livre e promoção de Acordos de
Comércio livre.
d. Estabelecer Acordos Comerciais com
parceiros estratégicos: reforço das relações com África, e assinatura do Acordo de Associação UE – Mercosul.
e. Fazer face ao desafio do Brexit e atenuar
os efeitos negativos para as empresas.

3.

Uma Europa Coesa em Crescimento: Uma Europa coesa é fundamental para o correto funcionamento da
União Europeia, e da zona euro em particular. É necessário que a Europa reforce a
atenção a esta questão nos próximos anos,

combatendo as fragilidades específicas das
economias das suas diferentes regiões,
bem como as divergências de diversa natureza entre o centro e a periferia.
a. O Orçamento Europeu 2021-2017 deverá refletir as novas prioridades da UE:
coesão, competitividade e segurança.
b. Desenvolver a política de coesão e
integrar numa verdadeira política de investimento a nível europeu, que favoreça as zonas periféricas e ultraperiféricas.
c. Estratégias de especialização inteligente de forma a que as regiões desenvolvam as suas competências em
setores-chave, sem prejuízo da diversificação económica.
d. Pilar dos direitos sociais para fomentar o aumento da competitividade
das nossas economias, o crescimento,
a criação de emprego e a coesão social em toda a Europa.
e. Prioridades sociais como a modernização dos mercados de trabalho,
dos sistemas de educação e formação
profissional, e os sistemas de proteção
social.
f. O diálogo social como central na conceção e implementação de soluções
que permitam o desenvolvimento económico e social da Europa.
g. A política social da UE deverá respeitar o princípio da subsidiariedade.

4.

Uma Europa que avança sem
barreiras: Proteger a avançar com
o nosso mercado único deve estar no centro dos esforços da UE. Como empresas,
estamos cientes de que o mercado único
não está plenamente concluído: a fragmentação, a fraca implementação e diferentes
exigências nacionais ainda impõem várias
dificuldades para que as empresas possam
atravessar fronteiras.
a. Um mercado sem barreiras, protegendo-o de medidas nacionais que
prejudicam o seu bom funcionamento.
b. Eliminar a concorrência desleal decorrente de mercadorias que não cumprem as regras europeias.
c. Implementação eficaz dos Balcões Únicos e vigilância e tolerância zero conduzida pela Comissão Europeia, no
cumprimento da Diretiva Serviços.
d. Harmonização fiscal na área da tributação direta das empresas para evitar guerras fiscais entre as economias
europeias.
e. Regulamentação eficiente, previsível
e interessante para as empresas
f. No digital, desenvolvimento do Mercado Único Digital, essencial para uma

abordagem comum aos desafios da
transformação digital.
g. Pelo desenvolvimento de um mercado
interno de energia, para garantir energia de baixo carbono confiável e competitiva para as empresas e cidadãos.
Tal poderá ser conseguido através:
i. Promoção de interconexões, fluxos
energéticos e gestão transfronteiriça, permitindo:
ii. Maior concorrência, segurança do
aprovisionamento e preços competitivos em toda a Europa, sem exceções.
h. Investimento na expansão e melhoramento das infraestruturas de transportes existentes, e outras, sendo este
um requisito fundamental ao desenvolvimento do mercado interno.

5.

Uma Zona Euro Dinâmica e Resiliente: É necessário aprofundar e
completar a União Económica e Monetária,
que não se pode limitar a consolidar as finanças públicas, mas que deve também
responder à necessidade de uma maior
convergência entre as economias dos Estados-Membros e ao desenvolvimento de
novos mecanismos que aumentem a resiliência da zona euro a choques externos.
a. A União Bancária tem de ser concluída com o Sistema de Garantias de Depósitos a nível Europeu, após termos
o Mecanismo Único de Resolução e o
Mecanismo Único de Supervisão.
b. Avançar para uma União de Mercados
de Capitais por forma a que a economia da zona euro se comece a financiar mais no mercado de capitais.
c. Criação de um Ativo Europeu sem
riscos
d. Coordenação Económica entre os
Estados-Membros para corrigir desequilíbrios macroeconómicos
e. O Semestre Europeu tem que melhor
garantir a implementação de reformas
estruturais
f. As regras orçamentais da zona euro
devem ser revistas, tornando-se mais
simples, mais operacionais, mais
transparentes e mais favoráveis ao
crescimento
g. Orçamento para a zona euro, para
financiar investimentos comuns e ter
um papel estabilizador contra choques
assimétricos
h. Transformar o Mecanismo Europeu de
Estabilidade num Fundo Monetário
Europeu para acorrer aos países em
dificuldades financeiras momentâneas
nos mercados financeiros.
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Eleições para o Parlamento Europeu
e novos cargos na Europa: novo ciclo
institucional da UE começa a ganhar forma
Dados principais

• Participação = 50,6% (a mais alta das últimas duas décadas; Portugal = 30,8%)
• PPE = 182 lugares (menos 34 que em
2014)
• S&D = 154 lugares (menos 31 que em
2014)
• Liberais (agora com o nome “Renew Europe” = 108 lugares (mais 39 que em 2014,
em parte devido ao Movimento do Presidente Macron e do PM Rutte)
• Verdes = 74 lugares (mais 20 que em
2014)

Em Portugal

• PS – 33.38% - 9 Eurodeputados;
• PSD – 21.94% - 6 Eurodeputados;
• BE – 9.82% - 2 Eurodeputados;
• CDU – 6.68% - 2 Eurodeputados;
• CDS – 6.19% - 1 Eurodeputado;
• PAN – 5.08% - 1 Eurodeputado.
• A grande preocupação da União Europeia, ligada à grande subida da extrema-direita e de partidos anti-UE, não
se materializou. As forças anti-UE e de
extrema-direita conseguiram um número de
lugares significativos, mas muito longe do
que se esperava. Mantém-se a questão de
quão coordenados estes grupos conseguirão ser, o que ditará a sua força dentro do
Parlamento Europeu.
• Continua a verificar-se uma maioria
ao centro, onde os partidos centristas
beneficiaram da grande afluência às
urnas. Mas os dois grandes partidos (PPE
e S&D) não conseguem neste ciclo atingir
uma maioria absoluta, ao contrário do que
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aconteceu no período 2014-2019. A nível
de decisão política, o cenário é assim
complicado. Para atingir a maioria de 374
lugares, será necessário que estes dois partidos se aliem aos liberais e/ou aos verdes,
entre partidos que têm opiniões muito díspares sobre os grandes tópicos europeus.
Uma maioria sem o PPE será difícil.
• O Parlamento Europeu mantém-se assim
uma instituição politicamente ao centro, e
a sua composição não corresponde à do
Conselho Europeu – onde nenhum líder é
dos verdes, onde os liberais são o segundo
partido a seguir ao PPE, e onde governos
nacionalistas ou populistas têm grande poder.

