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EDITORIAL

45 anos
de história
UMA INSTITUIÇÃO que esquece a sua
história, perde a sua identidade. Por isso,
o tema central desta edição da nossa revista é dedicado aos 45 anos da CIP.
A CIP tem razões para se orgulhar da sua
história, construída por todos aqueles
que, ao longo de todos estes anos, contribuíram para que tenha, hoje, a representatividade, a credibilidade e o dinamismo
que lhe são reconhecidos.
Pioneira na defesa da dinâmica empresarial e da livre iniciativa, a CIP tem um
passado verdadeiramente ímpar na consolidação da economia de mercado em
Portugal, orgulhando-se de nunca ter
transigido, sempre que se esboçaram ataques do poder político à iniciativa privada.
Ao longo dos seus 45 anos, manteve-se fiel às suas causas matriciais e à sua
missão de defesa do tecido empresarial
nacional, dos direitos das empresas e da
dignificação do papel dos empresários na
sociedade.
Como parceiro social, assume-se como
agente de desenvolvimento da sociedade no quadro do diálogo social. Por isso,
desde a sua génese, sempre se bateu
pela valorização da Concertação Social
como um ativo da nossa democracia, ao
serviço do interesse nacional, do crescimento económico e da paz social.
Como organização aberta ao mundo, dá
voz às empresas portuguesas nas principais organizações de empregadores
internacionais: logo desde 1974 na Organização Internacional dos Empregadores,
a partir de 1981 na então UNICE – agora
BusinessEurope, e mais recentemente na
BIAC / Business at OECD.
Ao longo de todos estes anos e em todas estas dimensões, a CIP tem sabido interpretar
a realidade em permanente mudança, renovando-se, antecipando desafios e participan-

do, pela sua intervenção e ação, na procura
das melhores soluções para os vencer.
Assim continuará, nos tempos exigentes
que atravessamos, na linha daquela que

foi a mensagem do seu último Congresso: só apostando nas empresas poderemos abrir perspetivas para um futuro mais
próspero para Portugal.

António Saraiva
PRESIDENTE DA CIP
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CIP

Hoje como ontem,
em defesa da iniciativa
privada
A CIP – Confederação Empresarial de Portugal completa 45 anos. A sua história
conta a história do Portugal democrático. Das suas ânsias e tensões, do seu reequilíbrio de poderes, da sua abertura à Europa e ao mundo. Em todos esses momentos, a CIP esteve presente. Inconformista e pragmática, a maior Confederação
empresarial nacional carrega hoje a credibilidade do seu passado e a inquietude
face ao futuro
Recordar a história da CIP é recordar a
história do Portugal pós-25 de abril. Das
suas tensões sociais e ânsias revolucionárias, dos reequilíbrios de poderes, da
busca de uma identidade assente num
novo modelo político e económico, da sua
abertura à Europa e ao mundo. Em todos
esses momentos, a CIP esteve presente.

A SUA MENSAGEM
INICIAL, PERANTE O FIM
DA DITADURA E COM A
AMEAÇA COMUNISTA
LATENTE, É SIMPLES:
A RESOLUÇÃO DOS
PROBLEMAS NACIONAIS
DEPENDE PRIMEIRO
E, SOBRETUDO, DAS
EMPRESAS
Por vezes na vanguarda da mudança,
outras, resistindo a derivas perigosas.
Por vezes conciliadora, outras, agitadora.
Mas sem nunca esquecer a sua razão de
ser: a defesa da iniciativa privada. A sua
mensagem inicial, perante o fim da ditadura e com a ameaça comunista latente,

ARMÉNIO CARDO,
PEDRO FERRAZ DA
COSTA E ANTÓNIO
VASCO DE MELLO,
PRESIDENTE DA CIP

1974

1975
I CONGRESSO DA INDÚSTRIA PORTUGUESA
é simples: a resolução dos problemas
nacionais depende primeiro e, sobretudo,
das empresas.
É num contexto de crise económica
profunda, em Portugal e no mundo, mas
também de fortes tensões sociais e políticas em território nacional que, a 2 de julho

de 1974, a CIP é fundada por um conjunto de empresários liderado por António
Vasco de Mello. Perante o Presidente da
República e rodeado por uma centena
de industriais, António Vasco de Mello
enumera os objetivos da Confederação:
a livre associação e a unidade entre as
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1979

pequenas, médias e grandes empresas, o
diálogo com os sindicatos e a orientação
europeísta do desenvolvimento económico, no quadro de um regime pluralista de
tipo ocidental. Sublinha ainda a responsabilidade social dos empresários, sugerindo
a sua tradução em medidas concretas,
desde logo, um programa de construção

“FOI UMA VERDADEIRA
DEMONSTRAÇÃO DA
FORÇA E DA COESÃO
DOS EMPRESÁRIOS.
FOI UMA TARDE SÓ
COM INTERVENÇÕES
EMPOLGANTES, QUE
SERVIU PARA MOSTRAR
AO PODER POLÍTICO QUE
OS EMPRESÁRIOS ESTAVAM
UNIDOS”, LEMBRA
GREGÓRIO NOVO, DIRETOR
DO DEPARTAMENTO
DE ASSUNTOS JURÍDICOS
E SÓCIO LABORAIS DA CIP
de habitação para trabalhadores e um
programa de formação profissional, além
de anunciar o seu apoio à fixação de um
salário mínimo nacional. Nascia assim a
Confederação, como estrutura de cúpula
patronal, congregando muitos dos antigos
grémios, agora constituídos em associações patronais.

8
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I CONGRESSO DAS
ATIVIDADES ECONÓMICAS

O Verão Quente de 75
Até final de 1976, a afirmação da CIP e da
livre iniciativa obrigou a diferentes sensibilidades e posicionamentos políticos, ora
aproximando-se de um socialismo “original”, ora afirmando as suas convicções.
Perante a agressividade dos sindicatos e a
publicação, em finais de 1974, da lei que
previa a intervenção do Estado na gestão
das empresas, e mesmo a sua nacionalização, a CIP aposta numa aliança com os
militares que, no poder, preconizam um
modelo político-económico mais moderado. Era o tempo da política do “mal
menor”, da política de compromisso entre
o possível e o desejável.
A já debilitada iniciativa privada sobreviveria ainda ao 11 de março de 1975.
A tentativa gorada de golpe de Estado
dá lugar a uma vaga de nacionalizações
e à escalada da violência no seio de
empresas ocupadas. Na madrugada de
12 de março, também a sede da CIP é
assaltada e saqueada. Levaram ficheiros,
processos jurídicos e projetos de estudo
sobre o desenvolvimento da economia.
Os assaltantes destruíram telefones,
máquinas de escrever, arquivos, mobiliário
e material de impressão. O Presidente
da CIP declara, na altura: “Sem um setor
privado dinâmico e eficiente não é possível
conceber, manter e garantir a independência nacional, pois a ausência de iniciativa
privada significará a destruição da indústria nacional, a que se seguirá a liquidação
de todo o sistema económico”. Esta era a
mensagem da CIP em contraposição à da
esquerda radical, que conduziu à extinção
dos grandes grupos económicos privados

portugueses. E será precisamente no auge
da deriva coletivista, no Verão Quente de
1975, que a CIP organiza o I Congresso da Indústria, demonstrando que os
empresários portugueses ainda têm voz.
As reuniões do Congresso estão cheias,
mas os trabalhos viriam a ser interrompidos, depois de militantes de extrema
esquerda invadirem as suas salas. “Às
tantas havia cadeiras pelo ar e eu só me
lembro de arrancar o crachá da CIP para
não me identificarem”, lembra Isabel Faria,
Secretária da Direção, então com 22 anos
e acabada de chegar à CIP. Os trabalhos
seriam retomados seis meses mais tarde,
uma vez passada a tempestade revolucionária.

O confronto com o Governo
Após as eleições parlamentares de abril de
1976, que dão origem ao I Governo Constitucional, liderado por Mário Soares, a CIP
revê a sua estratégia, passando a afirmar
que o problema da economia portuguesa
é, sobretudo, político. Passa então a adotar uma atitude confrontacional em relação
ao poder político que aprova um conjunto
de leis que vão contra a liberalização da
economia, impondo limites severos à
iniciativa privada nacional, desfavorecida
ainda pelas condições de acesso aos recursos financeiros sob controlo do Estado.
É neste contexto que, em 1978, se realiza,
no Porto, o I Encontro dos Industriais
Portugueses, que reúne mais de vinte mil
empresários em defesa da iniciativa privada. “Foi uma verdadeira demonstração da
força e da coesão dos empresários. Foi
uma tarde só com intervenções empolgantes, que serviu para mostrar ao poder
político que os empresários estavam
unidos”, lembra Gregório Novo, Diretor do
Departamento de Assuntos Jurídicos e
Sócio Laborais da CIP.
Em 1981, e já presidida por Pedro Ferraz da Costa, a CIP exige a abertura à
iniciativa privada de todos os setores da
economia, a supressão de todos os privilégios de que goza o setor público, a justa
indemnização dos empresários expropria-

dos, a adoção de rigorosas medidas de
estabilização económica e de equilíbrio
financeiro, necessários à retoma dos
investimentos. Defende, ainda, a revisão
das leis do trabalho (no sentido da sua flexibilização) e da Constituição. Durante os
quatro anos seguintes, todas as posições
da CIP se refeririam a este Programa.

ADN CIP
Ao inconformismo, a CIP soube somar
sempre uma dose de pragmatismo. Este
pragmatismo exprimiu-se na negociação
prévia da revisão das leis do trabalho,
através da procura de um compromisso
com o Governo e com a UGT, por forma a
obter o apoio de uma maioria parlamentar;
nas propostas de políticas sectoriais; na
preparação e na institucionalização do
Conselho Permanente de Concertação
Social; na sua disponibilidade – depois de
o processo de adesão de Portugal se ter
concluído em termos que lhe mereciam,
na altura, reservas – para estabelecer
relações continuadas com o Governo na
defesa comum de posições portuguesas
nas Comunidades Europeias.
Em 2001, Rui Nogueira Simões sucede a
Pedro Ferraz da Costa como Presidente
da CIP e toma posse numa cerimónia que

OUTROS DESAFIOS
PERMANECEM
INALTERADOS,
PORVENTURA FRUTO
DA HISTÓRIA RECENTE
DO PAÍS
– A FRAGMENTAÇÃO
DO ASSOCIATIVISMO
EMPRESARIAL;
A DIGNIFICAÇÃO
DOS EMPRESÁRIOS
PORTUGUESES

contou com a presença do Primeiro-Ministro, António Guterres, órgãos sociais,
representantes das associações, personalidades da vida política, económica e
sindical. Viria a falecer em abril do ano seguinte, com 72 anos de idade e uma vida

dedicada às grandes causas do empresaempresas, que empregam 1,5 milhões de
riado português. Este triste acontecimento
trabalhadores e são responsáveis por um
obrigou a uma reestruturação da direção
volume total de negócios superior a 105
da CIP, tendo Francisco van Zeller, até
mil milhões de euros, mais de 60% do PIB
então Vice-Presidente, ocupado o lugar
nacional; presente em mais de 150 órgãos
de Presidente, para o qual seria posteriorpúblicos nacionais e a única confederamente eleito. Viria a liderar a CIP ao longo
ção patronal portuguesa representada
de mais de oito anos, num mandato que
no Diálogo Social Europeu e nas princificou marcado por avanços significativos
pais confederações de empregadores
na área sócio-laboral.
internacionais, a CIP é a maior estrutura
Em janeiro de 2010, António Saraiva é
associativa empresarial nacional. A CIP é
eleito Presidente da CIP.
a voz das empresas junto do Governo. O
Em maio desse ano, no documento
inconformismo e o pragmatismo, soube
“Mudar de vida”, a CIP alertava já para o
mantê-los. A inquietude face aos desafios,
facto de Portugal estar numa situação em
não só dos empresários e da economia,
que seria inevitável um forte ajustamento
mas do próprio país. Afinal, e nas palapara correcção dos seus desequilíbrios.
vras do seu atual Presidente: “Não há
Afirmava-se, então, que tal ajustamento
países fortes com empresas fracas”. Mas
ou seria feito por antecipação e comanassume também o pragmatismo de quem
do nosso ou seria imposto do exterior.
sabe que só através de uma política
Infelizmente, a CIP tinha razão,
de compromisso é possível
confirmando-se, no ano
materializar soluções.
seguinte, a segunda
Os desafios de hoje,
hipótese.
como de ontem,
Ainda em 2010,
são fruto da sua
é assinado um
época. A comacordo entre
petitividade das
a CIP – Conempresas num
federação
contexto de
da Indústria
globalização, o
Portuguesa, a
imperativo da
AEP – Associaqualificação e
ção Empresarial
requalificação da
de Portugal e a
força de trabalho
AIP-CE – Associaperante a digitalição Industrial Portuzação, a demografia
1986
guesa Confederação
num Portugal que
Empresarial. A CIP,
envelhece. Outros
III CONGRESSO
redenominada Confedesafios permanecem
deração Empresarial
inalterados, porvenDA INDÚSTRIA,
de Portugal, passa a
tura fruto da história
QUE CONTOU
assumir funções de
recente do país – a
COM A
natureza institucional,
fragmentação do asde representação e
sociativismo empresaPRESENÇA DO
de “lobby” que eram
rial; a dignificação dos
PRIMEIRO-MIdesenvolvidas por
empresários portugueNISTRO, ANÍBAL
aquelas três entidades.
ses.
Em outubro, são aproRespondendo a estes
CAVACO SILVA
vados novos estatutos,
desafios, a CIP prosE DO
segundo os quais a
segue a sua missão,
PRESIDENTE DA
CIP integra as confena senda do legado
derações, federações,
de todos quantos, ao
REPÚBLICA, MÁuniões, associações e
longo de mais de 45
RIO SOARES
câmaras de comércio
anos, a foram conse indústria em que se
truindo, fiel às causas
organizem as empreque estiveram na sua
sas, bem como empresas de todos os
origem, e afirmando a mensagem, renosectores de atividade, que a ela adiram,
vada no seu último Congresso de que só
nos termos previstos na lei e nos estatuapostando nas empresas poderemos abrir
tos.
perspetivas para um futuro mais próspero
Representante de mais de 140.000
para Portugal.
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CIP - A voz
das empresas

1999. Congresso da Indústria, comemoram-se os
25 anos da Confederação da Indústria Portuguesa.

2002. Constituição do CEP - Conselho Empresarial
de Portugal.

10
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2013. António Saraiva recebe o ministro
das Finanças, Vitor Gaspar, à entrada da
conferência.