Guerra dos tronos:

• Após semanas de debate intenso e reuniões bilaterais, no dia 2 de julho os líderes
da UE chegaram a acordo sobre as posições de topo do novo ciclo legislativo da UE:
Presidências do Conselho Europeu, da
Comissão Europeia e do Banco Central
Europeu, além do Alto Representante
para a Política Externa e de Segurança
Comum. No dia 3 de julho, os deputados
do Parlamento Europeu elegeram David-Maria Sassoli para ser o novo Presidente
do Parlamento Europeu.
• Conselho Europeu: Os líderes da UE
elegeram Charles Michel para liderar o Conselho Europeu até maio de 2022, com um

mandato renovável. O mais jovem primeiro-ministro belga sucederá ao atual presidente
do Conselho Europeu, Donald Tusk, a 1 de
dezembro. Para além de presidir e impulsionar o trabalho dos líderes da UE, o Presidente desempenha um papel importante na
facilitação do consenso político e assegura
a representação externa da UE juntamente com o Presidente da Comissão e o Alto
Representante da UE para os Negócios Estrangeiros.
• Comissão Europeia: Dada a falta de
consenso em torno dos candidatos à Presidência da Comissão propostos durante
a campanha eleitoral europeia, o Conselho Europeu decidiu não ficar vinculado ao
“processo Spitzenkandidaten” e propôs
o nome de Ursula von der Leyen para o
cargo de Presidente da Comissão. O perfil
de Von der Leyen - Ministra da Defesa da
Alemanha desde 2013, membro da União
Democrata Cristã (CDU) de centro-direita,
nascida em Bruxelas e francófona - conseguiu o consenso dos líderes da UE (não
se registaram votos contrários). O Parlamento Europeu elegeu a Presidente dia
16 de julho com 383 votos, poucos vo-

tos acima dos 374 necessários para a sua
eleição.
• Parlamento Europeu: Um ex-jornalista
e atual eurodeputado de 63 anos do grupo dos Socialistas e Democratas (S & D),
David-Maria Sassoli, foi eleito pelo plenário
do Parlamento para substituir o atual Presidente de Centro-Direita Antonio Tajani
(Partido Popular Europeu ou EPP). A eleição
por maioria absoluta, após duas rodadas de
votação, foi favorecida pelos grupos centro e centro-direita (Renew Europe e PPE),
que não apresentaram seus próprios candidatos. Sassoli foi um dos vice-presidentes
durante o mandato anterior do PE e ocupará o cargo na primeira metade do próximo
mandato de 5 anos. O acordo político é que
será substituído por Manfred Weber (EPP)
na segunda metade do mandato de 5 anos.
• Alto Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de
Segurança: para este cargo, os líderes da
UE propuseram o nome de Josep Borrell, membro veterano do Partido Socialista,
atual ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros e antigo membro do Parlamento

Europeu, do qual foi Presidente em 20042007. A nomeação formal de Borrell será
feita assim que o novo Presidente da Comissão for confirmado pelo Parlamento.
• Banco Central Europeu: O Presidente
do Banco Central Europeu (BCE) é nomeado pelo Conselho Europeu por um período
de 8 anos, com base numa recomendação
do Conselho e após consulta do Parlamento
Europeu e do Conselho do BCE. Na reunião
do passado dia 2 de julho, os líderes da UE
anteciparam já este procedimento, ao considerarem Christine Lagarde, Diretora-Geral
do Fundo Monetário Internacional, como
“candidata apropriada” para suceder ao
atual presidente do BCE, Mario Draghi, cujo
mandato termina em 31 de outubro.
O programa detalhado de trabalho da próxima
Comissão, as prioridades que apresentará, e
que promessas irão ser mantidas, são agora
as grandes questões que se colocam e que
irão definir o futuro da Europa. A CIP irá acompanhar de perto estes desenvolvimentos e
continuará a trabalhar para defender uma
Europa coesa, reafirmando diariamente o seu
compromisso com a União Europeia.

ATUALIDADE

UE e Mercosul concluem acordo comercial
que aproximará os dois blocos regionais
Depois de 20 anos e mais de 100 rondas negociais, a União Europeia e o Mercosul concluíram
finalmente as negociações para um acordo comercial que beneficiará 780 milhões de consumidores
dos dois lados do Atlântico e que significa uma maior aproximação entre os dois blocos regionais
NO PASSADO dia 28 de junho, a União Europeia e os 4 países do Mercosul – Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai – concluíram
as negociações com vista à assinatura de
um acordo comercial entre as duas regiões,
o maior alguma vez negociado pela Comissão
Europeia.
Iniciadas em 1999, as negociações foram concluídas pela cessante Comissão Junker, sob
liderança da Comissária do Comércio, Cecilia
Malmström, cujo mandato se caracterizou pela
assinatura de uma série de acordos de comércio livre de nova geração, designadamente
com o Canadá, Singapura, Vietname e Japão,
e o início das negociações com a Austrália e
a Nova Zelândia, contrariando assim as tendências protecionistas que põem em causa o
comércio internacional livre e aberto.
Nesta nova geração de acordos negociados
pela Comissão estão incluídos capítulos relativos à proteção do ambiente e condições de
trabalho, acesso aos mercados públicos, envolvimento de PMEs, transparência, resolução
de litígios, indicações geográficas, direitos de
propriedade intelectual, comércio eletrónico,
segurança dos alimentos, entre outros.
O comércio entre a União Europeia e os países do Mercosul atingiu, em 2018, 88 mil
milhões € em bens e 34 mil milhões € em serviços. O acordo significa o acesso das empresas europeias a um mercado de mais de 260
milhões de consumidores do continente sul-americano, uma grande oportunidade para a
intensificação das trocas comerciais e diversificação efetiva de mercados para as empresas
europeias.
Este acordo irá possibilitar uma poupança
anual de 4 mil milhões € em direitos aduaneiros para as empresas europeias exportadoras
para este mercado.

O que contém o acordo

O acordo de comércio entre a UE e o Mercosul
eliminará direitos sobre 91% das mercadorias
europeias exportadas, que serão reduzidos
progressivamente ao longo de 10 anos, ou de
15 anos, no caso de produtos mais sensíveis.
Sobre as importações provenientes da UE de
alguns destes produtos recaem atualmente
direitos aduaneiros elevados à chegada ao
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Fonte: European Comission – DG Trade

Mercosul, como acontece em alguns casos
nos seguintes grupos:
• Veículos automóveis (35%)
• Têxteis e vestuário (35%)
• Calçado de couro (35%)
• Máquinas (14%-20%)
• Produtos químicos (18%)
• Peças para automóveis (14%-18%)
• Farmacêuticos (14%)
• Vinho (27%)
• Whiskey e outras bebidas espirituosas
(20%-35%)
Em relação aos serviços, as empresas europeias beneficiarão de uma maior facilitação
na prestação de serviços, em condições de
concorrência equitativas com as empresas
do Mercosul, numa vasta gama de setores,
designadamente, os serviços postais e de
correio rápido, telecomunicações e serviços
financeiros.
Destaca-se também a abertura dos mercados
públicos, que irá garantir o acesso das empresas europeias aos contratos de ministérios e
agências governamentais e federais dos países
do Mercosul, estando previsto o alargamento
desta abertura ao nível sub-central no prazo de
dois anos após a entrada em vigor do acordo.

portuguesas intensificarem as exportações
para este mercado de mais de 260 milhões de
consumidores, e para diversificarem os mercados de destino das suas exportações, ainda significativamente concentradas na União
Europeia (76% do total das exportações de
bens em 2018).
A conclusão do acordo de comércio UE-Mercosul representa o cumprimento de um objetivo estratégico para Portugal que, pela sua
posição geoestratégica, proximidade cultural
com a América Latina e relações históricas
com o Brasil – destino de 90% das exportações portuguesas para este mercado – deverá ter um papel importante na implementação
do Acordo.
A possibilidade de acesso a concursos públicos no Brasil em condições iguais com as
empresas dos países do Mercosul constitui
uma grande oportunidade para as empresas
portuguesas. Também o porto de Sines enquanto infraestrutura portuária europeia mais
próxima da América Latina e com potencial
para acolher grande parte do comércio entre
os dois blocos económicos reforça a centralidade geográfica do nosso país no espaço
euro-atlântico.

Oportunidades para Portugal

Próximos passos

O Mercosul é um dos principais parceiros comerciais de Portugal fora da União Europeia,
tendo sido destino de exportações portuguesas de bens e serviços no valor de 2,5 mil
milhões € em 2018. O acordo de comércio é
uma grande oportunidade para as empresas

Com base no Acordo de princípio, as partes
procederão à revisão jurídica para elaboração
do texto final do acordo, que será depois traduzido para as línguas oficiais da UE. Por fim,
o documento será submetido à aprovação do
Conselho e do Parlamento Europeu.

ASSOCIADOS

II CIMEIRA IBÉRICA DE HOSPITAIS PRIVADOS

Colocar capacidade instalada e potencial
de investimento ao serviço dos cidadãos
A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) e a Alianza de la Sanidad Privada
Española (ASPE), estruturas representativas da hospitalização privada de Portugal e Espanha,
apresentaram 12 reivindicações para o sector da Saúde, no âmbito da II Cimeira Ibérica de
Hospitais Privados, que se realizou em Lisboa no dia 30 de maio
NO MANIFESTO, os hospitais ibéricos começam por suscitar a colocação do cidadão no centro do sistema para «aumentar
o valor (value-based healthcare), aumentar
a qualidade e aumentar a eficiência; ou seja,
ganhos em saúde, mas também, claro, contribuir para a sustentabilidade do setor. Tal é
determinante para prestar cuidados de saúde cada vez mais diferenciados e para atrair
o necessário investi¬mento para a saúde,
também como fator de competitividade dos
países».
Para Cristina Contel, presidente da ASPE,
«o mais importante para o paciente não é a
quem pertence o serviço de saúde que utiliza, mas antes temas como a qualidade do
tratamento, os tempos de espera e o financiamento dos cuidados de saúde».
De acordo com Oscar Gaspar, presidente da
APHP, «Portugal e Espanha estão em condições de poder iniciar um novo ciclo de políticas públicas no domínio da Saúde, focadas
no cidadão e nos resultados».
O presidente da APHP, interpelando diretamente o Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde, apelou a que os Estados coloquem
os recursos dos hospitais privados ao serviços dos cidadãos: «Sem prejuízo do carater
estrutural das instituições públicas para o
SNS português, seria importante para o desenvolvimento do setor mas também para
o alargamento da oferta e do acesso dos
doentes que houvesse um aproveitamento
eficiente dos recursos existentes no sistema».
Nessa perspetiva, considerou «inaceitável
que se mantenham entraves administrativos
à iniciativa dos privados no setor da saúde, tanto mais quando tal viola a equidade.
Poderíamos elencar vários dos chamados
“custos de contexto”, mas por economia de
tempo recordo apenas que tem que se eliminar rapidamente o caráter excessivo e discriminatório do processo de licenciamento dos
hospitais privados».
O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde,
Francisco Ramos, frisou ser «o Secretário de
Estado da Saúde e não apenas do SNS» e,
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nessa perspectiva, disse «ver com agrado o
desenvolvimento e a capacidade crescente
da hospitalização privada, cujo desempenho
está ao nível do melhor que se faz no mundo».
Os hospitais privados ibéricos consideram,
no Manifesto, que «melhorar o desempenho
dos sistemas de saúde ibéricos passará por
oferecer ao cidadão uma rede de saúde que
o proteja e oriente (prevenção), informação
correta e oportuna (formação), simplicidade no acesso (agilidade e transparência) e
uma resposta pronta, eficiente e integrada. A
liberdade de escolha, num contexto de cobertura universal, é o vetor fundamental para
colocar os sistemas de saúde ao serviço do
cidadão».
O presidente da CIP, António Saraiva, corroborando a posição dos hospitais privados
ibéricos, referiu que a saúde é uma área estratégica para a economia de qualquer país:
«Cria emprego, cria valor e dinamiza outras
áreas». António Saraiva desafiou ainda o Estado a reconhecer «a importância estratégica dos hospitais privados enquanto agentes
económicos, bem como a assumir sem pre-

conceitos a complementaridade da hospitalização privada».
As 12 reivindicações que hospitais privados
de Portugal e Espanha entendem ser comuns e necessárias à melhoria da Saúde
ibérica são:
1. Assumir a Saúde como uma prioridade
nacional, em cada um dos países, de modo
a responder aos desafios demográfico, tecnológico e das legítimas expectativas dos
cidadãos;
2. Fazer do valor para o doente o objetivo
central de todas as reformas;
3. Conferir maior responsabilidade e liberdade de escolha ao paciente na sua saúde,
tratamento e cuidado (financiamento adequado, promoção de seguros de saúde, etc);
4. Promover a igualdade nas condições de
acesso dos cidadãos e nas condições de
licenciamento dos presta¬dores, nos domínios da identificação de requisitos e exigências entre prestadores públicos e privados
no acesso, realização e controlo da atividade
assistencial;
5. Melhorar a recolha, o tratamento e a transparência dos dados e indicadores do setor
da Saúde, para favo¬recer a tomada de decisão informada dos pacientes e dos financiadores;
6. Promover a competitividade entre prestadores, bem como entre financiadores dos
sistemas de saúde;
7. Simplificar a burocracia e reduzir os custos
de contexto que distorcem o mercado e inibem o investimento de privados em saúde;
8. Racionalizar os serviços e consolidar as infraestruturas de saúde, de forma a manter o
modelo de saúde universal;
9. Aproveitar os recursos existentes em cada
sistema de saúde;
10. Apostar na tecnologia como meio para a
prestação de cuidados de saúde de proximidade e para a redução de custos;
11. Fortalecer a missão de uma entidade reguladora verdadeiramente indepen¬dente;
12. Dissociar as funções de financiador e de
prestador.