45 ANOS CIP

2013. O Presidente da CIP dá entrevistas no
encerramento do ciclo de conferências dedicadas à Competitividade e Crescimento.

2014. Tomada de posse dos órgãos
sociais para o triénio 2014-2016.

2015. António Saraiva recebe o
primeiro-ministro Pedro Passos Coelho
à chegada ao Congresso da CIP.

12
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2018. O ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira,
discursa no Congresso da CIP.

2018. O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, discursa
na Conferência da CIP dedicada à apresentação de propostas para
o próximo Orçamento do Estado.

2017. João Almeida Lopes e António Saraiva
cumprimentam o primeiro-ministro António
Costa à chegada da tomada de posse dos
órgãos sociais da CIP.

2018. António Saraiva recebe o líder do PSD, Rui
Rio, à chegada do Congresso da CIP.

2018. O Presidente da CIP fala à comunicação
social no final do Congresso da CIP.

I N D Ú S T R I A • D e z e m b r o 2019
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2019. Presidente da Organização
Internacional de Empregadores,
Erol Kiresepi, António Saraiva e
o Diretor Geral da Organização
Internacional do Trabalho, Guy
Ryder, no Congresso da CIP.

2019. O ex-Presidente da Comissão
Europeia, José Manuel Durão
Barroso, participa no Congresso
da CIP.

14
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2019. O Presidente da Business Europe, Pierre Gattaz,
discursa no Congresso da CIP.

2019. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa,
encerra os trabalhos do Congresso da CIP.
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“A CIP é um parceiro
fundamental, para as
empresas portuguesas
e também para Portugal”
Ana Mendes Godinho

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

O salário mínimo é fixado
por decreto governamental.
Trata-se de uma medida
iminentemente política ou
económica?
A atualização do salário mínimo nacional
é, nos termos da lei, da competência do
Governo, na sequência da auscultação dos
parceiros sociais. É uma decisão política e
económica que tem em conta vários fatores, nomeadamente a evolução da inflação
e da produtividade e o impacto no emprego. É por isso que a fixação do salário
mínimo nacional deve ser feita anualmente,
de acordo com a dinâmica do emprego e
do crescimento económico e em diálogo
com os Parceiros Sociais. Na esteira dos
últimos quatro anos, o aumento do salário
mínimo nacional deve ser feito num quadro
de previsibilidade e transparência e com
monitorização regular de impactos, de
modo a garantir as condições das empresas para assegurar uma valorização real do
salário mínimo positiva para a economia e
para a coesão social.

Desde 2015, o salário
mínimo aumentou 31%,
tendo já em conta o valor do
salário mínimo fixado para
2020, de 485 para 635 euros.
No mesmo período, o IAS
aumentou 4,8%, de 419,22
para cerca de 439 euros
– tendo em conta uma
16
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“O AUMENTO DO
SALÁRIO MÍNIMO
NACIONAL DEVE
SER FEITO NUM
QUADRO
DE PREVISIBILIDADE
E TRANSPARÊNCIA
E COM MONITORIZAÇÃO
REGULAR DE
IMPACTOS”

atualização esperada
de 0,8% para 2020.
Estamos perante dois
pesos e duas medidas por
parte do Estado? O Estado
está a “privatizar” as suas
funções sociais?
Não se pode olhar para o IAS como o
único instrumento de política pública relativamente aos rendimentos não salariais.
No âmbito da política pública de rendimentos não salariais, o IAS é apenas um dos
instrumentos existentes a par de muitos
outros que contribuem para o rendimento
das pessoas e das famílias, de que são
exemplos as medidas fiscais, nomeadamente as de apoio aos jovens e às famílias,
os passes sociais, a rede de cooperação

de financiamento de equipamentos sociais.
IAS e salário mínimo nacional não têm
racional de comparação entre si. São referenciais com âmbitos de aplicação muito
distintos e com finalidades também elas
muito distintas. O salário mínimo nacional é
um referencial do mercado de trabalho, fundamental quer na ótica da valorização do
trabalho, do reforço da coesão social e do
combate à pobreza, quer também na ótica
da competitividade e da sustentabilidade
das empresas e do próprio dinamismo
económico. O IAS é o referencial específico
para o cálculo e atualização das contribuições, pensões e apoios sociais – isto é,
da proteção social. Aliás, foi exatamente
por essa razão que, há quase 15 anos, se
deixou de usar o salário mínimo nacional
como referencial para atualização das prestações sociais.

A necessidade de formação
e requalificação dos
trabalhadores será uma
necessidade cada vez mais
premente no contexto da
digitalização da economia.
Que papel cabe ao Estado,
empresas e associações
empresariais neste esforço
de formação e reconversão
da força de trabalho?
A qualificação das pessoas é um dos
nossos maiores desafios estruturais. Não
só porque temos um défice histórico neste

“IAS E SALÁRIO
MÍNIMO NACIONAL
NÃO TÊM RACIONAL
DE COMPARAÇÃO
ENTRE SI. SÃO
REFERENCIAIS COM
ÂMBITOS DE
APLICAÇÃO MUITO
DISTINTOS E COM
FINALIDADES
TAMBÉM ELAS
MUITO DISTINTAS.”
plano, mas também porque atravessamos
um ciclo de profunda transformação da
economia que exige uma enorme capacidade de adaptação. A digitalização da
economia exige um esforço acrescido para
generalizar as competências digitais, mas
exige também uma capacidade reforçada
para antecipar tendências em cada setor
e região e para abraçar oportunidades de
crescimento.
Esta é uma área de importante intervenção
pública, com o IEFP a assumir um papel
decisivo na disponibilização de oferta
formativa adequada (e já com intervenção

consolidada no plano das competências
digitais, com parcerias importantes com
empresas e outros organismos de referência nesta área), sendo que as empresas e
as associações empresariais têm também
um papel fundamental. O que é fundamental é que consigamos reforçar e agilizar as
nossas respostas – públicas e privadas – e
é por isso que já nos primeiros meses de
2020 vamos lançar em concertação social
uma discussão aprofundada das matérias
da formação profissional. É um compromisso e uma prioridade forte.

A iniciativa privada é
suficientemente valorizada
em Portugal, pela opinião
pública e pelos decisores
políticos?
Inequivocamente. As empresas e as associações são parceiros fundamentais em
qualquer economia e sociedade desenvolvidas. Precisamos, aliás, de reforçar esse
associativismo e de estimular a competitividade das empresas. É por isso que, no
quadro do esforço de valorização geral dos
salários na economia portuguesa que estamos a discutir, está também contemplada
uma dimensão de reforço da competitividade do nosso tecido empresarial. São duas
frentes da maior importância.

Como vê o papel da CIP
no atual contexto político
e económico?
A história e o presente da CIP falam por si.
Não apenas tem um percurso histórico do
maior relevo, com capacidade agregadora
e de liderança de vastos setores empresariais, de reflexão sobre a inovação, como
hoje tem todas as condições para reforçar
e aprofundar esse lugar determinante na
representação do mundo empresarial, no
diálogo social e nos desafios estratégicos
a que temos de responder. A CIP é um
parceiro fundamental, para as empresas
portuguesas e também para Portugal.

A HISTÓRIA
E O PRESENTE
DA CIP FALAM POR SI.
TEM UM PERCURSO
HISTÓRICO DO MAIOR
RELEVO, COM
CAPACIDADE
AGREGADORA E DE
LIDERANÇA DE VASTOS
SETORES EMPRESARIAIS,
DE REFLEXÃO SOBRE
A INOVAÇÃO”
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“Não me parece justo que
a narrativa do ‘é preciso
aumentar os rendimentos
dos portugueses’ aconteça
toda à custa do sector
privado”
Pedro Mota Soares

Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social do XIX Governo Constitucional

O salário mínimo é fixado
por decreto governamental.
Trata-se de uma medida
iminentemente política ou
económica?
O salário mínino tem uma componente social de que nunca nos podemos esquecer.
Mas quem o paga não é o Estado, são as
empresas e os empregadores. É por isso
que a negociação em concertação social –
verdadeira negociação e não a imposição
de um valor que já foi previamente estabelecido num programa ou num acordo
político- a negociação em concertação
social, dizia eu, é absolutamente essencial.
É na mesa da concertação que é possível
definir e defender o alcance e o impacto
económico que esta medida tem sobre a
economia e as empresas.

Desde 2015, o salário
mínimo aumentou 31%,
tendo já em conta o valor do
salário mínimo fixado para
2020, de 485 para 635 euros.
No mesmo período, o IAS
aumentou 4,8%, de 419,22
para cerca de 439 euros –
18
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tendo em conta uma
atualização esperada de
0,8% para 2020. Estamos
perante dois pesos e duas
medidas por parte do Estado?
O Estado está a “privatizar”
as suas funções sociais?
Não me parece justo que a narrativa do
“é preciso aumentar os rendimentos dos

“QUANDO O ESTADO
NEGOCEIA COM OS SEUS
TRABALHADORES AUMENTOS COM BASE NA
INFLAÇÃO REALIZADA (…)
E “EMPURRA” AUMENTOS REAIS PARA CIMA
DOS EMPREGADORES
PRIVADOS, ESTÁ A TER
UM COMPORTAMENTO
DE DOIS PESOS E DUAS
MEDIDAS.”

portugueses” aconteça toda à custa do
sector privado. Quando o Estado negoceia
com os seus trabalhadores aumentos com
base na inflação realizada (0,3%), quando
aumenta prestações sociais com base na
inflação e “empurra” aumentos reais para
cima dos empregadores privados, está
a ter um comportamento de dois pesos
e duas medidas. Não ponho em causa a
preocupação com a sustentabilidade das
finanças públicas – fator essencial para
o crescimento da economia – mas se há
essa preocupação, também tem de haver
uma preocupação com a sustentabilidade
das empresas. São quem paga os salários,
quem paga os impostos e faz crescer e
internacionalizar a economia portuguesa.
Acredito numa justa distribuição dos ganhos das empresas, mas essa distribuição
só é justa quando não coloca em causa a
sustentabilidade financeira das empresas.

A necessidade de formação
e requalificação dos
trabalhadores será uma
necessidade cada vez mais
premente no contexto da
digitalização da economia.
Que papel cabe ao Estado,

empresas e associações
empresariais neste esforço
de formação e reconversão
da força de trabalho?
Acredito muito na cooperação entre os privados e o Estado na definição das políticas
públicas referentes à formação e qualificação profissional. Acima de tudo são as
empresas que melhor sabem os desafios
que enfrentam e que tipo de qualificação

“NO ATUAL QUADRO
POLÍTICO HÁ MUITA
GENTE QUE ACHA
QUE O PAPEL DOS
PRIVADOS NA
ECONOMIA DEVIA
SER SUBALTERNIZADO,
OU MESMO
SER SUBSIDIÁRIO.”

é que os seus recursos precisam. E isso é
ainda mais importante no contexto da 4ª
revolução industrial que estamos a viver. Há
hoje bons exemplos dessa cooperação – a
ATEC ou o CENFIM são realidades muito
positivas. Cabe aos privados participarem
na gestão e na definição do que vai ser a
formação. Cabe ao Estado definir as regras
e financiar o ensino dos mais jovens. Os
privados têm cumprido, o Estado nem por
isso.

A iniciativa privada é
suficientemente valorizada
em Portugal, pela opinião
pública e pelos decisores
políticos?
Não gosto de fazer generalizações, mas
parece-me que no atual quadro político
há muita gente que acha que o papel dos
privados na economia devia ser subalternizado, ou mesmo ser subsidiário. A parte
mais produtiva, inovadora, exportadora
e globalizada da economia portuguesa
provém do sector privado a até do setor
social – não provém certamente do sector

público. Ter a ambição de ter um Portugal
mais próspero, menos desigual, mais qualificado, inovador e sustentável só pode ser
feito com uma aposta no sector privado.
Acho por isso que alguma opinião publicada (que é diferente da opinião pública) e
que alguns dos atuais dirigentes políticos
não percebem bem essa realidade e que
por isso se dedicam mais a atacar, do que
a estimar, o que de melhor Portugal tem.