NERSANT comemora 30 anos
ao serviço das empresas

CERCA DE 400 convidados participaram,
no passado dia 8 de maio, no jantar comemorativo dos 30 anos da NERSANT
- Associação Empresarial da Região de
Santarém, que teve lugar no Convento de
S. Francisco, em Santarém. A gala comemorativa teve por objetivo perpetuar os
projetos mais marcantes da NERSANT e
homenagear alguns dos protagonistas ligados ao sucesso da associação empresarial
ao longo destas três décadas. O Secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita,
marcou presença no evento.
Nesta gala, a NERSANT começou por homenagear os seus 16 sócios-fundadores
com a medalha de mérito empresarial,
seguindo-se os Secretários-Gerais e a colaboradora mais antiga da casa, em nome
de toda a equipa da NERSANT.
Pelas parcerias estabelecidas ao longo des-

tas três décadas no desenvolvimento de
infraestruturas fundamentais ao desenvolvimento económico da região, foram também
homenageados alguns municípios: Torres
Novas (sede NERSANT e pavilhão de exposições), Chamusca (Centro Regional de
Artesanato), Cartaxo (Núcleo NERSANT do
Cartaxo), Abrantes (Núcleo NERSANT de
Abrantes), Benavente (Núcleo NERSANT
do Sorraia), Ourém (Centro de Negócios de
Ourém e Startup Ourém) e Santarém (Startup Santarém), que receberam, também a
medalha de mérito empresarial.
Esta medalha foi ainda atribuída a Jorge
Lacão e Miguel Relvas, ambos na qualidade de ex-governantes, e a Moura de Campos, ex-gestor do Programa Operacional
da Região de Lisboa e Vale do Tejo. A título
póstumo, pelo empenho e trabalho realizado em prol da competitividade regional,

foi ainda atribuída uma medalha a António
Fonseca Ferreira.
Nesta gala, a NERSANT atribuiu ainda a
sua mais alta distinção, a medalha de ouro
da associação a três personalidades de
extrema importância na história da associação: Luís Mira Amaral, ex-Ministro da
Indústria e Energia, José Eduardo Marçal,
Presidente da Direção entre 1989 e 1993 e
José Eduardo Carvalho, Presidente da Direção entre 1993 e 2011.
No discurso de encerramento, a Presidente
da Direção da NERSANT, Maria Salomé Rafael, agradeceu aos presentes e assegurou
que “com o forte contributo da NERSANT,
temos hoje uma região mais dinâmica, mais
competitiva, mais inovadora e com uma vocação exportadora cada vez mais acentuada e vamos continuar a trabalhar para que o
Ribatejo continue a ser uma região líder”.
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OPINIÃO - EMPREGO

CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE GESTÃO PARTICIPADA

Um link para a Indústria
Os Centros de formação profissional de gestão participada (CGP), também denominados
por Centros Protocolares, foram criados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 165/85, de 16 de maio,
que instituiu o regime de formação em cooperação entre o Instituto do Emprego e Formação
Profissional, I.P. (IEFP, I.P.) e as diversas entidades do setor público, privado ou cooperativo
que pretendam desenvolver ações de formação profissional
OS CGP são organismos criados através de
protocolos estabelecidos entre o IEFP, I.P.
e, na sua maioria, associações industriais
e empresariais ou, nalguns casos, sindicatos/centrais sindicais. São exceções
os 2 CGP cuja atividade se dirige, prioritariamente, às pessoas com deficiência.
A criação destes centros visou responder
às necessidades permanentes de formação nos vários setores da economia, que
assumem, assim, uma natureza predominantemente setorial e uma atividade
orientada, em particular, para a (re)qualificação profissional dos ativos.
Dada esta natureza setorial, bem como a relação de proximidade que mantêm com as
empresas e trabalhadores, devido à presença das associações industriais e empresariais e/ou sindicais, vêm complementar e
reforçar a ação da rede de Centros de
Emprego e Formação Profissional do
IEFP, I.P.
Vale pena sublinhar que, decorridos mais de
30 anos, os objetivos que presidiram à opção política traduzida na publicação do referido diploma legal, designadamente o modelo de promoção e realização da formação
profissional, ainda se mantém.
É também por esta razão que o IEFP, I.P.,
dispõe de uma vasta oferta formativa que
cobre todos os setores de atividade, e responde, de forma mais direta, às necessidades das empresas em matéria de qualificação profissional, seja de ativos empregados,
seja de desempregados.
No contexto da designada Indústria 4.0,
as respostas formativas têm que ser necessariamente mais flexíveis e ajustadas às
exigências de um novo paradigma económico, o da digitalização da economia, da
robotização e automação, dos big data e
da inteligência artificial, que colocam desafios profundos à organização dos sistemas
produtivos e à qualificação das pessoas.
Estes centros, pela ligação privilegiada aos
setores económicos que representam, têm
responsabilidades acrescidas na adequa-
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ção das respostas formativas a estes novos
desafios.
Atualmente existem 23 CGP. Entre estes,
os que intervêm de forma mais direta no setor industrial são:
• CENCAL - Centro de Formação Profissional para a Indústria da Cerâmica
• CENFIC - Centro de Formação Profissional da Indústria de Construção Civil e Obras
Públicas do Sul
• CENFIM - Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica
• CFPIC - Centro de Formação Profissional
da Indústria do Calçado
• CFPIMM - Centro de Formação Profissional da Indústria da Madeira e Mobiliário
• CFPSA - Centro de Formação Profissional
do Sector Alimentar
• CICCOPN - Centro de Formação Pro-

fissional da Indústria de Construção Civil e
Obras Públicas do Norte
• CINCORK - Centro de Formação Profissional da Indústria da Cortiça
• CINDOR - Centro de Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria e Relojoaria
• CINEL - Centro de Formação Profissional
da Indústria Electrónica, Energia, Telecomunicação e Tecnologias de Informação
• CINFU - Centro de Formação Profissional
da Indústria da Fundição
• MODATEX - Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confecção e Lanifícios
Acendendo ao endereço https://www.iefp.
pt/instituicao e ao separador Estrutura, é
possível conhecer com maior pormenor os
CGP acima referenciados, bem como, os
restantes que integram a rede de centros de
formação profissional do IEFP,I.P.

Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.
NOTA
Este artigo representa a opinião pessoal do autor e não vincula a CIP - Confederação Empresarial de Portugal

OPINIÃO - AUDITORIA

Auditoria externa:
a última fronteira
A RESPONSABILIDADE e a exposição
dos auditores tem crescido em flecha. Financiadores, fornecedores, investidores
exigem contas certas, contas auditadas.
Os escandalos financeiros e as fraudes
a que temos assistido, contribuem para o
reconhecimento de que ter contas auditadas é um requisito imprescindível. Mas aumenta o expectation gap, pois o mercado/
stakeholders assumem que uma auditoria
tudo descobre. Mas não é assim. Em débeis
ambientes de controlo interno e corporate
governance, onde a fraude cada vez mais
envolve vários intervenientes que pactuam
entre si, e que utilizam sofisticadas ferramentas informáticas, por norma a auditoria
apenas descobre os factos depois destes
ocorrerem.
Desenharam-se novas regras de rotação de
auditores, atribuíram-se responsabilidades
adicionais em auditorias para Entidades de
Interesse Público (“EIP’s”) e definiram-se novos padrões de auditoria (ISA).
A proliferação de novas tecnologias, negócios mais sofisticados e crescente escrutínio
de stakeholders e opinião pública, aumentam
o risco para a profissão de auditoria. O crescente recurso a tecnologias de informação
para tratamento e análise de dados e requisitos de maior qualificação técnica nestas
áreas, são desafios e oportunidades para a
profissão. Mas são também áreas preferenciais para quem actua de forma fraudulenta.
As fraudes e a falta de ética com que muitos
negócios são efetuados, exigem o fortalecimento de três niveis de defesa:
i) Primeiro nível: um ambiente de ética e
corporate governance, exigente, ativo e
presente, defensor de políticas e práticas
alinhadas com as best practices;
ii) Segundo nível: O desenho, a divulgação
e a implementação de manuais de práticas
e procedimentos detalhados, cobrindo os
principais riscos e processos que os gerem
e mitigam. A existência de um sistema de
gestão de risco e controlo interno, efetivo e
atuante na prática;
iii) Terceiro nível: a monitorização e auditoria.
A monitorização através de uma auditoria
interna focada nos principais riscos opera-
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cionais e de negócio, capaz de identificar
falhas e acima de tudo adoptando uma atitude construtiva, sugerindo recomendações
para a melhoria da eficiência e controlo das
operações. E por fim a “última fronteira”:
uma auditoria externa, independente, íntegra e competente, atuando de forma ética,
capaz de reportar as suas conclusões de
forma detalhada e objetiva.
Novas regras de auditoria ditaram uma prática de rotação periódica de auditores, para
EIP’s, limitando a prestação de determinados serviços distintos de auditoria. Estas
regras exigem melhores práticas de quality
control, melhor documentação do trabalho
efetuado e respectivas conclusões, envolvimento de especialistas, em particular em
áreas emergentes (sistemas de informação,
ambiente e sustentabilidade, entre outras),
bem como maior aderência aos valores da
ética e independência e respeito pelos conflitos de interesse/serviços proibidos).
A efetiva implementação destas regras, envolve uma significativa maior carga de trabalho por parte dos auditores. Portanto, a sustentabilidade da profissão, está dependente
da introdução de dois factores:
a) Ganhos de eficiência (adoção de novas
tecnologias que potenciem eficiências na
forma como a informação é recolhida e analisada e como os testes de auditoria são realizados e documentados);
b) Aumento de honorários, para suportar
a maior carga de trabalho, decorrente do
alargamento do âmbito de atuação, nível

de responsabilidades assumidas e natureza
dos relatórios a emitir (outputs mais detalhados e complexos, em particular nas EIP’s).
A supervisão (quality control) por parte das
entidades reguladoras aumentará por certo
nos proximos tempos, os quais também devem continuar o seu percurso de familiarização com as novas regras, e em particular
na necessidade de constituição de equipas
alargadas que saibam aliar melhor, não só
conhecimentos e conceitos teóricos vertidos nos manuais e nas novas regras de
auditoria, mas essencialemente com experiência prática da profissão, para melhor
entenderem a forma de atuar e documentar
dos auditores, que fazem desta actividade a
sua única profissão.
De realçar que esta última fronteira (auditoria
externa), só será instransponível se a comunidade empresarial (gestão, acionistas,
reguladores, auditores, orgãos de fiscalização), em definitivo assumir preocupações
prioritárias com a ética e a responsabilidade social, atuando de forma independente
e sem conflitos de interesse. As empresas
de auditoria Mid-tear, estão prontas para
assumirem o seu papel e demonstrarem
que qualidade, capacidade de resposta e
ética não são de todo exclusivo das maiores
auditoras. Nas auditoras Mid-tear, a menor
dimensão dos serviços não relacionados
com auditoria (consultoria, advisory, etc.),
diminuem também os riscos associados a
questões de independência e conflito de interesses.

Paulo Gil André
PARTNER BAKER TILLY
NOTA
Este artigo representa a opinião pessoal do autor e não vincula a CIP - Confederação Empresarial
de Portugal

OPINIÃO - PROTEÇÃO DE DADOS

Um ano de RGPD,
o que falta ainda fazer…
Em Abril de 2016 com a publicação do Regulamento (UE) 2016/679, conhecido como
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados ou RGPD, muitas empresas foram surpreendidas
por uma ameaça de coimas que podem alcançar os 20 milhões de euros ou 4% do seu volume
de negócios anual a nível mundial, para quem viole o disposto no referido Regulamento europeu
MUITAS ORGANIZAÇÕES deparavam-se
pela primeira vez com uma nova dimensão
de inquietação – «A proteção de dados das
pessoas singulares como um direito fundamental a respeitar». Poucas empresas revelavam à data preocupação com as matérias
da proteção de dados, imperando um desconhecimento generalizado.
Não será despiciendo relembrar que em
Portugal existia uma Lei de proteção de
dados (Lei 67/98), que transpôs a diretiva
europeia 95/46/CE. A Comissão Nacional
de Proteção de Dados (CNPD) sendo a
entidade administrativa independente com
poderes de autoridade nestas matérias, era
até então tida como uma entidade meramente burocrática que se dedicava a emitir
autorizações para o tratamento de dados
pessoais, não lhe sendo atribuída relevância
maior, como acontece com outras autoridades temidas e respeitadas.
Desde 25 de Maio de 2018 o RGPD é diretamente aplicável em todos os Estados
– Membros da UE impondo, para além das
pesadas coimas, algumas alterações no
modo de funcionamento e posicionamento
da autoridade de controlo, revestindo-a de
um pendor claramente mais fiscalizador. Essas modificações assentam sobretudo em
mecanismos de autorregulação, nas quais
todas as organizações, públicas e privadas
têm de poder comprovar a conformidade
das operações de tratamento que executam.
Apesar da ampla difusão do RGPD, quase como se de um “Novo Testamento” se
tratasse, este não traz muitas novidades
relativamente ao diploma anterior. O RGPD
acrescenta uma nova figura que é o Encarregado da Proteção de Dados, apruma as
condições de validade para um consentimento válido, anuncia apertadas regras na
subcontratação, mas acima de tudo compele todos os responsáveis pelo tratamento a demonstrarem o cumprimento dos
princípios relativos ao tratamento de dados
pessoais, numa perspetiva de responsabilidade pró-ativa quer para com os titulares
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dos dados, quer para com as autoridades
de controlo.
Os responsáveis pelo tratamento efetuam
avaliações do impacto que as atividades de
tratamento a realizar possam ter para os direitos e liberdades dos titulares dos dados,
e com base nessa avaliação, devem adotar
medidas técnicas e organizativas para mitigar os riscos envolvidos, e uma vez mais
criar evidências para poderem demonstrar a
conformidade com os preceitos do RGPD.
Ora, atualmente pode constatar-se junto
das empresas que pouco se fez relativamente à implementação do RGPD. Um
pequeno número de empresas já iniciou o
seu caminho para alcançar a conformidade
com as leis da proteção de dados, outras
ponderam fazê-lo, e outras há que se consideram em conformidade após a tomada de
conjunto de breves e superficiais medidas,
por vezes desadequadas ou desproporcionadas, rapidamente falíveis a uma observação especializada, de que efetivamente não
cumprem com os requisitos legais em matéria de proteção de dados.
O panorama geral está ainda longe do mercado único digital regulado e uniformizado