Como vê o papel da CIP
no atual contexto político
e económico?
A CIP é um parceiro social da maior importância. Pelo que representa em termos de
empresas e sectores; pelo conhecimento
que tem do País, do norte ao sul, do litoral
ao interior; pelo que representa nos sectores mais inovadores e produtivos. Estamos
a viver tempos de disrupção global, uma
verdadeira revolução industrial. Tenho a
certeza que a CIP estará na liderança neste
processo, e Portugal bem precisa de boa
liderança nestes tempos difíceis e complexos!
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“Infelizmente
a iniciativa privada
não é muito valorizada”
José Silva Peneda

Presidente do Conselho Económico e Social 2009-2015

Cabe ao CES a realização
de pareceres às Propostas
de Orçamento do Estado.
No parecer à Proposta de
Orçamento do Estado para
2019, o CES escrevia: “Os
bons resultados registados
nesta fase de retoma da
conjuntura económica não
podem omitir a dimensão
dos problemas e desafios
que Portugal tem que
enfrentar. Como refere
o PNR 2018 os «desafios
estruturais mais profundos
permanecem» e esta linha
de preocupação está muito
pouco presente no Relatório
da POE para 2019”. Na sua
opinião quais são os
principais desafios
estruturais do país
e que medidas considera
indispensáveis para
a sua resolução?
Os principais desafios estruturais do País
são conhecidos. O primeiro tem a ver com
a grave situação que resultará da crise
demográfica. Vamos ser um País em que
a maioria da população será de idosos e
muito idosos e a população ativa irá rarear.
Como este fenómeno não é exclusivo
de Portugal, outros países que vão viver
também um forte inverno demográfico,
como é o caso da Alemanha, virão disputar
a nossa mão-de-obra. Esta previsível
situação deveria conduzir a que a Europa
estivesse a delinear uma estratégia de imigração junto dos países africanos e em que
Portugal poderia ter um papel relevante,
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através das suas Escolas e Universidades a
preparar a integração em termos profissionais e culturais dos futuros ativos que a
Europa precisa. O segundo grande desafio
estrutural tem a ver com os desequilíbrios
regionais do território. A situação de hoje é
o resultado de séculos de aproveitamento
das oportunidades surgidas no litoral que
conduziram a um ponto de um enorme
desequilíbrio entre uma faixa costeira com
400 quilómetros de comprimento e 40 de

largura em que está concentrada a maior
parte da população dos recursos, da
massa cinzenta, das empresas, das oportunidades e do emprego. Esta tendência
estrutural, para além de não possibilitar as
mesmas condições de qualidade de vida e
de oportunidade de realização profissional
e pessoal a todos os cidadãos, é demasiado cara para o País e é injusta. Estamos
perante um duplo prejuízo. Por um lado,
o interior desertifica-se, enquanto o litoral

tem de gastar mais e mais recursos para
adaptar todo o tipo de estruturas necessárias, com vista a garantir o acolhimento a
sucessivas levas de imigrantes e com crescentes dificuldades para assegurar uma
boa qualidade de vida, nomeadamente nas
áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.
Assim, e por muitas e variadas razões,
haverá todo o interesse em modificar o
comportamento desta tendência secular,
no sentido das aglomerações do litoral
deixarem de ser tão desproporcionalmente
grandes em relação às do interior e os centros urbanos do interior sejam mais viáveis
e possam oferecer mais oportunidades do
que aquelas que hoje estão em condições
de dar. Para inverter esta tendência seria
necessário conceber uma estratégia que
mobilizasse várias políticas, nomeadamente a política fiscal que, de forma radical,
incentivasse que os novos investimentos
produtivos se localizassem no interior. O
terceiro desafio resulta do aumento das desigualdades de rendimento. Se o aumento
do salário mínimo deu parte da resposta ao
problema a questão mais difícil prende-se
com os jovens que, apesar de terem habilitações superiores, auferem salários médios
ainda muito baixos e com perspetivas de
carreira que para muitos não se afigura
muito brilhante. Esta é uma questão que
só pode ser resolvida através do aumento
da produtividade e da competitividade das
nossas empresas. Selecionei estas três
áreas prioritárias muito embora considere

“PARA INVERTER
ESTA TENDÊNCIA
[DESERTIFICAÇÃO
DO INTERIOR] SERIA
NECESSÁRIO CONCEBER
UMA ESTRATÉGIA QUE
MOBILIZASSE VÁRIAS
POLÍTICAS,
NOMEADAMENTE
A POLÍTICA FISCAL
QUE, DE FORMA RADICAL,
INCENTIVASSE QUE OS
NOVOS INVESTIMENTOS
PRODUTIVOS SE
LOCALIZASSEM
NO INTERIOR.”

“CREIO QUE HÁ MUITO
A FAZER NO SENTIDO
DE EVIDENCIAR QUE
EMPRESÁRIOS E
EMPRESAS
COMPETENTES
DESEMPENHAM
UMA MUITO RELEVANTE
E INDISPENSÁVEL
FUNÇÃO SOCIAL
NA SOCIEDADE
PORTUGUESA.”

pacífico a inclusão na lista de outras medidas, nomeadamente as que terão em vista
reduzir os efeitos da alteração climática, e
preparar o País para a economia digital.

O CES debruçou-se
recentemente sobre
o tema da qualidade da
gestão e o seu impacto na
produtividade. Como
classificaria a qualidade
da gestão nas empresas
portuguesas e como
melhorá-la?
Tenho a perceção que a qualidade da
gestão das empresas tem vindo a melhorar.
Há hoje uma leva de novos empresários
que possuem um nível da capacitação
bem melhor que a geração anterior, mas é
matéria que merece ser acompanhada bem
de perto.

A iniciativa privada é
suficientemente valorizada
em Portugal, pela opinião
pública e pelos decisores
políticos?
Infelizmente a iniciativa privada não é muito
valorizada e há partidos políticos situados
mais à esquerda que não perdem a oportunidade para denegrir empresas e empresários. Creio que há muito a fazer no sentido
de evidenciar que empresários e empresas
competentes desempenham uma muito
relevante e indispensável função social na
sociedade portuguesa.

A paz social em Portugal,
mesmo num contexto
recente de crise
económica, tem sido um
dos grandes trunfos
políticos e económicos
do país. Que papel tem
desempenhado a
concertação social
nessa conquista?
A concertação social tem desempenhado
no nosso País uma função importante.
Por exemplo, o acordo celebrado durante o período da presença da “troika” foi
fundamental para a criação de um clima
social que, provavelmente na ausência de
acordo, poderia ter levado a situações de
conflitualidade mais ou menos generalizada. Para observadores externos a leitura do
facto de se ter chegado a um entendimento
daquela natureza teve uma leitura de que o
País como um todo queria rapidamente sair
da situação em que se encontrava e, nesse
sentido, foi um factor de confiança dado
aos nossos credores.

Como vê o papel da CIP
no atual contexto político
e económico?
A CIP tem tido um papel de grande relevo
e assertividade na análise da situação económica e social do País e tem expressado
essa postura nas muitas propostas que
tem apresentado. Em sede de concertação
social sou testemunha do empenho que a
CIP tem evidenciado na busca de compromissos com outros parceiros socais e com
o governo.

“EM SEDE DE
CONCERTAÇÃO
SOCIAL SOU
TESTEMUNHA DO
EMPENHO QUE A CIP
TEM EVIDENCIADO
NA BUSCA DE
COMPROMISSOS
COM OUTROS
PARCEIROS SOCAIS
E COM O GOVERNO.”
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“São necessários ganhos de
produtividade que possibilitem
um crescimento sustentado da
economia e dos rendimentos
em Portugal”
António Correia de Campos

Presidente do Conselho Económico e Social
Cabe ao CES a realização de
pareceres às Propostas de
Orçamento do Estado. No parecer à Proposta de Orçamento do Estado para 2019, o CES
escrevia: “Os bons resultados
registados nesta fase de retoma da conjuntura económica
não podem omitir a dimensão
dos problemas e desafios que
Portugal tem que enfrentar.
Como refere o PNR 2018 os
«desafios estruturais mais
profundos permanecem» e
esta linha de preocupação
está muito pouco presente no
Relatório da POE para 2019.
Na sua opinião quais são os
principais desafios estruturais do país e que medidas
considera indispensáveis
para a sua resolução?
O Conselho Económico e Social (CES),
enquanto órgão consultivo, pronuncia-se
sobre os documentos estratégicos do Governo. Sendo um órgão de representação
alargada dos interesses da sociedade civil,
o CES deve ser capaz de identificar, de forma o mais consensual possível, os pontos
fortes e fracos de todos os documentos
estruturais. Não querendo antecipar nem
condicionar o futuro parecer do CES sobre
a Proposta de Orçamento do Estado, creio
que se deve sublinhar a consolidação das
contas públicas. Poderá haver opiniões
críticas em relação ao excedente previsto para 2020 face a tantas prioridades
por satisfazer, no entanto não deixa de
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constituir um marco importante o facto de,
pela primeira vez em democracia, Portugal
conseguir alcançar um equilíbrio orçamental. Esse feito, que solidifica a credibilidade
do País e reduz os encargos com a dívida
externa, deverá constituir uma oportunidade para repensar os objetivos estruturais
a que devemos dar resposta e as opções
políticas que devem de ser tomadas. Após
a recuperação económica dos últimos
quatro anos (cerca de 10% de crescimento

do PIB real de 2015 a 2019), caracterizada
por uma diminuição impensável da taxa de
desemprego, são necessários ganhos de
produtividade que possibilitem um crescimento sustentado da economia e dos
rendimentos em Portugal. O crescimento
económico e a sua sustentabilidade são,
naturalmente, os principais desafios que
Portugal enfrenta nos próximos anos.
Temas como as alterações climáticas, as
desigualdades, a demografia, a aprendiza-

gem ao longo da vida, a transição digital,
a dívida pública e a estabilidade do sector
bancário devem merecer a maior atenção
dos decisores políticos, por condicionarem
o crescimento económico e o perfil de
desenvolvimento do País.

O CES debruçou-se recentemente sobre o tema da qualidade da gestão e o seu impacto na produtividade. Como
classificaria a qualidade da
gestão nas empresas portuguesas e como melhorá-la?
O CES realizou, em maio de 2019, um
encontro dedicado ao tema da Qualidade da
Gestão. O encontro foi muito interessante e
contou com a colaboração de um conjunto
diversificado de conferencistas. Todos os
contributos da conferência foram recolhidos, dando origem à edição de um livro. A
pertinência da iniciativa prendeu-se com o
facto de que, diversas vezes, ao analisar-se
a produtividade, a qualidade das práticas
de gestão no seio das empresas não é tida
em consideração como um dos fatores que
mais a influenciam, permanecendo como
tema tabu. De facto, a formação dos empresários e gestores portugueses não nos coloca em posição favorável quando comparada
com a formação dos empresários e gestores
dos outros Estados-Membros, contribuindo
para diferenciais de produtividade face a
média da União Europeia. O INE realizou um
importante e útil estudo onde se observou
que as taxas de crescimento do volume de
negócios e da produtividade são superiores
em empresas com práticas de gestão mais
estruturadas do que nas restantes. Estudos
internacionais apontam para que 30% dos
diferenciais de produtividade entre empresas
sejam explicáveis pela qualidade da gestão.
Todos estes fatores têm limitado o crescimento da produtividade em Portugal. No
entanto, ao contrário do que muitas vezes
se pensa, existem grandes empresários com
reduzida formação académica convencional.
Quem, por um conjunto de circunstâncias,
teve que empreender com esforço e sem
formação convencional, pode bem demonstrar que o saber de experiências feito pode
suprir com sucesso alguma formação de
base. Mas não tenhamos ilusões, é bem
melhor ter um tecido produtivo com alta
densidade de formação inicial e continuada,
que estarmos dependentes do rasgo individual de empresários sobredotados. Foi por
isso que no encontro realizado, para além de
se ouvirem os decisores políticos, institui-

ções públicas e parceiros sociais, participaram empresas de sucesso pelas práticas de
gestão que implementam. Alguns desses
casos de sucesso eram de empresas familiares de pequena dimensão, exemplos de
resiliência e de capacidade transformadora.
A resiliência e a flexibilidade das empresas
portuguesas são muitas vezes elogiadas a
nível internacional, todavia a formação ao
longo da vida, tanto de trabalhadores como
de empresários, deverá ser a prioridade para
o reforço da produtividade e da inovação
das nossas empresas, de forma a capacitá-las, tornando-as mais competitivas.

A iniciativa privada é suficientemente valorizada em Portugal, pela opinião pública e
pelos decisores políticos?
Muitas vezes a opinião pública em Portugal
é contaminada pela dicotomia simplista que
pretende opor o sector privado ao sector
público. Uns consideram que os outros são
protegidos e beneficiados sem esforço, os
outros argumentam que o Estado protege
demais as empresas, apagando-se como
regulador e ator. Se o debate se fizer apenas
nestes moldes corremos o risco de o tornar
estéril. A iniciativa privada é valorizada em
Portugal e as empresas tiveram um papel
decisivo no crescimento económico do País,
nomeadamente nos anos mais recentes,
onde o investimento privado e as exportações experimentaram crescimentos assinaláveis. Tudo isto sucedeu porque existiram
condições institucionais que o permitiram; se
as empresas não se sentissem valorizadas
e apoiadas não existiria o incentivo para
investir nem a capacidade para exportar. Os
decisores políticos têm dado uma crescente
importância à iniciativa privada, exemplo
disso é o facto de várias propostas das confederações patronais terem sido acolhidas
pelo Governo e incluídas na Proposta de
Orçamento do Estado de 2020.

A paz social em Portugal,
mesmo num contexto recente
de crise económica, tem sido
um dos grandes trunfos políticos e económicos do país.
Que papel tem desempenhado
a concertação social nessa
conquista?
A concertação social tem sido o espaço institucional onde as confederações
patronais e sindicais têm esgrimido

argumentos na defesa dos interesses dos
seus associados. Os debates realizados
em sede de concertação social decorrem com grande elevação e os parceiros
pautam a sua atuação por uma atitude
construtiva e de verdadeiro diálogo social.
Obviamente existem muitas posições
divergentes, o que é salutar, mas existe
um respeito muito grande pelo diálogo
tripartido. E o diálogo tem feito progredir o País, por demonstrar estabilidade
e descompressão. Independentemente
da questão da representatividade das
confederações, o carácter simbólico da
concertação social e a força substantiva
de muitas das posições ali defendidas
têm contribuído para alguma relativa paz
social. Muitos dos conflitos dos últimos
anos têm sido caracterizados por serem
fenómenos inorgânicos, descoordenados
e muito localizados, fora das agendas da
concertação. A concertação social representou, e representa ainda, um importante
fator de estabilidade e de diálogo, que
tem sido verdadeiramente tripartido. Não
só os parceiros têm sido protagonistas
responsáveis, o próprio Governo tem-se
mostrado empenhado na concertação e
em várias ocasiões convocou ministros
sectoriais para debater opções políticas e
auscultar parceiros.