pretendido pelo legislador europeu. Em todos os Estados – Membros há um longo
caminho a percorrer, e Portugal, uma vez
mais, não é exceção. A Lei Nacional chegou
tardiamente e são escassos os esclarecimentos aos responsáveis pelo tratamento
relativamente às inúmeras cláusulas abertas
que o RGPD nos deixa.
Anseia-se pelos previstos códigos de conduta e procedimentos de certificação aprovados, e aguarda-se por uma CNPD capacitada e robusta, para poder responder
atempadamente às solicitações e corresponder às suas atribuições.
As exigências são muitas, os recursos não
abundam, mas os perigos são reais e podem acarretar elevados danos não só financeiros, mas reputacionais para as organizações que não invistam na adequação ao
RGPD.
A solução passará sempre por adotar as
disposições das leis de proteção de dados,
aproveitando a oportunidade para reorganizar e implementar políticas e procedimentos
internos que resultem em ganhos operacionais para as organizações e as prepare para
o futuro do negócio dos dados.

Manuel Gomes Ferreira

CONSULTOR EM PROTEÇÃO DE DADOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
GASTÃO DA CUNHA FERREIRA, LDA
NOTA
Este artigo representa a opinião pessoal do autor e não vincula
a CIP - Confederação Empresarial de Portugal

OPINIÃO - AUTOMAÇÃO

Uma nova Revolução Industrial
Vivemos um tempo onde, quer nos sectores produtivos da nossa economia, quer em toda a
área de prestação de serviços, se tem vindo a perspectivar a introdução de novas tecnologias
de automatização de tarefas
OS AVANÇOS científicos e a maturidade
de conhecimento que foram sendo alcançados num conjunto vasto de disciplinas
académicas nos últimos anos – ao nível da
automação e controlo, inteligência artificial,
computação, cloud, mobilidade, entre outras – contribuíram para que hoje se possa
antever um impacto real na economia e na
vida das pessoas, a curto prazo.
Já não é mais do domínio da ficção sermos
conduzidos por um carro autonomamente,
ou falarmos com um robot fluente em todos
os idiomas do nosso planeta. Da mesma
forma, assistiremos a uma introdução gradual de diferentes níveis de serviço na nossa
vida nos próximos anos. Seja nos sistemas
de transportes públicos, que podem vir a
ser completamente autónomos no futuro,
seja porque passará a ser normal o recurso
a um serviço de diagnóstico de saúde capaz
de detectar, em tempo real, um conjunto de
patologias, sem o que o paciente tenha de
esperar meses em lista de espera, ou porque gradualmente assistimos a uma nova
revolução industrial com o recurso à robotização integral da força de trabalho.
Qualquer dos cenários aqui descritos utiliza
fundações tecnológicas que, até há poucos
anos, não eram conjugáveis em simultâneo.
Tivemos de aguardar que as arquitecturas
de computação multi-core se tornassem
maduras – e disponíveis on-demand - para
que a banda-larga móvel fosse uma realidade e para que as arquitecturas de software
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tornassem possível a execução em tempo
real de modelos de decisão com base em
algoritmos de machine learning.
Com esta mesma receita tecnológica, continuaremos a registar avanços significativos.
Especialistas de cada área e Data Scientists
vão continuar a trabalhar em conjunto para
elaborar digital twins – o espelho computacional do conjunto de operações matemáticas que modelam adequadamente o
funcionamento de uma entidade física (uma
máquina, um motor, um sistema de controlo de tráfego, um órgão do corpo humano,
etc.) – e é expectável que se continuem a
verificar avanços significativos na qualidade dos serviços prestados, nos ganhos de
eficiência da indústria e, globalmente, na
competitividade de uma economia cada vez
mais capaz de automatizar todas as tarefas
e serviços de cariz repetitivo.
Esta nova revolução industrial chega com
um conjunto de promessas e de interrogações. Não existem dúvidas que uma das
consequências da automatização de tarefas
passa pela substituição de tarefas afectas

a trabalhadores por máquinas, e que isso
conduz a uma redução do conjunto de
postos de trabalho em áreas de tarefas repetitivas. Por isso, a requalificação de uma
percentagem de trabalhadores terá de ser
contemplada nestes processos.
Ao mesmo tempo, tem-se vindo a estudar
os efeitos à escala global da competitividade
de uma indústria integralmente robotizada.
Sucintamente, se for possível ter uma unidade de produção totalmente robotizada,
torna-se menos relevante a escolha do local
da fábrica (Cidade, País ou Continente) em
função dos salários dos colaboradores, sendo muito mais importante no futuro o custo
da energia ou a competitividade fiscal para
que as empresas determinem os seus centros de operações.
Posto isto, a única certeza que temos é de
que a automatização com suporte em machine learning está a chegar, com as promessas de benefícios e de desafios que só
irão beneficiar a sociedade civil se se proceder ao debate e esclarecimento atempado
de todas as suas implicações!

Paulo Garrido

SR. ACCOUNT EXECUTIVE FOR UTILITIES
SAS
NOTA
Este artigo representa a opinião pessoal do autor e não vincula
a CIP - Confederação Empresarial de Portugal

NOTÍCIAS

BREVES
Investimentos em portos
A Direção-Geral de Recursos
Naturais, Segurança e Serviços
Marítimos (DGRM) tem em curso
um investimento de cerca de 2 milhões
de euros em dragagens nos portos de
Lagos, Peniche, Póvoa de Varzim
e Vila do Conde, respondendo às
necessidades de intervenção para
salvaguarda da segurança no acesso
a embarcações e melhoria das
condições de navegabilidade nestes
portos. Para Lagos e Peniche foi
aberto o respetivo concurso público
para as dragagens, com os dois lotes,
no montante de 413.000€ em Lagos,
com um volume de 79.000m3 de
sedimentos a dragar e prazo de
execução de 3 meses. Já em
Peniche o investimento será de
cerca de 792.000€, com um volume de
113.000 m3 e prazo de execução de 4
meses. Igualmente em Vila do Conde
já foi aberto o respetivo procedimento
concursal, após o levantamento das
quantidades a dragar.

Scoreboard
para a competividade
O Millenium bcp e a EY
desenvolveram um scoreboard
que identifica e ordena setores
económicos em função de quatro
dimensões representativas da sua
competitividade (desempenho setorial
recente, relevância setorial atual,
qualificação produtiva e económica
e solidez financeira), criando uma
ferramenta essencial de autoavaliação
do posicionamento das empresas, de
mitigação de ameaças e de identificação de oportunidades de negócio.
O Scoreboard Millenium bcp - EY
encontra-se assente no Índice de
Competitividade Setorial (ICS). As
atividades económicas que
apresentam o score mais elevado
nesta primeira edição do pertencem
ao setor da energia, em particular
a eletricidade e os combustíveis.
Destacam-se também as atividades promotoras da digitalização da
economia (tecnologias da informação
e comunicação), as atividades ligadas
ao turismo (hotelaria, alojamento de
curta duração) e as atividades ligadas
ao imobiliário (construção, comercialização de imóveis, arrendamento
imobiliário).
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360 TECH INDUSTRY: AS NOVAS SOLUÇÕES
DE UMA INDÚSTRIA EM MUDANÇA
A Sew-Eurodrive Portugal participou na I
Edição da 360 Tech Industry - Feira Internacional da Indústria 4.0, Robótica, Automação e Compósitos, que contou com
cerca de 4400 visitantes e onde foram
dadas a conhecer as novidades do setor,
com grande destaque para as novas soluções em robótica.
A empresa apresentou o seu Assistente
Móvel de Logística, uma evolução dos
tradicionais AGVs (Automatic Guided
Vehicle), o sistema mecatrónico MOVIPod e o sistema de automação modular MOVI-C®. A mobilidade adquiriu uma nova dimensão com os AGVs.
Estes inovadores e versáteis sistemas
de movimentação fazem uso das mais
modernas tecnologias de acionamento,
navegação e posicionamento, disponibilizando flexibilidade e adaptabilidade
ímpares. Estão disponíveis diversas soluções de alimentação, que vão desde
as baterias até sistemas de alimentação/carregamento por indução (tendo
por base a tecnologia MOVITRANS®).
O rigoroso cumprimento dos requisitos
segurança funcional assume um aspeto fundamental, pois os AGVs podem
partilhar o espaço de trabalho com os
humanos.
O sistema mecatrónico de elevado de-

sempenho e precisão MOVIPod coliga
mecânica e eletromecânica, eletricidade e eletrónica, informática, cinemática, robótica e automação. Já o sistema
de automação modular MOVI-C® da
SEW-EURODRIVE tem vindo a ter uma
expansão progressiva: as funções do software foram alarga¬das, simplificando a
programação e a colocação em funcionamento.
A primeira edição desta feira apresentou
ao mercado novas conceções que unem
a tecnologia e a engenharia, potencializando a rentabilização dos negócios.
Foram três dias dedicados à apresentação de produtos e serviços na área de
robótica, automação e compósitos que
refletem uma evolução da indústria 4.0.
A 360 Tech Industry revelou-se uma plataforma de negócio e networking entre
startups e fábricas, unindo empresários,
engenheiros, investigadores, diretores de
produção e projetistas.

STACKERS ELÉTRICOS TOYOTA
A melhoria contínua, de acordo com
o valor Kaizen faz parte da cultura da
Toyota. Nesse sentido, os stackers da
série W estão agora equipados com melhorias que trazem mais valor e complementam as características destes equipamentos pedestres da Toyota.
Os stackers elétricos BT Staxio foram melhorados por forma a ficarem ainda mais
adequados para cargas/descargas, empilhamento e transporte horizontal em áreas
apertadas. De acordo com a marca, isto é o resultado da auscultação dos clientes e
uma resposta ao mercado de equipamentos de armazém pedestres que está a crescer de forma acentuada.
Estes equipamentos simples demonstram a facilidade de manuseamento de cargas
e têm por objetivo aumentar a produtividade, a segurança e a eficiência, considerando uma variedade enorme de aplicações. Os stackers podem ser equipados com um
sistema hidráulico de baixo ruído, conseguindo operações muito silenciosas, e tornando-os assim ideais para ambientes sensíveis ao ruído, tais como supermercados,
lojas ou dentro de camiões para entregas noturnas. Também estão disponíveis com
indicador de peso para prevenir a elevação de cargas demasiado pesadas e danificar,
por exemplo, a plataforma elevatória ou cais de carga.

Conjuntura
Económica
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MARÇO A MAIO DE 2019

ENVOLVENTE INTERNACIONAL

No World Economic Outlook de abril, o
FMI prevê um abrandamento da economia global de 3.6% em 2018 para 3.3%
em 2019, regressando depois a 3.6% em
2020.
Estas previsões, que apresentam uma revisão em baixa de 0.2 pontos percentuais
(p.p.) para 2019, refletem o marcado
arrefecimento da economia na segunda
metade do ano passado, no contexto das
tensões comerciais e aumentos de tarifas
entre os Estados Unidos e a China, que
prejudicaram a confiança das empresas
e levaram a um aperto nas condições
financeiras. O FMI refere ainda a maior
incerteza política em muitas economias,
bem como “uma combinação de fatores
específicos de países e de setores” que
penalizou ainda mais o crescimento.
Na zona do euro, as taxas de crescimento para 2019 foram novamente revistas
em baixa em várias economias, designadamente na Alemanha (-0.5 p.p.), Itália
(-0.5 p.p.), França (-0.2 p.p.) e Espanha
(-0.1 p.p.).
A modesta retoma projetada a partir do
segundo semestre de 2019 tem como
pressupostos as medidas de estímulo
que deverão sustentar a atividade na China, melhorias no sentimento do mercado
financeiro global, o desvanecer de fatores
temporários que pesam sobre o crescimento na área do euro e uma estabilização gradual das condições de stress em
economias emergentes.
Os principais riscos destacados pelo FMI
estão associados à possibilidade de uma
nova escalada das tensões comerciais, a
um cenário de saída do Reino Unido da
União Europeia sem acordo e à evolução das finanças públicas e das taxas de
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juro da Itália, sobretudo no caso de uma
recessão mais profunda, com eventuais
repercussões adversas para outras economias da área do euro.
De acordo com as estimativas do Eurostat para o primeiro trimestre de 2019, o
crescimento homólogo do PIB estabilizou
em 1.2% na zona do euro e em 1.5% no
conjunto da União Europeia, após o forte
abrandamento observado no final do ano
passado.
O crescimento em cadeia recuperou, tanto na zona do euro (de 0.2% para 0.4%)
como na União Europeia (de 0.3% para
0.5%).
Esta melhoria foi comum às principais
economias europeias, com exceção da
França, destacando-se a recuperação da
Alemanha, onde o crescimento em cadeia acelerou de 0.0% para 0.4%.
Também no primeiro trimestre de 2019,
o crescimento económico nos EUA reforçou o seu dinamismo, quer em termos homólogos (3.2%), quer em cadeia
(0.8%).

COTAÇÕES INTERNACIONAIS

Nos últimos três meses, o euro oscilou na
faixa entre 1.14 e 1.11 dólares por euro,
com alguma volatilidade, mas evidenciando uma tendência de depreciação,
como é atestado pelas taxas de câmbio
médias mensais, que desceram sucessivamente, de 1.135 dólares, em fevereiro,
para 1.119 dólares, em maio. Já nos primeiros dias de junho, o câmbio voltou a
tocar os 1.13 dólares por euro.
O preço do petróleo (brent no mercado
spot) manteve até meados de maio a tendência em alta iniciada no início do ano,
motivada pelas sanções contra o Irão e
a Venezuela e a diminuição voluntária da
produção em diversos países. Nas últimas semanas de maio, os preços passaram a descer, pressionados pelas perspetivas de uma redução da procura num
cenário de escalada das tensões comerciais entre os EUA e a China. A cotação,
que chegou a ultrapassar os 74 dólares
por barril, fechou o mês já abaixo dos 67
dólares e continuou a baixar nos primeiros dias de junho.