Como vê o papel da CIP
no atual contexto político
e económico?
A CIP tem pautado a sua atuação por
um elevado sentido de responsabilidade.
Ao longo dos últimos anos, apresentou
importantes estudos, contribuindo para
documentar e enriquecer os debates na
Concertação Social. Mesmo nos momentos de maior tensão a CIP conseguiu
sempre respeitar os seus parceiros e gerar respeito mútuo. A Confederação tem
colaborado na realização de importantes
debates sobre o futuro da economia
portuguesa, do trabalho e das empresas.
Exemplo disso, foi o estudo realizado
pela CIP sobre a economia digital e o
impacto que a transição digital poderá ter
ao nível do emprego, estudo caracterizado pela isenção e qualidade científica,
não alinhando em projeções alarmistas e
catastrofistas. Por todos estas características, a CIP é uma força viva no contexto económico e político da sociedade
portuguesa e os seus contributos são de
enorme valor para fazer face aos desafios
que se avizinham.
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“A ineficiência do Estado
é ela própria causadora
de perdas de produtividade”
A completar 10 anos à frente dos destinos da CIP, António
Saraiva diz que nem tudo se resume a restrições orçamentais,
mas antes, tem faltado coragem política aos sucessivos
Governos. Já a iniciativa privada não é, “lamentavelmente”,
suficientemente valorizada
António Saraiva
Presidente da CIP

A CIP realizou recentemente
o seu Congresso anual, dedicado ao tema “Crescimento
ou Estagnação?”. A minha
pergunta é precisamente
essa? Crescimento ou estagnação? O que antevê para o
próximo ciclo económico?
Receio que de continuada estagnação
porque não vejo sinais, quer externos quer
internos, que alterem essa mesma estagnação. Não nos podemos contentar em
crescer acima da média da União Europeia,
quando essa média é obtida pela redução
do crescimento das principais economias
europeias. Temos de ter a ambição de nos
comparar com outras economias da União
Europeia que estão a crescer a 4% e 5%.
Enquanto não tivermos crescimentos nessa
ordem de grandeza, acima dos 3%, estamos a falar de estagnação. E não vejo que
o Governo esteja disponível para tomar opções – porque muitas vezes é das opções
tomadas que se preparam os sinais – que
melhorem consideravelmente os fatores de
competitividade da economia portuguesa.
Não reduzindo o IRC, não incentivando lucros retidos e reinvestidos a uma dimensão
como gostaríamos, não tendo uma política
fiscal previsível e comparável com outras
geografias, não combatendo a ineficiência
do Estado, não tendo investimento público
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nem o definindo… de facto a economia
não vai crescer por vontade ou estalar
dos dedos. Se juntar as variáveis externas – as guerras comercias entre os EUA
e a China e, mais recentemente, também
com a União Europeia, o arrefecimento da

“TEM DE EXISTIR
CORAGEM PARA ADOTAR
POLÍTICAS PÚBLICAS
QUE PRODUZAM
RESULTADOS DURANTE
A LEGISLATURA. NEM
TUDO É ORÇAMENTO,
NEM TUDO É DESPESA,
NEM TUDO É EQUILÍBRIO
DE CONTAS PÚBLICAS. É
CORAGEM POLÍTICA.”

economia alemã, os efeitos do Brexit, a
turbulência política em Espanha, quer ao
nível do governo central, quer da Catalunha
– de facto, os sinais não são animadores.
O nosso Congresso foi uma chamada
de atenção para a necessidade de criar
condições para que, através das empresas

e com as empresas, possamos almejar os
tais crescimentos acima de 3%. Receio a
manutenção da estagnação.

Quando diz que o Governo não está disponível, não
está disponível por questões
ideológicas, de geometria
parlamentar, por restrições
orçamentais… ?
Acho que não está disponível por duas
razões. O equilíbrio das contas públicas, e
a necessidade que temos ainda de grandes
restrições, não permitem grandes iniciativas. E porque a geometria parlamentar,
sendo variável e muito periclitante, obriga
a que o Governo jogue com ela. Essas
duas variáveis levam a que o Governo faça
opções pouco corajosas. Não ouse, não
arrisque.

Existindo condições, que
medidas seriam necessárias
para inverter este ciclo de
estagnação?
Desde logo, aquelas que priorizámos para
este Orçamento, uma vez que não é possível ter tudo no imediato. Temos essa consciência. Medidas fiscais: maximizando os

limites dos lucros retidos e reinvestidos, a
redução das tributações autónomas, sinalizando a redução progressiva das derramas
que acrescem ao IRC e não aumentando
mais impostos. Porque, lamentavelmente,
em cada Orçamento somos surpreendidos
com a imprevisibilidade fiscal pelo aumento.
Depois, há que olhar para o investimento
público. Bem sei que estamos a discutir
um orçamento comunitário que vai ser reduzido. Mas, mais uma vez, há prioridades
que têm de ser definidas. As funções de
Estado são Segurança, Saúde, Educação,
Justiça. Em todas estas áreas há medidas
que têm de ser tomadas e algumas são
urgentes. Porque é isto que gera o ambiente, a envolvente, em que as empresas se
desenvolvem. Falamos muito, e é verdade,
que os fatores de competitividade têm de
ser melhorados e que, para isso, temos de
ter ganhos de produtividade. E geralmente, quando falamos em produtividade, só
olhamos para as empresas, para a melhoria
dos seus equipamentos e para a formação
dos seus empresários e trabalhadores.
Esquecemo-nos da ineficiência do Estado.
Esquecemo-nos das horas perdidas, e
são muitas, que um cidadão, trabalhador

“O PATRÃO, SE CALHAR,
TEM OUTROS MÉRITOS:
OUSAR, ARRISCAR,
E DE QUE MANEIRA
MUITAS VEZES,
ATRAVESSANDO-SE
PESSOALMENTE, COM OS
SEUS BENS, COM A SUA
FAMÍLIA. ENTÃO HÁ AQUI
QUALQUER COISA QUE
TEMOS DE RESPEITAR. HÁ
DIMENSÕES QUE TEMOS
DE RESPEITAR.”
ou empresário, perde numa repartição
de finanças, nas horas que perde num
hospital, nas horas que perde a ir inscrever
o filho aqui ou ali. A ineficiência do Estado é ela própria causadora de perdas de
produtividade. Há coisas que não vão ao
orçamento. Há coisas que são de gestão
pública. Tem de existir coragem para adotar

políticas públicas que produzam resultados
durante a legislatura. Nem tudo é orçamento, nem tudo é despesa, nem tudo é
equilíbrio de contas públicas. É coragem
política.

Falava-me da produtividade
que, como sabemos, decorre
de vários fatores. Falemos
também da gestão. Falar da
qualidade da gestão em Portugal é ainda um tabu?
Não, não é um tabu. Mas também acho
que se está a criar um mito quando se diz –
e os sindicatos usam muito essa afirmação,
e também alguns governantes – que a
qualidade da gestão muitas vezes é inferior
à dos trabalhadores. Ainda no governo de
José Sócrates, com a Helena André como
ministra do trabalho, nós, confederações
patronais, criámos com os nossos centros
de formação protocolados e com o Instituto
de Emprego e Formação Profissional,
módulos de formação para empresários.
Técnicas de gestão, leituras de balanços…
por isso a preocupação existe e temos a
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humildade de reconhecer que há necessidade de melhorar as competências dos
empresários em determinadas matérias.
Mas quando se quer colocar o acento tónico na capacidade de gestão dos patrões
portugueses, como causa das ineficiências
e da pouca produtividade das empresas,
apetece-me responder que, se eu sou
patrão, dono de uma empresa, e não tenho
competências nesta ou naquela área,
contrato-as. Mas quando os sindicatos
dizem que as empresas têm trabalhadores
mais qualificados do que os empresários,
então porque é que continuam empregados? Porque é que não se transformam
em patrões? Porque é que não criam
empresas? É porque o patrão, se calhar,
tem outros méritos: ousar, arriscar, e de
que maneira muitas vezes, atravessando-se pessoalmente, com os seus bens, com
a sua família. Então há aqui qualquer coisa
que temos de respeitar. Há dimensões que
temos de respeitar. Está realmente a criar-se esse mito, e até entre alguns governantes, e temos de combater isso. Mas sim, a
qualificação e a requalificação profissional
são prioridades da economia portuguesa e
todos, sem exceção, trabalhadores, empresários e governantes, temos que abraçar
esse desafio.

Mais do que a redução fiscal
para as empresas, que seria
obviamente importante, a CIP
tem-se batido pela estabilidade fiscal. Que resposta tem
recebido por parte do Governo em relação a esta proposta?
Os sucessivos Governos não têm dado
estabilidade fiscal porque tal implica
não aumentar a carga fiscal. E como os
sucessivos governos têm de alimentar a
voraz máquina administrativa, que não se
reforma, nem houve até agora a tal vontade
de a reformar, é necessário gerar receitas.
E só têm encontrado uma forma de gerar
receitas, que é através do aumento dos
impostos. Nunca através da redução da
despesa. Até podem dizer que não aumentam os impostos diretos, mas, depois, vão
trabalhando a opinião pública com argumentos de defesa da saúde, sustentabilidade ambiental, etc, que é uma linguagem
que cai sempre bem, e aumentam, por
exemplo, os impostos sobre os produtos
com açúcar ou os produtos com sal. E
fazem-no independentemente dos acordos
já celebrados com as associações do setor
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para a sua redução gradual. Fazem tábua
rasa desses acordos e decretam o aumento dos impostos para a arrecadação, pura
e dura, de receita. Se, enquanto cidadãos,
fizermos contas e somarmos o IRS, o IUC,
o IMI, o IVA… veja quanto do seu ordenado entrega ao Estado e quanto é que
fica para gerir a sua vida. Quanto é que o
Estado nos cobra e para nos dispensar que
serviços? O Serviço Nacional de Saúde é o
que se vê, a educação é o que se sabe, a
segurança, temos os polícias na rua a dizerem que não têm dinheiro para exercerem
as suas funções. O Estado cobra, mas não
entrega proporcionalmente ao que cobra. E
depois há aquelas comparações absurdas
com a Noruega ou a Suécia. Sim, provavelmente a carga fiscal até será superior, mas
o que é que o Estado dá aos cidadãos?
Quais são os serviços que disponibiliza?
Temos de comparar tudo. Faz-me lembrar

“O ESTADO VEM DIZER
QUE NOS ESTAMOS A
DESVIAR DO SALÁRIO
MÉDIO EUROPEU. ENTÃO
E SÓ COMPARAMOS O
SALÁRIO MÉDIO? NÃO
COMPARAMOS OS
DIFERENTES CUSTOS?
NÃO COMPARAMOS
A INEFICIÊNCIA DO
ESTADO? ENTÃO VAMOS
LÁ COMPARAR TUDO.
PORQUE NÃO É HONESTO
COMPARARMOS O QUE
NOS DÁ JEITO.”
quando o Estado vem dizer que nos estamos a desviar do salário médio europeu.
Então e só comparamos o salário médio?
Não comparamos os diferentes custos?
Não comparamos a ineficiência do Estado?
Então vamos lá comparar tudo. Porque não
é honesto compararmos o que nos dá jeito.

A CIP decidiu lançar o Observatório para a Requalificação Profissional, que será
no fundo uma plataforma de
matchmaking entre a oferta e
as necessidades de formação
das empresas e do mundo

real. Trata-se da CIP a tomar
em mãos um problema para
o qual até agora o Estado não
deu resposta?
Não nos preocupa se é porque o Estado
não deu respostas. Entendo que a CIP, e
as associações empresariais, devem ser
um farol de alerta dos fenómenos de forma
a encontrarmos, enquanto parceiro social,
as respostas mais adequadas aos desafios que temos pela frente. E há que ter a
antecipação dos problemas para termos a
participação nas soluções. E a CIP não se
demite em nenhum momento disso. Faz
parte da nossa missão.

Outro tema relevante na
agenda da CIP prende-se com
a questão da igualdade de
género em cargos de direção
das empresas. Quais as razões que o levaram a avançar
com o Programa Promova?
Sabemos que a diversidade, nomeadamente em cargos de direção, é uma mais valia,
desde logo, nos processos de tomada de
decisão. Cria valor para as empresas. A
CIP tem participado no tema da igualdade
de género porque sentimos que, sendo
uma questão cultural, é necessário acelerar
e instigar a mudança. Subscrevemos que
as práticas são, de facto, anómalas e
temos de as alterar. O Promova vem nesse
sentido, de dar condições de acesso a
lugares de maior responsabilidade àquelas
que, tendo condições, os devem atingir.
Agindo como aceleradores através destas
práticas, e de outras que certamente virão,
como a igualdade salarial.

A questão da conciliação
trabalho/família é relevante
neste contexto? É possível
atingir essa conciliação com
os horários praticados no
setor privado?
Existe todo um ecossistema que tem de
interagir para que a sociedade avance
sustentadamente. Enfrentamos vários
desafios: a alteração da demografia, a
captação de imigração, os horários de
trabalho, a garantia de trabalho para que os
jovens formem família, a rede de creches
que os apoie, a rede de lares que lhes dê
tranquilidade. Quando fizemos o estudo
da conciliação trabalho e família detetámos

todas essas questões, nomeadamente as
horas trabalhadas que referiu. Mas o futuro
do trabalho está a trazer outras dimensões,
como a internet das coisas, a digitalização
da economia. Provavelmente, dentro de
algum tempo, trabalharemos por tarefas. O
mundo do trabalho está a alterar-se.

Diria que, a nível legislativo,
regredimos nesse aspeto? Perdemos alguma capacidade de
flexibilidade laboral com o fim
do banco de horas individual…
O banco de horas respondia a essa necessidade e foi o Governo e os sindicatos que
quiseram acabar com ele. Foi um tiro no
pé. A legislação terá de adaptar-se gradualmente a esta nova realidade.

Sobre o associativismo em
Portugal. A Deloitte fez um
estudo para a CIP sobre o
associativismo em Portugal,
e um outro para a CCP, onde
refere o seguinte: “ Os ‘antiunionistas’ preferem a autonomia orgânica a qualquer
organização de cúpula, mais

ou menos artificialmente
conseguida; isto é, valorizam
mais a autonomia e a defesa
dos interesses próprios do
que a fusão desses interesses
num magma em que ninguém
se viria a sentir confortável e
onde as deliberações viriam
a ser tomadas pelo ‘menor
denominador comum’”. Que
comentário lhe merece esta
observação?
Não concordo. Porque, se outras razões
não existissem, temos os exemplos de
outras realidades geográficas bem perto da
nossa. A CEOE em Espanha, a Confindustria em Itália, a CBI em Inglaterra. São
grandes confederações, com todas as atividades económicas representadas, e vivem
bem com isso. Aquilo que chamam de
“magma” eu chamo de “união”. E a união
faz a força. Já experimentou partir um pacote de esparguete? Eu sou um acérrimo
defensor da união.

Quais são as suas prioridades
para o próximo mandato, caso
venha a ser eleito em março?

Desde logo, defender os nossos valores
e princípios: a defesa da iniciativa privada
e a dignificação dos empresários. Depois,
cumprir o que nos propusemos nestas
propostas ao Governo, no triângulo: pessoas, competitividade e sustentabilidade.
Em cada um deles temos elencadas um
conjunto de propostas que quero, neste
mandato, tentar concretizar.