PORTUGAL

Os resultados das contas nacionais do
primeiro trimestre foram marcados pela
forte aceleração do investimento, que aumentou a uma taxa homóloga de 17.8%.
Esta aceleração refletiu um aumento significativo das existências, mas também
da FBCF, com um crescimento de 11.7%
(impulsionado particularmente pelas
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componentes de Construção e de Outras
Máquinas e Equipamentos).
Apesar de algum abrandamento do consumo privado, esta evolução do investimento aumentou significativamente o
contributo da procura interna para o crescimento do PIB (de 3,3 p.p., no quarto
trimestre de 2018, para 4,8 p.p.).
No entanto, o PIB acelerou apenas muito
ligeiramente, de 1,7% para 1,8%.
Apesar das exportações terem recuperado um pouco (para uma taxa de crescimento de 3.4%) depois dos resultados
pouco animadores do final do ano passado, as importações dispararam para
9.7%, agravando o contributo negativo
da procura externa líquida para o crescimento do PIB (para -3.1 p.p.).
O emprego (na ótica das contas nacionais) abrandou para um crescimento de
1.5%, registando-se um modesto ganho
(0.3%) na produtividade do trabalho.
Em síntese, com o motor da economia a
deslocar-se das exportações para a procura interna, e ainda sem ganhos consistentes de produtividade, o impulso do
investimento resultou num aumento das
importações, com a produção nacional a
responder de forma fraca.
Na ótica da oferta, regista-se um retrocesso na reorientação da produção para
atividades expostas à concorrência internacional, com o VAB industrial em queda
(-1.1%), no segundo trimestre consecutivo (não contando com a estagnação
observada no terceiro trimestre de 2018).
Em abril, o indicador coincidente mensal
para a atividade económica aumentou
2.0% (mesmo valor do que em março,
após 1.8% nos dois primeiros meses do
ano).
No período em análise, o índice de produção industrial (IPI) manteve-se em
terreno negativo, com quedas de 2.0%,
7.1% e 1.6% em fevereiro, março e abril,
respetivamente.
O volume de negócios da indústria diminuiu em março, devido sobretudo ao
mercado doméstico (que registou uma
queda de 5.1%), mas recuperou para um
modesto acréscimo de 0.9% em abril ver gráfico 5.
Os resultados do inquérito ao emprego
relativos ao primeiro trimestre de 2019
continuam a revelar algum arrefecimento
do mercado do trabalho, com a taxa de
desemprego a aumentar (pela primeira
vez em três anos) para 6.8% (mais 0.1
p.p do que nos três trimestres anteriores)
– ver gráfico 6.
Ainda assim, o número de desemprega-

Evolução do PIB na ótica da procura (taxas de variação homóloga)
1º Tr. 18

2º Tr. 18

3º Tr. 18

4º Tr. 18

1º Tr. 19

PIB

2.3

2.5

2.1

1.7

1.8

Consumo Privado

2.3

2.8

2.4

2.9

2.5

Consumo Público

0.9

1.1

0.8

0.7

0.4

FBCF

4.5

4.6

5.0

4.1

11.7

Exportações

4.5

6.8

2.9

0.6

3.4

Importações

5.0

7.3

3.5

3.4

9.7

Fonte: INE

Previsões económicas mais recentes para Portugal
2018

2019

2020

2021

PIB

2.1

1.7

1.7

1.6

Consumo Privado

2.5

2.7

1.9

1.6

Consumo Público

0.8

0.3

0.2

0.2

FBCF

4.4

6.8

5.8

5.2

Exportações

3.7

3.8

3.7

3.6

Importações

4.9

6.3

4.7

4.1

Emprego

2.3

1.5

0.9

0.4

Taxa de desemprego

7.0

6.1

5.5

5.2

Fonte: Banco de Portugal

As mais recentes projeções do Banco de Portugal mostram que, ao longo do
horizonte de projeção, e tal como em 2018, o contributo da procura interna
para o crescimento do PIB será superior ao das exportações. Em 2019, apesar
de alguma aceleração do consumo privado e do investimento, a desaceleração
da atividade económica estará associada ao aumento das importações, a um
ritmo superior ao das exportações.
Este desfasamento entre as taxas de crescimento das importações e das exportações manter-se-á ao longo do horizonte de projeção. Neste contexto, o
saldo da balança de bens e serviços tornar-se-á negativo a partir de 2020. Ainda assim, o Banco de Portugal prevê a manutenção de um excedente da balança corrente e de capital ao longo do horizonte de projeção, com um contributo
importante do aumento esperado das transferências da União Europeia.
A criação líquida de emprego prosseguirá, embora a um ritmo progressivamente menor, permitindo que a taxa de desemprego continue a reduzir-se
gradualmente, mas também que a produtividade do trabalho recupere, sobretudo a partir de 2020.
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dos reduziu-se em 56.5 mil nos últimos
12 meses, mas aumentou 4.5 mil em relação ao trimestre anterior.
A população empregada aumentou, em
termos homólogos, 1.5% (mais 73,5 mil
trabalhadores), o que denota, pelo quinto
trimestre consecutivo, um abrandamento
do ritmo de criação líquida de emprego.
Já em relação ao trimestre anterior, houve
uma redução líquida de 2.8 mil empregos.
Em termos homólogos, os maiores acréscimos absolutos verificaram-se no escalão etário entre os 45 e 64 anos (mais
33.5 mil) e nas pessoas que completaram
o ensino superior (mais 93.6 mil).
O número de trabalhadores por conta de
outrem com contrato de trabalho sem
termo aumentou, em termos homólogos
(mais 40 mil), tendo reforçado o seu peso
no total para 78.7% (78.1% no quarto
trimestre de 2018). Em contrapartida, o
número de trabalhadores com contrato
de trabalho com termo ou outro tipo de
contrato de trabalho diminuiu (menos 8.6
mil).
Registou-se um aumento significativo do
número de trabalhadores por conta própria (mais 41.9), confirmando-se a inversão de tendência dos últimos anos.
Também em termos homólogos, o emprego mostrou ainda algum dinamismo
na indústria transformadora (com um
aumento de 2.1%, mais 17.7 trabalhadores), mas evidenciou perdas relativamente
elevadas (menos 15.8 mil trabalhadores,
em ambos os casos) nas atividades de
alojamento e restauração e nas atividades financeiras e de seguros. Registou-se também alguma redução do emprego
na agricultura, no comércio e na saúde e
apoio social. A criação de emprego permaneceu elevada em diversas atividades
de serviços.
A taxa de inflação aferida pelo índice de
Preços no Consumidor (IPC) diminuiu
nos últimos três meses, regressando ao
valor registado em janeiro (0.5%) - ver
gráfico 7.
A variação homóloga estimada do indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não
transformados e energéticos) situou-se,
em maio, em 0,6% (0.8% no mês anterior), com a menor taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos
energéticos (de 1.1% em abril para 0.1%
em maio) a contribuir significativamente
para a queda da inflação.
CIP - Departamento de Assuntos Económicos
(elaborado com informação até 07-06-2019)
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