A iniciativa privada é suficientemente valorizada em Portugal, pela opinião pública e
pelos decisores políticos?
Não. Não acho que seja. Lamentavelmente,
ao contrário de outras sociedades, mesmo
europeias, a iniciativa privada e os empresários não têm o reconhecimento da opinião pública que deveriam ter. Porque ainda
há resquícios históricos de um passado
recente, de 48 anos de ditadura, de crispação de alguns setores mais à esquerda da
sociedade portuguesa, que diabolizam os
empresários como exploradores, malfeitores. A iniciativa privada devia ser vista como
criadora de riqueza, criadores de emprego,
e serem, por isso, reconhecidos pelo seu
valor social.
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A CIP – Confederação Empresarial de Portugal apresentou, no passado dia 18 de novembro,
o Projeto Promova. Um projeto que visa identificar e desenvolver talentos femininos com
potencial de liderança, com o objetivo de fomentar a sua promoção a funções de gestão de
topo das empresas, contribuindo desse modo para diminuir o gap da igualdade de género
nos órgãos de Direção e Administração das organizações
O Projeto Promova foi desenvolvido no âmbito de um Projeto Pré-Definido (PDP) do
Programa “Conciliação e Igualdade de Género” gerido pela CIG e financiado pelos EEA
Grants. Este Projeto, inspirado no Proyecto
Promociona, da CEOE – Confederação Empresarial Espanhola, contou com o apoio do

parceiro da Noruega, a LDO, e será implementado em parceria com a Nova SBE.
A sessão de apresentação contou com a
presença do Presidente da CIP, António
Saraiva, do Embaixador norueguês, Anders
Erdal, da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, da

Coordenadora do National Focal Point dos
EEA Grants, Susana Ramos, da Presidente
da Comissão para a Cidadania e a Igualdade
de Género, Teresa Fragoso, da Diretora do
Projeto Promociona promovido pela CEOE,
Susana Cabana, e do Diretor da Nova SBE,
Daniel Traça.

A Secretária de Estado para a Cidadania
e a Igualdade, Rosa Monteiro, realçou
a importância do Projeto que considerou
“ter imenso potencial”.

Mariana Norton dos Reis, atual sócia do escritório
de advogados Cuatrecasas, participou no Projeto
Promociona, em Espanha, e não tem dúvidas
- “há um antes e um depois do Promociona
na vida profissional e pessoal”.

Daniel Traça, Dean da Nova SBE, na sessão de
apresentação do Projeto “Estamos a caminhar para
um mundo onde o importante será pensar, gerir e
inovar, o que significa que as organizações têm de
ser fundamentalmente diferentes. O importante será o
talento e a capacidade de alavancar a diversidade”.
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Por que é que a CIP resolveu desenvolver este Projeto?

A CIP há muito que defende a necessidade de encontrar novas abordagens para
promover de forma mais eficaz a cultura
da igualdade de género nas empresas. As
empresas não podem desperdiçar talentos,
necessitam, nas diversas funções organizacionais, das pessoas mais bem preparadas e com melhores competências, sejam
homens ou mulheres. Por maioria de razão
esta questão é ainda mais relevante nas
equipas de liderança, direção e administração das empresas. As empresas que têm
equipas de gestão com maior equilíbrio de
género são mais inovadoras e obtêm melhores resultados de negócio, com crescimento e rentabilidades mais elevadas.
Foi por isso que a CIP decidiu desenvolver um
projeto que fomenta a promoção de talentos
femininos com potencial de liderança a funções de alta direção. É mais do que um projeto de formação executiva, é um projeto de
promoção do mérito e da excelência feminina.
“Não o fazemos por ser politicamente correto ou por objetivos legalmente impostos,
mas porque esta promoção gera vantagens
competitivas, assumindo-se como uma
contribuição decisiva para a concretização
plena do potencial das organizações”, comenta António Saraiva, Presidente da CIP.
A ideia da realização deste Projeto surgiu na
sequência de uma visita à CEOE, em Madrid.
“A CIP encontrou um projeto com provas
dadas em que o Presidente da CIP acreditou e que nos inspirou: O Projeto Promociona”, conta Carla Sequeira, Secretária Geral
da CIP.
Os números em Espanha são impressionantes e o Proyeto Promociona vai já na sua VII
edição. O soy promociona é já uma marca
diferenciadora no universo empresarial.

COACHING
As sessões de coaching dividem-se em três
grandes momentos:
Antes do início do programa formativo, focadas no processo de autoconhecimento para
clarificação da identidade e reflexão sobre a
marca pessoal. É o primeiro passo do plano
de desenvolvimento individual.
Entre módulos formativos, acompanhando
o plano de desenvolvimento individual.
Depois do último módulo, promovendo uma
reflexão final sobre a experiência vivida ao
longo do Programa, analisando os impactos
e fazendo os necessários ajustes ao plano
de desenvolvimento individual, preparando-o para a fase de mentoria.
A MENTORIA CRUZADA
A Mentoria cruzada é uma peça fundamental do Projeto Promova e que tem um duplo
objetivo:
Para a participante é uma oportunidade única de partilhar os seus projetos profissionais
com um quadro da alta direção de outra
empresa, que não a sua, num intercâmbio
de experiências.
Para os mentores é também uma oportunidade de partilhar conhecimento com a sua
mentee e com outros mentores em relação
a temas e experiências que a ambos enriquecerão.
Cada participante indicará um mentor da
sua empresa, o qual irá prestar mentoria a
uma participante de outra empresa
NETWORKING
O projeto inclui vários eventos e reuniões
profissionais em locais a agendar em Lisboa.
Essas reuniões profissionais terão diferentes
formatos, embora todas pretendam proporcionar aos participantes a oportunidade
de conhecer e interagir com altos quadros
executivos de empresas participantes e da
comunidade empresarial em geral.

O PROGRAMA EXECUTIVO DE EXCELÊCIA, DA NOVA SBE
O programa formativo considera 12 dias
de formação ao longo de sete meses, em
sessões realizadas em blocos de 3 dias por
mês, repartidos por três módulos:
MÓDULO 1 (25, 26 e 27 de março 2020)
PROPÓSITO – Autoconhecimento, Diversidade de género e Marca Pessoal
Este primeiro módulo vai focar-se no autoconhecimento e conhecimento das outras
participantes e das suas especificidades.
Permite por um lado a construção de uma
identidade de grupo, fomenta o networking
e contribui para a formação de laços entre
as participantes.
Trabalhando o autoconhecimento, cada
participante construirá a sua visão, aspiração, metas profissionais e, sobretudo, a sua
marca pessoal.
Tem como objetivo compreender a forma
como cada executiva é vista e desenvolver
competências para se posicionar de acordo
com a forma como quer ser vista.
Este processo de autodescoberta em paralelo com a definição do propósito e das metas a atingir, permite trabalhar a autoconfiança, o foco e a assertividade na comunicação
e em todo o seu posicionamento pessoal,
fazendo o shift do locus de controle de externo para interno.
Ou seja, a capacidade para influenciar, gerir,
afirmar-se e, em última instância, ter sucesso, reside em si mesma.
MÓDULO 2 (13, 14 e 15 de maio 2020)
TRANSFORMAÇÃO – Identificar onde
acrescentar valor
O segundo módulo tem como objetivo mapear e compreender o contexto atual em
que as organizações se inserem, nas suas
múltiplas dimensões e variáveis.
Vai permitir que cada participante encon-

Sendo um programa de formação
executiva tem aspetos importantes
que a distingue dos outros, quais?
Essencialmente 4 aspetos:
• O Coaching
• A mentoria cruzada
• O networking
• O Programa Executivo de excelência
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tre o seu posicionamento em cada uma
delas:
Como protagonista - capaz de definir uma
estratégia, antecipar cenários e gerir a implementação dessa estratégia;
Como influenciadora - afirmando o seu poder no relacionamento com outros stakeholders quando possível, ou por oposição, trabalhando a influência e construindo alianças
e networking;
Sem controle – no contexto macroeconómico, social e político.
Pretende desenvolver-se a capacidade de
leitura macro, sistémica, crítica e dinâmica do
ambiente interno e externo e capacitar para
o relacionamento com múltiplos stakeholders
de acordo com os objetivos pretendidos (networking, aliança, influência e poder).
MÓDULO 3 (01, 02 e 03 de julho de
2020 + 23, 24 e 25 de setembro 2020)
IMPACTO – Na estratégia, no negócio,
na liderança e no futuro
O último módulo programático trabalha a dimensão da liderança e governança num contexto de transformação e imprevisibilidade.
Prepara as executivas para liderar as empresas segundo um novo paradigma de
performance e de progresso, dando-lhes
ferramentas com aplicabilidade prática nas
dimensões estratégica, organizacional, de
liderança e de futuro.
Apoia as líderes anfitriãs que acolhem, envolvem, co-constroem o futuro hoje e, em
simultâneo, preparam a sua carreira e o seu
percurso individual.
No final deste percurso, estas líderes serão
não só capazes de criar impacto na sua empresa, como também na própria sociedade,
com vista à criação de um futuro sustentável (do ponto de vista económico, social e
ambiental).
Antes do início do Programa:
• Assessement (Leadership Compass 360º)
• Questionário Online
No final do Programa:
• Leadership Compass 360º
• MentorIa Cruzada

A quem se dirige este Projeto?

O Projeto dirige-se a empresas e a mulheres
executivas. As empresas têm de estar sensibilizadas para a promoção da igualdade de
género no local de trabalho e as mulheres,
para além de precisarem do apoio da empresa onde trabalham, têm de ter potencial
e vontade de ser promovidas a cargos de
liderança. A vontade de crescer e de investir
nas suas carreiras é um fator crucial.
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REQUISITOS MÍNIMOS DAS CANDIDATAS
• Licenciatura ou nível de estudos superiores equiparável
• Experiência profissional mínima de 15 anos
• Exercer uma função de gestão à data atual
• Nível de Inglês (B2) (no caso de não poder
apresentar certificado terá de fazer um teste
de Inglês na Universidade Nova SBE)
• Apresentar uma carta de apoio da empresa onde trabalha
OUTROS FATORES QUE INFLUENCIAM
POSITIVAMENTE A CANDIDATURA
• Nível do mentor proposto
• Outros certificados e diplomas
• Idiomas
• Tipo de experiência profissional (Número de
colaboradores que gere; nível de responsabilidade; posição hierárquica na empresa, etc.)
• Projeção profissional
• Experiência internacional
As candidaturas já começaram e vão estar
abertas até 31 de janeiro de 2020.
As empresas e as candidatas interessadas
em participar no Projeto Promova devem
fazer a sua candidatura na página online do
Projeto em http://cip.org.pt/promova-candidatura-online/
Cada candidatura será examinada por uma
equipa especializada composta por membros da CIP e da Nova SBE.
Para além dos requisitos de participação

exigidos há outros elementos que serão
relevados para a seleção das candidatas
como a motivação, generosidade, capacidade de liderança, entre outros.
Todas as candidatas terão de realizar uma entrevista pessoal que constituirá a última fase
do processo de seleção. Nenhuma candidata poderá passar à fase da entrevista sem
que no seu processo conste: um curriculum
vitae atualizado; candidatura online; carta de
apoio da empresa; certificado de inglês.

A equipa do Projeto Promova

Margarida Barreto

Isabel Cardoso

Contactos:
CIP LISBOA
Praça das Indústrias | Junqueira Lisboa
CIP PORTO
Av. Dr. António Macedo 196, 4450-617
Leça da Palmeira
Telef: (+351) 21 3164700
Email: promova@cip.org.pt

CIP reúne em Congresso
mais de 700 empresários
Mais de 700 empresários marcaram presença no Congresso CIP 2019, que encerrou com a
intervenção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Passaram pelo palco do
Centro de Congressos do Estoril mais de 20 oradores, que debateram com os empresários os
desafios com que se defrontam as empresas portuguesas

A CIP REALIZOU no dia 22 de outubro, no
Estoril, o seu Congresso Anual dedicado ao
tema “Portugal: Crescimento ou Estagnação? A resposta está nas empresas!”.
No arranque de uma nova legislatura, e com
uma constituição parlamentar favorável ao
encontro de maiorias de geometria variável
capazes de viabilizar as reformas de que o
país carece, a CIP, enquanto maior Confederação empresarial nacional, afirmou neste
Congresso a necessidade de encontrar um
novo modelo económico para Portugal. Um
modelo de desenvolvimento para o país que
devolva às empresas a posição de charneira que lhes pertence, enquanto garante da
produção de riqueza nacional, condição essencial à sua justa redistribuição.
Os trabalhos tiveram início com uma breve
intervenção inicial de António Saraiva, Presidente da CIP, seguindo-se as boas-vindas

ao Estoril dadas pelo Presidente da Câmara
de Cascais, Carlos Carreiras.
Perante uma conjuntura externa que se antevê, política e economicamente, desafiante, a abertura do Congresso da CIP contou
ainda com as intervenções do Presidente da
BusinessEurope, Pierre Gattaz; e do Presidente da Organização Internacional de Empregadores, Erol Kiresepi.
Esta primeira sessão terminou com a intervenção do Ministro Adjunto e da Economia,
Pedro Siza Vieira, que reconheceu que, nos
últimos anos, o motor do crescimento foram as empresas, num movimento que não
pode abrandar e destacou a importância do
investimento num país que carece de capital.
Seguiu-se uma análise do valor do associativismo empresarial, num painel que contou
com os testemunhos dos mais recentes

associados da CIP, que representam setores tão diversos como a saúde, o futebol,
a distribuição e as telecomunicações. Pedro Proença, da Liga Portugal, Alexandre
Fonseca, da Altice, Elena Aldana Castillo,
da Mercadona, Cristina Fonseca, da Indico
Capital Partners, e Paulo Duarte, da Farminveste, foram unânimes no reconhecimento
da importância das associações na defesa
do crescimento da economia.
O Diretor-Geral da OIT – Organização Internacional do Trabalho foi o orador que
se seguiu, analisando os desafios que se
apresentam atualmente ao mercado laboral
mundial e qual o papel das empresas no futuro do trabalho. Guy Ryder considerou ainda Portugal um exemplo muito relevante no
contexto mundial.
O Futuro do Trabalho continuou em debate
no segundo painel do dia, em que o estu-
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do “O Futuro do Trabalho e o Imperativo da
Requalificação” foi apresentado por João
Duarte, da Nova SBE. O debate prosseguiu
com Mário Azevedo Ferreira, do NAU Hotels
& Resorts, Samuel Delgado, da Solancis SA,
e Susana Serrano, da Adalberto Estampados, que mostraram como é que setores
tradicionais como o Turismo, a Pedra e o
Têxtil se estão a adaptar aos desafios da automação e da transformação digital, pondo
a tecnologia ao serviço das pessoas.
A manhã terminou com a apresentação,
feita por Daniel Traça, do ReSkill Hub - Observatório Português de Requalificação
Profissional, a resposta operacional da CIP
aos desafios e oportunidades criadas pelo
processo de automação. Uma ferramenta
que vai facilitar e acelerar o encontro da procura e oferta de conhecimento especializado através de uma plataforma de interface
entre empresas, trabalhadores e educadores que informa, coordena, facilita e avalia
o processo de reskilling dos trabalhadores
em Portugal.
José Manuel Durão Barroso abriu os trabalhos à tarde, com uma intervenção sobre a
globalização, e o posicionamento europeu
no quadro das novas relações de força entre
os grandes blocos económicos mundiais.
Segundo o ex-Presidente da Comissão Europeia, Portugal está hoje mais preparado
para a globalização do que estava há 20 ou
30 anos atrás; o nosso país tem muitas vantagens competitivas, como o mar, mas tem
de conseguir potenciá-las.
Seguiu-se a apresentação do estudo “Crescimento da Economia Portuguesa”, promovido pela Missão Crescimento e elaborado
pela Universidade do Minho, sobre um novo
modelo de Desenvolvimento Económico
para Portugal, que conclui que a falta de
qualificações da população adulta, a par
com a ineficiência do sistema bancário, têm
sido dois dos principais entraves ao crescimento da economia nacional. Os resultados
deste estudo foram comentados por Jorge
Marrão, da Associação Missão Crescimento, Francisco Coelho Veiga e Fernando Alexandre, da Universidade do Minho, e Carlos
Tavares, do Banco Empresas Montepio.
Na sessão de encerramento, o Presidente
da CIP afirmou que “a mensagem deste
Congresso foi a de que só apostando nas
empresas poderemos abrir perspetivas
para um futuro mais próspero para Portugal”. António Saraiva resumiu as principais
as grandes linhas da estratégia da CIP para
um novo modelo de desenvolvimento para
Portugal, concluindo que “é tempo de reformas” e que “as empresas, através do seu
movimento associativo, querem contribuir
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para essas reformas como agentes de mudança”.
A última intervenção ficou a cargo de Sua
Excelência o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que deixou 5 pedi-

dos aos empresários presentes na sala: que
persigam sempre uma iniciativa privada forte
e fortemente social; para que nunca se afastem das bases, as PME; para que apoiem o
trabalho conjunto entre confederações pa-

O FUTURO DO TRABALHO EM PORTUGAL
A CIP e a Nova SBE apresentaram, no Congresso Anual da Confederação, o relatório
final do estudo “O Futuro do Trabalho em
Portugal: o Imperativo da Requalificação”.
Este estudo, elaborado pela CIP em parceria com a Nova School of Business and
Economics e o McKinsey Global Institute
(MGI), estima que a adoção da automação
em Portugal leve à perda de 1,1 milhões
de empregos até 2030. Portugal apresenta
aliás um dos maiores potenciais de automação (50%), quando comparado com outros países, ficando apenas atrás do Japão.
Em grande medida, isso deve-se à alta concentração de atividades no setor manufatureiro, comércio e atividades administrativas (22%, 19% e 10% do emprego total, respetivamente) e ao alto percentual
de atividades repetitivas nos diferentes setores da economia portuguesa. O
mesmo relatório aponta, no entanto, a possibilidade de criação de 600.000 a
1,1 milhões de empregos, nomeadamente nos setores de assistência social e
de saúde, serviços profissionais, científicos e técnicos, e da construção.
Relatório disponível em www.cip.org.pt.

RESKILL HUB

OBSERVATÓRIO PORTUGUÊS DE REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
O ReSkill Hub é uma plataforma de interface entre empresas, trabalhadores
e educadores que irá implicar, numa primeira fase, o mapeamento das necessidades de requalificação em Portugal, reais, atuais e futuras, em estreita articulação com as empresas, além do levantamento da oferta formativa
atualmente existente.
Até ao momento a atuação governamental e empresarial em relação aos
desafios criados pela automação e digitalização tem sido em grande parte
reativa. “Na sequência do estudo Automação e o Futuro do Trabalho em Portugal, “a CIP decidiu adotar uma política ativa que favoreça a requalificação
profissional em Portugal. Essa requalificação é fundamental para que os benefícios da automação possam ser colhidos e os seus custos minimizados”,
nota António Saraiva, Presidente da CIP. “É para isso necessária uma correta
articulação entre o poder público e as empresas, as escolas e as universidades. É isso que nos propomos fazer”, adianta o responsável da CIP.
Para Daniel Traça, Diretor da Nova SBE, “O ReSkill Hub, em parceria com CIP,
visa dar resposta à forte transformação pela qual a força de trabalho em Portugal irá passar na próxima década. Transformação esta que é fruto de uma
expectativa de investimento crescente em automação. O objetivo desta iniciativa é de informar, coordenar e acelerar a requalificação profissional em
Portugal. Esta é uma iniciativa que se enquadra dentro do plano estratégico
da escola para que esta se torne numa comunidade colaborativa capaz de
energizar todos os setores da sociedade e de ter impacto”.

tronais e laborais - a concertação social abre
caminho à paz social; para que pensem o
futuro do trabalho; e para que encontrem
sempre o equilíbrio entre metas e realidades.
O Presidente da República felicitou ainda o
Presidente da CIP pela sua disponibilidade
para permanecer, por mais um mandato, à
frente dos destinos da Confederação e apelou à continuação do trabalho que tem sido
feito na defesa a iniciativa privada, na construção de pontes entre a modernidade e a
tradição, e no serviço a Portugal.

CRESCIMENTO DA ECONOMIA
PORTUGUESA
O estudo “Crescimento da Economia
Portuguesa”, realizado pela Escola de
Economia e Gestão
da Universidade do
Minho, para a Associação Missão Crescimento, conclui que
a falta de qualificações da população
adulta, a par com
a ineficiência do sistema bancário, têm sido
dois dos principais entraves ao crescimento
da economia nacional.
De acordo com a análise apresentada no Congresso da CIP 2019, uma duplicação do valor
atual da percentagem de população adulta
com ensino secundário completo, poderia
traduzir-se num crescimento adicional de
1,26 p.p. em termos anuais e de 13,3 p.p. no
espaço de uma década.
A educação e formação da população com
mais de 25 anos apresenta-se como o fator
com maior impacto potencial no crescimento
da economia portuguesa, nomeadamente ao
nível do ensino profissional e da qualificação
de quadros intermédios. Com um impacto
considerável aparecem igualmente os indicadores relativos ao investimento, com destaque
para os que atestam da eficiência do sistema
bancário nacional. Ainda entre os indicadores relativos ao investimento, destaque para a
formação bruta de capital fixo, em percentagem do PIB. Além da educação e formação e
do investimento, o estudo aborda ainda, como
fatores determinantes para o crescimento económico, a qualidade das instituições e governança e o progresso tecnológico.
Relatório disponível em www.cip.org.pt.
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Comissão Europeia 2019-2024:

o que se espera
A COMISSÃO EUROPEIA de Ursula von
der Leyen tomou posse a 1 de dezembro,
um mês mais tarde que o inicialmente previsto, mas com uma mais que confortável
maioria no Parlamento Europeu (461 votos a
favor, 157 contra e 87 abstenções) e o apoio
dos partidos do PPE, Socialistas e Liberais.
Ursula von der Leyen, a primeira mulher a
assumir o cargo de Presidente da Comissão, toma posse num período de grandes
desafios. O contexto internacional é marcado por crescentes conflitos comerciais, as
previsões económicas apontam para uma
desaceleração, e a fragmentação política
na União Europeia dificulta a tomada de
decisão. Tudo isto num contexto de rápida
transformação digital e tecnológica, de envelhecimento da população e falta de qualificações, e uma urgência crescente para agir
em prol da sustentabilidade.
Ursula von der Leyen quer liderar uma Comissão geopolítica, com vista a assegurar
uma Europa que seja uma potência mundial, que assuma liderança na resposta aos
principais desafios do nosso tempo, apoiando-se nos valores comuns e no Estado de
direito. As grandes orientações políticas
estão organizadas em seis grandes temas:
1. O pacto ecológico Europeu (“green
deal”): apresentado a 11 de dezembro, tem
como objetivo a preparação de um roteiro
de medidas para tornar a Europa no primeiro continente com impacto neutro no clima.
2. Uma europa preparada para a era
digital: com uma UE que explore as oportunidades da era digital dentro dos limites
seguros e éticos, conquistando soberania
tecnológica em domínios vitais, e capacitando pessoas através da educação e das
competências.
3. Uma economia ao serviço das pessoas: assegurando o desenvolvimento
de uma economia social forte e resiliente,
apoiando Pequenas e Médias Empresas,
aprofundando a União Económica e Monetária, e fortalecendo o pilar social da Europa.
4. Uma Europa mais forte no mundo:
aumentar o nível de ambição da Europa e
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AGENDA DE TRABALHOS PARA 2020*
Janeiro
• proposta para o estabelecimento de um mecanismo de transição justa,
incluindo um fundo de transição e um plano de investimento sustentável
• roteiro para uma Europa social
• lançamento de consulta pública sobre um salário mínimo justo na UE
• revisão do pacto de estabilidade e crescimento
• programa de trabalho da comissão para 2020
Fevereiro
• proposta para uma abordagem europeia para inteligência artificial
Março
• lei do clima sobre neutralidade carbónica europeia em 2050
• estratégia industrial Europeia
• estratégia para as PMEs
• plano de ação sobre cumprimento do mercado interno
• plano de ação sobre economia circular
• estratégia sobre biodiversidade
• estratégia para África
Outros em 2020
• plano para aumentar o objetivo climático 2030 para 50% ou mesmo 55%
de forma responsável
• estratégia dos químicos para a sustentabilidade
• nova estratégia para finanças sustentáveis
• proposta para apoiar carbono zero nos processos de fabricação de aço
• estratégia para integração inteligente de setores
• iniciativa de renovação para o setor de construção
• estratégia para mobilidade inteligente e sustentável
* Não exaustiva e poderá sofrer alterações. O programa de trabalho da Comissão para 2020 está previsto para fim de janeiro.

que se distinga reforçando a sua forma única de liderança mundial responsável, com
comércio livre e justo, e criando uma União
Europeia da defesa.
5. Um novo impulso para a democracia
europeia: uma Europa que proteja os seus
cidadãos e valores, velando pelo respeito do
estado de direito, com um novo começo em
matéria de migração e segurança interna.
6. Promover o modo de vida Europeu:
promovendo o reforço da democracia,
maior transparência, e uma voz mais forte
para os europeus.
A nível da organização de trabalho, Ursula
von der Leyen quer que as decisões sejam
envolvam todos os comissários, de forma transparente e eficiente. Criou também

“grupos de Comissários” à volta das seis temáticas acima apresentadas. A Comissária
Portuguesa Elisa Ferreira, responsável pela
pasta de coesão e reformas, integrará os
grupos do pacto ecológico e de uma economia ao serviço das pessoas.
As grandes propostas que se esperam, incluindo o pacto ecológico já apresentado,
terão um profundo impacto nas empresas
europeias e portuguesas. Será, cada vez
mais, fundamental assegurar o acompanhamento das temáticas europeias e uma
presença ativa nas instituições europeias de
forma a demonstrar com clareza as oportunidades e desafios que as novas propostas
trazem. A CIP irá contribuir com o seu trabalho com o objetivo de defender, sempre,
uma europa mais forte e coesa com o objetivo de melhorar este grande projeto que é a
União Europeia.

Novo pacto ecológico (Green Deal)
– Um desafio para todos
NO DIA 28 DE NOVEMBRO o Parlamento
Europeu declarou que a União e o planeta
estão a viver um momento de “emergência
climática”. No dia anterior, o mesmo parlamento, tinha aprovado por larga maioria o
colégio de comissários e o plano de ação
proposto pela Presidente eleita da Comissão Europeia Ursula Von der Leynen, que
tem como um dos seus principais pilares
a aplicação de um novo pacto ecológico
sob coordenação do Vice-presidente Frans
Timmermans. Na semana anterior em Kigali, Ruanda, copresidi à Assembleia Parlamentar Paritária África, Caraíbas e Pacífico
- União Europeia em que os representantes
de mais de 100 países e quase 2 biliões de
pessoas se pronunciaram em uníssono pela
necessidade de fazer face às alterações climáticas como condição basilar para o desenvolvimento sustentável, o crescimento
económico e o combate à pobreza, às desigualdades e às migrações forçadas.
Como tem dito e repetiu o Secretário Geral
da Organização das Nações Unidas, António Guterres, em Madrid na abertura da
conferência do Clima (COP25), este é um
tempo de ação e não de palavras, porque
o planeta atingiu “um ponto de não retorno”,
obrigando todos os países a serem “mais
ambiciosos”. Segundo Guterres atingimos o
“ponto crítico para combater as alterações
climáticas” e pôr fim a “décadas de guerra
da espécie humana com o planeta”.
Von der Leyen, que no seu discurso perante
o Parlamento Europeu tinha apontado para
a necessidade de uma mudança de paradigma, da geoeconomia para a geopolítica,
comprometeu-se em Madrid em transformar o Green Deal europeu num Green Deal
global. É a única coisa que faz sentido. A
emergência climática não conhece fronteiras, nem nas suas origens nem nos seus
impactos.
Para ser global e constituir um dos padrões
das relações internacionais da União Europeia no plano político e económico, o Green
Deal tem que começar por ser forte, robusto
e transformador no plano interno. Medidas,
metas e declarações não faltam. É necessária ação.
A apresentação dia 11 de dezembro da comunicação da Comissão Europeia intitulada

“O Pacto Ecológico Europeu” (The European
Green Deal) veio reforçar a coerência e a
aderência ao terreno duma agenda progressista, inclusiva e sustentável. No seu discurso, a Presidente da Comissão Europeia fez
do Pacto Ecológico o momento europeu do
Homem na Lua, inspirada no célebre discurso do Presidente dos EUA John Fitzgerald
Kennedy, que em 1961 mobilizou a sociedade americana para o projeto de colocar um
homem na lua no espaço de uma década.
É também uma década o tempo que a Humanidade tem para não atingir um ponto de
não retorno na destruição provocada pelas
alterações climáticas e pela redução da biodiversidade.
Este é o momento de não hesitar em pôr
em prática um novo modelo de desenvolvimento para a UE, que seja ao mesmo tempo inspirador pelo exemplo para o resto do
mundo. Historicamente a União Europeia
tem conseguido lidar melhor com as disrupções do que com as situações. Por isso,
exige-se uma resposta à altura da emergência declarada.
O novo quadro legislativo integrado, que
deverá ser apresentado durante o primeiro
semestre de 2020 (Lei do Clima), não começa do zero. Nos últimos anos, sobretudo
através do pacote das energias limpas, mas
também de outras iniciativas no quadro da
mobilidade ou do controlo de emissões, a
União da Energia foi-se tornando cada vez
mais um instrumento alinhado com o Acordo de Paris e com os objetivos da descarbonização e da transformação do modelo
económico e social, assegurando a sua sustentabilidade e promovendo a redução das
desigualdades no acesso à transição energética e à transição digital induzidas pela
forte aceleração científica e tecnológica.
No mandato anterior fiz parte da equipa

de negociação do regulamento sobre a
Governação da União da Energia, um dos
dossiers do Pacote de Energia Limpa, que
veio estabelecer uma série de metas para
completar a União da Energia. Estas metas
visam alcançar, em 2030: 32% de quota de
energia proveniente de fontes renováveis no
consumo final bruto, 32,5% de eficiência
energética, 40% de redução das emissões
de gases com efeito de estufa (relativamente
aos níveis de 1990) e 15% de interligações
elétricas.
O novo Pacto Ecológico reforça os pilares
do Pacote de Energia Limpa através de sete
traves-mestras:
1. Estabelece condições para uma transição
justa que proporcione previsibilidade a longo
prazo para os investidores e garanta que a
transição é irreversível. Para tanto, a Comissão irá propor a Lei do Clima em março de
2020. Já no Verão do próximo ano a Comissão irá apresentar um estudo de impacto para o reduzir as emissões entre 50% a
55% até 2030, aumentando em 10% a 15%
a meta anteriormente estabelecida.
2. Aprofunda o processo de descarbonização do nosso sistema energético, apoiando infraestruturas capazes de possibilitar
o desenvolvimento de redes de hidrogénio
inteligentes e o armazenamento de energia,
beneficiando os consumidores e reduzindo
o risco de pobreza energética.
3. Reforça a aposta na economia circular,
envolvendo toda a indústria e as suas respetivas cadeias de valor, nomeadamente os
setores intensivos em recursos tais como
os têxteis, a construção, a eletrónica e os
plásticos. Será apresentada no primeiro trimestre de 2020 uma proposta de Estratégia

Carlos Zorrinho

EURODEPUTADO DO GRUPO S&D
– MEMBRO EFETIVO DA COMISSÃO DE INDUSTRIA, INVESTIGAÇÃO E ENERGIA
NOTA
Este artigo representa a opinião pessoal do autor e não vincula
a CIP - Confederação Empresarial de Portugal
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Industrial Europeia focada no crescimento verde e na digitalização. Em outubro de
2020 será proposta legislação para atingir
uma circularidade segura e sustentável das
baterias no quadro do Plano de Ação Estratégica das Baterias e da Aliança Europeia
das Baterias.
4. Aposta na renovação dos edifícios através de uma iniciativa a lançar em 2020 e
convida os Estados Membros a comprometerem-se com uma “onda de renovação” de
edifícios públicos e privados.
5. Adota uma estratégia para a mobilidade
inteligente, sustentável, conectada e multimodal que visará reduzir as emissões dos
transportes e aumentar a produção em
combustíveis de transportes sustentáveis
alternativos. No novo enquadramento o preço dos transportes deve refletir o impacto
no ambiente e na saúde.
6. Prevê investir em financiamento verde e
numa transição justa: 260 biliões de euros
de investimento adicional anual (corresponde a 1.5% do PIB da UE em 2018), através
de um Plano para o Investimento Sustentável Europeu e do direcionamento de 25%
do orçamento plurianual da União Europeia
e 30% do InvestEU para combater as alterações climáticas. O mecanismo de transição
justa, cuja apresentação está prevista para o
inicio de 2020, deverá permitir que nenhuma
região, território ou sector fique para trás na
concretização dos objetivos e na dinâmica
de transformação.
7. Mobiliza a sociedade civil e os recursos
apostando na inovação, educação e formação, através de uma boa utilização do
Programa Horizonte Europa e dos diversos
programas específicos que o integram e do
apoio aos Estados-membros para a inclusão nos processos educativos formais e informais, de práticas de sensibilização e de
qualificação gerar as competências necessárias á mudança.
Portugal enfrenta o desafio verde subjacente
ao pacto ecológico (Green Deal) com alguns
anos de avanço. Com o esforço de todos
começámos a enfrentar o nosso desafio
verde no início do século, não tanto devido
à consciência de uma emergência climática,
mas para dar resposta a uma emergência
do deficit da balança de pagamentos, com
políticas amigas do ambiente, modernizadoras e focadas no aproveitamento dos recursos endógenos.
Esse avanço, com reflexo espelhado nal-
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Fonte: COM(2019) 640 final, Pacto Ecológico Europeu
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guns indicadores e no reconhecimento nacional e internacional da adequação das
políticas que temos implementado não diminui a nossa responsabilidade. A métrica
da resposta à emergência climática são os
ganhos relativos e não os resultados absolutos. Naquilo que fizemos bem temos que
fazer ainda melhor, no que marcámos passo
é agora a hora de voltar a avançar.
Foi apresentado em Bruxelas um “draft” do
Plano Nacional de Energia Clima (PNEC)
com metas para 2030 no domínio da energia e para 2050 no domínio do clima, e
aprovado um roteiro para a descarbonização 2050 que visa atingir a neutralidade carbónica nessa data.
Temos estado na linha da frente na luta contra as alterações climáticas, contando para
isso com o conhecimento produzido nos

centros de investigação e desenvolvimento
e nas suas parcerias, nas empresas que em
muitos setores são referências de qualidade
e eficiência produtiva e nas boas práticas
desenvolvidas um pouco por todo o território pelas autarquias e pelas instituições da
sociedade civil.
O pacto ecológico (Green Deal) associado
ao mecanismo de transição justa é um desafio, mas também uma oportunidade para
todos. Em primeiro lugar será uma agenda
agregadora e potenciadora da eficácia no
uso dos fundos de proximidade. Em segundo lugar abrirá novas vias de acesso aos
programas de convergência no quadro de
parcerias robustas e focadas. Finalmente,
os incentivos ao investimento privado que
apoiarão a sua concretização, permitirão
que o contexto para a modernização do tecido empresarial e em particular das Pequenas e Médias Empresas seja mais favorável,
viabilizando modelos de transformação adequados às novas exigências económicas,
sociais e ambientais.
Transformar o combate às alterações climáticas num repto de sobrevivência e numa
oportunidade de modernização e de melhoria da qualidade de vida, salvaguardando o ambiente, mas também o emprego e
o acesso inclusivo aos serviços e aos bens
essenciais são os desafios que temos pela
frente. Vencê-los, aplicando com sucesso
o pacto ecológico (Green Deal) será um
enorme passo em frente para o futuro da
humanidade, do País, dos territórios, das
empresas, das instituições e de cada um
de nós. Este é um desafio para todos, em
que ganhar reacende a esperança e perder
pode por em causa milhares de anos de
evolução da humanidade e do planeta que
nos acolhe.
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Prosperity is the basis
to deliver for people and planet
At the dinner event in the European Parliament on 13 November, BusinessEurope and its member
federations presented our priorities for the new political cycle 2019-2024. Prosperity, people and
the planet – these are the three pillars that should inspire the political decisions for our future

AFTER THE EUROPEAN ELECTIONS
in May 2019, the start of the new European Commission marks the beginning of a
new political cycle for the EU in 2019-2024.
Given the numerous external and internal
challenges, this is a crucial moment for the
European Union. It is more urgent than ever
to define an ambitious agenda for the future
and come up with the right solutions in areas
where the EU can deliver concrete benefits,
such as the Single Market, the common currency, the common trade policy, competition
policy or innovation.
In our agenda for the EU, we have identified 30 priority areas for action by the EU in
2019-2024. We will all have to join forces
to deliver a European Union that will create
prosperity for Europe and its people, while
also managing the transition to a sustainable
future to protect our planet.
The EU needs to set ambitious strategic priorities, in order to deliver the Union that we
described in our “Ambition for Europe 2030
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– A Europe with opportunities for all”, a European Union that is:
• strong and setting the agenda in the world;
• a global leader in innovation, digitalisation
and sustainability;
• functioning efficiently;
• economically cohesive and socially inclusive.

Europe’s achievements cannot be
taken for granted

We are proud of the achievements of the
EU. However, if we want to continue to ensure good living standards, live up to our
European values and set an example for
the rest of the world, we must maintain the

competitiveness and economic sustainability of our project. A flourishing economy is
the prerequisite to be able to build a fair and
sustainable Europe and to reach ambitious
environmental and social standards. Therefore, faced with an increasingly challenging
economic outlook, strengthening Europe’s
economy is more urgent than ever.
The EU has to strive for economic sustainability, which is about the capacity of economies to generate economic growth over the
long-term. What we want to spend, we first
need to earn. Economic sustainability is not
only a precondition for investments, but is
also essential if we want to convince other

Markus J Beyrer

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

panies of all sizes is essential. As all companies start small, the EU must also ensure
that the actions it takes help to address the
needs of European SMEs, which account for
two-thirds of total EU employment. Building
on the achievements of the Small Business
Act, the new EU SME strategy should clearly
put small businesses in the focus of policy
making.

EU unity and governance are key

nations that our model is attractive also from
an economic point of view.
The world is well on its way to a new
geo-economic order. We are at a turning
point for Europe’s future and we need to get
to work and defend our model and our place
in the world. The EU is still a key global player in many areas, but the rest of the world
is not waiting for us. Already today, Europe
lags behind China and the United States on
new technologies.

Companies at the heart of the agenda

European entrepreneurship has a unique
feature. It feels responsible for and cares
about prosperity, people and the planet.

Enterprises provide 80% of the jobs and create prosperity. Companies are and want to
be part of the solution to build a Europe with
opportunities for all. BusinessEurope and
its member federations want to make sure
that Europe remains one of the best places
to live, work and do business in the world.
We also want to strengthen the continent’s
relation with the rest of the world while promoting our European values.
Small and medium-sized enterprises (SMEs)
are a key driver of inclusive economic
growth. Together with larger companies,
they are also a key enabler of innovation.
Having competitive European companies
able to lead value chains regrouping com-

To further strengthen European sovereignty,
the EU must speak with one voice and all
EU institutions must row in the same direction. Member States have much more leverage when they join forces in an increasingly
challenging world order. Furthermore, having a strong economic base, a strong Single
Market, is essential if we are to be influential
at global level. No single member state can
bring credible answers to companies’ and
citizens’ concerns about the future by acting
alone.
The EU should focus on where it can add
real value and refrain from acting in matters
better dealt with at national, regional or local
level. Europe must be big on big things and
small on small things.
We stand ready to work with the European
Commission, the European Parliament and
the Council, as well as with Member States,
for a successful European Union creating
opportunities for all. Find our recommendations with concrete guidance on how to
achieve these important goals at www.euyourbusiness.eu
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ASSEMBLEIA ANUAL DAS PME

Comissão Europeia promove
debate sobre Política das PMEs

EM HELSÍNQUIA, capital da Finlândia, o
Estado Membro que assume a Presidência
da União Europeia no 2º semestre de 2019,
decorreu mais uma Assembleia das PME,
nos passados dias 25 a 27 de novembro, organizada pela Comissão Europeia. Este ano,
a Assembleia constituiu um importante contributo para a futura Estratégia para as PME a
ser apresentada pela Comissão Europeia no
final do primeiro trimestre de 2020, sucedendo ao atual SBA (“Small Business Act”).
A CIP, enquanto coordenador nacional, pelo
lado do setor privado, da iniciativa Semana
Europeia das PME (ver caixa), esteve presente neste evento onde teve oportunidade de
contactar com várias entidades envolvidas
em políticas e ações de apoio às PME a nível
europeu e dos Estados Membros da UEçiu.
Participou em três dos principais workshops
que decorreram durante este evento:
• O papel das PME nas cadeias de valor globais num mundo em mudança, organizado
em conjunto com a BusinessEurope, na sequência do workshop de 2018 em Graz sobre como assegurar que as PME tirem maior
partido dos Acordos de Comércio Livre da
União Europeia; a internacionalização tem
sido um dos principais domínios da política
das PME que a BusinessEurope tem defendido, a partir dos trabalhos do seu Comité
PME e Empreendedorismo onde a CIP participa ativamente.
• O Pacto Ecológico das PME (SME Green
Deal) tendo sido realçado como fator de
especial importância para as PME as potencialidades da Eco-inovação, ie, tornar a
transição ecológica numa oportunidade de
inovação e também de novos negócios;
• O desempenho económico das PME e as
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prospetivas de crescimento onde foi apresentado o Relatório Anual sobre as PME
2018/2019, este ano incluindo uma parte
especialmente dedicada à I&D e Inovação.
Este Relatório é um dos principais instrumentos que a Comissão Europeia utiliza,
anualmente, para monitorizar e avaliar o
progresso dos Estados Membros na implementação do SBA (“Small Business Act”).
São publicadas também as SBA Factsheets
para cada Estado Membro (ver caixa).
Este evento reúne PMEs, empreendedores,
associações empresariais, universidades,
ONGs, decisores políticos nacionais e representantes das várias instituições europeias
para discutir em conjunto os vários domínios da Política das PME. Para além disto, a
Assembleia das PME integra o evento anual
da iniciativa da Semana das PME, inclui
também a entrega dos Prémios Europeus
de Promoção Empresarial – este ano, Por-

tugal esteve representado na “shortlist” pelo
programa de Estágios internacionais INOV
Contacto da AICEP - e, ainda, a divulgação do Relatório anual do Desempenho das
PME. Em paralelo, decorreu uma reunião dos
“SME Envoys”, uma rede que é responsável
por acompanhar e recomendar iniciativas de
política pública relevantes para a competitividade das PME, melhorando o processo de
consulta com as PME nacionais e a cooperação entre os países da UE nesta matéria. Em
Helsinquia, participou o “SME Envoy” português – o Presidente do IAPMEI e o respetivo
sherpa da DG das Atividades Económicas
(DGAE). A Assembleia das PME constituiu
mais uma oportunidade para a CIP, enquanto membro do Grupo Técnico que apoia o
Comité de acompanhamento em Portugal
do SBA, de debater com estes responsáveis
políticos as suas preocupações em matéria
de política das PME.

SEMANA EUROPEIA DAS PME

PROMOVER O SEU EVENTO EMPRESARIAL EM 37 PAÍSES EUROPEUS
A Semana Europeia das PME é uma campanha pan-europeia que tem por
objetivo promover o empreendedorismo na Europa ao longo de todo o ano. O
seu principal 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 Semana Europeia das PME nos suportes de comunicação destes eventos.

São necessários esforços adicionais de política económica para aumentar o
desempenho das PME portuguesas na internacionalização, para proteger ainda mais as PME contra os atrasos de pagamento de compradores públicos e
privados e para ajudar as PME a terem mais sucesso na obtenção de contratos
do setor público. No acesso ao financiamento, embora Portugal tenha introduzido novas medidas e tenha alcançado alguns desenvolvimentos positivos,
permanecem ainda alguns desafios, sendo necessário uma atenção contínua
por parte dos decisores políticos.

ASSOCIADOS

CONGRESSO DAS MARCAS 2019

Marcas uma parte do meu mundo
Uma parte de mim
A CENTROMARCA celebra este ano as suas
bodas-de-prata e, a marcar as comemorações
destes 25 anos de atividade, quis assinalar alguns sinais de vitalidade como a renovação da
sua imagem corporativa e a instituição do prémio “Jornalismo Que Marca” – que distingue a
melhor peça jornalística desenvolvida nas áreas
da marca, mercado ou consumidor - com a
realização do Congresso das Marcas 2019, um
momento de celebração das marcas e do rasto positivo que estas deixam na economia e na
sociedade.
As boas marcas são especialistas, com longevidade, têm um propósito e assumem compromissos sólidos. Escolhem os melhores parceiros, investem em investigação e em inovação,
trabalham com os melhores clientes. São marcas que gostam de se mover num ambiente
competitivo, mas também num ambiente leal,
equitativo, justo, ético e transparente. Como
a nova assinatura da Centromarca refere, são
marcas que marcam.
“As boas marcas têm utilizado a criatividade e a
diversidade para inovar e para se diferenciar. O
consumidor reconhece a autenticidade das marcas, valoriza os seus atributos únicos e identifica-se com o produto”, afirma Nuno Fernandes
Thomaz, presidente da Centromarca, durante o
discurso de abertura do Congresso das Marcas.
Esta relação entre o consumidor e o produto,
ao longo dos últimos 25 anos, foi o mote para o
kickoff, protagonizado por Rita Blanco e Miguel
Guilherme. Com ‘Quanto mais me marcas, mais
eu gosto de ti…’, estes dois grandes atores de
cinema, teatro e televisão portugueses “brincaram” com o regresso ao passado e com o significado que marcas e produtos tiveram na vida
dos portugueses.
Num primeiro painel, o Congresso das Marcas
reuniu nomes como Tomás Froes (Partners),
Nuno Barra (Vista Alegre), Tiago Cardoso (Aimia)
e Clara Cardoso (ROI), que debateram o papel d’
“As marcas na era da informação e da personalização”. Ficou claro que o digital abre um leque
de oportunidades às marcas, mas apresenta
também novos desafios, porque ao se querer
chegar a um maior número de consumidores,
exige-se um conhecimento aprofundado de
cada público e de como chegar a cada um, tendo em conta a multiplicidade de canais e meios
de comunicação que hoje existem.
Gaspar D’Orey, keynote speaker, CEO da Dott,

defendeu, ainda na primeira parte do Congresso
das Marcas, que a omnicanalidade é o grande
desafio. Ser omnicanal garante às marcas coerência e proporciona experiências agradáveis.
Este modelo coloca o cliente no centro da estratégia; os canais passam a ser unificados e 100%
personalizados. Promove-se ainda uma comunicação aberta, através do consumer data.
E porque se valoriza a informação e a relevância
do trabalho em torno das marcas, mercado ou
consumidor, a Centromarca fechou a primeira
parte do Congresso das Marcas com a entrega
do prémio ‘Jornalismo que Marca’, um prémio
no valor de 2500 euros, entregue ao jornalista
Edgar Caetano, do Observador, que foi distinguido pela peça jornalística ‘O futuro do retalho,
como será ir às compras num shopping em
2028?’.
O início da segunda parte do Congresso das
Marcas deu-se com um segundo painel de especialistas, reunindo nomes como Carlos Cotos
(Kantar), Álvaro Covões (Everything is New), António Paraíso (Consultor na área do Luxo) e Ana
Trigo de Morais (SPV), que debateram “Como
vão as marcas melhorar a vida dos consumidores?”. Nesta conversa, não restaram dúvidas
sobre o papel fundamental que a tecnologia tem
no processo de venda das marcas, que é tão ou
mais relevante quanto maior forem o earned e
o shared media resultantes das interações dos
consumidores nas suas plataformas digitais.
Falou-se também de uma nova designação
para o conceito de “consumidor”, nota dada por
António Paraíso, Consultor na área do marketing
de luxo. “Não falamos em consumidores, mas
sim em devotos. As lojas são templos, onde os
devotos vão renovar a fé”.
Nuno Barra, administrador da Vista Alegre, e
keynote speaker na segunda parte do Congresso das Marcas, falou sobre trajetória de valorização do produto para um maior crescimento económico num contexto de ”Marcas num Mundo
em Mudança”, sublinhando o facto da Vista Alegre, uma empresa com quase 200 anos que, a
partir de investimento em inovação e tecnologia,
adaptou-se a novos perfis de consumo e alcançou diferentes mercados para exportação.
O último painel reuniu o representante das
marcas dos fabricantes e o representante das
cadeias de distribuição, num debate que não
acontecia há quase uma década. Gonçalo Lobo
Xavier, Diretor Geral da APED, destacou a rele-

vância das marcas próprias no desenvolvimento
dos setores e no desenvolvimento de soluções
para a sustentabilidade, salientando que existe
“uma competição saudável” e que “o medo de
que as marcas próprias iam retirar das prateleiras a indústria acabou por ser infundado”. Para
Pedro Pimentel, Diretor Geral da Centromarca,
“faz hoje, de facto, pouco sentido a dicotomia
entre marcas de um lado e marcas do outro.”
E destaca o “marketing, a comunicação e a inovação” como elementos determinantes de reputação. É um erro pensar na inovação de forma
isolada. “Para o produto ser realmente inovador
e ter sucesso no mercado, ele tem que estar no
mercado.”
No final do evento, Pedro Siza Vieira, Ministro
de Estado, da Economia e da Transição Digital,
juntou-se ao Congresso das Marcas através de
uma mensagem em vídeo de apreço e homenagem à Centromarca. Num discurso que valorizou o crescimento que se tem verificado no
setor do grande consumo, o Ministro sublinhou
o papel incansável das empresas e das associações, realçando ainda as medidas em prol do
comércio justo e leal que o Governo tem apoiado e garantiu que o mesmo continuará a apoiar
o desenvolvimento neste setor.
Em jeito de balanço, o Congresso das Marcas
2019 foi, para todos, um momento de aprendizagem e de partilha, mas também de confraternização e networking, de discussão de temas
relevantes, de inspiração para os desafiantes
tempos que se aproximam e de troca de experiências, mas também de deixar horizontes
diferentes a todos quantos se movem neste fantástico mundo das marcas.
É por isso que a Centromarca adotou agora
uma nova assinatura: PARA MARCAS QUE
MARCAM. Que marcam as tendências, a cultura e a sociedade.

I N D Ú S T R I A • D e z e m b r o 2019

41

ASSOCIADOS

APIFARMA celebra 80 anos com
criação do “Prémio Cidadania em Saúde”
Iniciativa distinguiu Associações de Doentes portuguesas. Alzheimer Portugal, Novamente,
APELA e SPEM foram as vencedoras
A APIFARMA – Associação Portuguesa da
Indústria Farmacêutica assinalou o seu 80.º
aniversário com a realização de um jantar
comemorativo, no dia 13 de Novembro, em
Lisboa.
Neste dia foram anunciados os vencedores
do “Prémio APIFARMA Cidadania em Saúde”, iniciativa promovida pela APIFARMA
no âmbito das comemorações dos 80 anos
da associação e que nasceu para distinguir
os projectos das Associações de Doentes
portuguesas que se destacaram nas áreas
de “Prevenção, Diagnóstico e Literacia em
Saúde”, “Inovação”, “Empreendedorismo”
e “Contributo para a Sociedade”.
Na categoria Prevenção, Diagnóstico e Literacia em Saúde o júri distinguiu o projecto
“Linha de Apoio Informar e Apoiar Mais” da
associação “Alzheimer Portugal”.
O projecto “A Novamente com as Famílias”
da associação “Novamente - Associação
de Apoio aos Traumatizados Crânio-Encefálicos e Suas Famílias” foi o premiado na
categoria Inovação.

42

I N D Ú S T R I A • D e z e m b r o 2019

Na categoria Empreendedorismo os jurados atribuíram o prémio ao projecto “Um
novo Espaço e uma filosofia de apoio ao
doente com ELA” da associação “APELA

- Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica”.
Já na categoria Contributo para a Sociedade o júri distinguiu o projecto “Cuidar de

quem Cuida” da associação “SPEM - Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla”.
João Almeida Lopes agradeceu aos vencedores do prémio e também “aos que fazem da luta diária contra a doença a mais
importante causa de vida, que é também
a causa de vida da Indústria Farmacêutica”. O presidente da APIFARMA referiu que
“num tempo em que as políticas e os serviços se centram no cidadão e no bem comum” é necessário “estar sempre ao lado
das organizações de doentes”.
A análise das candidaturas ao prémio ficou a cargo de um Júri que integra António Correia de Campos, que preside, Ana
Paula Martins, Bastonária da Ordem dos
Farmacêuticos, Manuel Lemos, Presidente
da União das Misericórdias Portuguesas,
Maria da Graça Freitas, Directora-geral da
Saúde, Mário Pinto, Consultor para a área
da Saúde da Presidência da República,
João de Deus, Membro do Conselho Nacional e Coordenador do Departamento
Internacional, em substituição de Miguel
Guimarães, Bastonário da Ordem dos Médicos, e Rui dos Santos Ivo, Presidente do
INFARMED.
Na primeira edição do “Prémio APIFARMA
– Cidadania em Saúde”, promovido pela
APIFARMA no âmbito das comemorações
dos 80 anos da associação, foram submetidos a análise do Júri 38 projectos. O valor
dos prémios totaliza 40 mil euros, montante repartido igualmente pelos vencedores
de cada uma das quatro categorias a concurso.
A área “Prevenção, Diagnóstico e Literacia
em Saúde” destina-se aos projectos que
permitam o desenvolvimento de sistemas
de prevenção e diagnóstico da doença e
de incremento de processos de melhoria
na informação prestada aos doentes.
A área “Inovação” destina-se aos projectos
que se distingam pelo carácter inovador e
diferenciador no tratamento e cuidado com
os Doentes, e que possam constituir uma
boa prática para outras Associações.
A área “Empreendedorismo” destina-se
aos projectos que permitam às Associações de Doentes obter financiamentos
alternativos para as suas actividades, em
especial na gestão e desenvolvimento das
próprias Associações e na criação de condições logísticas para o apoio ao Doente.
A área “Contributo para a Sociedade”
destina-se aos projectos que permitam a
criação de condições que visem a reintegração do doente na sociedade, como cidadão responsável e produtivo, e que permitam ganhos em saúde e financeiros para
o Doente e para a sociedade.

Governo de Portugal presente na
cerimónia dos 80 anos da APIFARMA

Marta Temido, Ministra da Saúde e em representação do Primeiro-Ministro de Portugal, e António Correia de Campos, Presidente do Conselho Económico e Social
(CES), marcaram presença na cerimónia de
comemoração dos 80 anos da APIFARMA.
Também João Neves, Secretário de Estado
Adjunto e da Economia, esteve presente
na cerimónia. Na verdade, um dos eixos
estratégicos da APIFARMA consiste na
defesa e promoção da dimensão social e
económica da Saúde, nomeadamente da
Indústria Farmacêutica, promovendo o seu
potencial, transversal a toda a sociedade e
de impacto cada vez mais decisivo.
Acresce que, nos últimos anos, a internacionalização e a exportação, a par da

defesa e promoção da dimensão social e
económica da Saúde, têm sido dois dos
grandes desafios da indústria farmacêutica
de base produtiva nacional. O trabalho de
reconhecimento das empresas portuguesas como fornecedores de excelência de
produtos e serviços de Saúde nos mercados externos assume-se como uma prioridade. Eurico Brilhante Dias, Secretário de
Estado da Internacionalização, também
marcou presença no 80.º aniversário da
associação.
A APIFARMA – Associação Portuguesa
da Indústria Farmacêutica nasceu no dia
25 de Setembro de 1975, em Lisboa, no
seguimento da dissolução do Grémio Nacional dos Industriais de Especialidades
Farmacêuticas, instituição criada a 4 de
Fevereiro de 1939.
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PNAM’19

O melhor da nossa arquitetura
na construção em madeira

O HOTEL RURAL CASA do Rio em Foz
Côa, do Arquiteto Francisco Vieira de Campos do gabinete de arquitetura.
Menos é Mais, foi o grande vencedor do
PNAM’19 - Prémio Nacional de Arquitetura
em Madeira.
O galardão foi entregue a 8 de novembro no
Mosteiro de Alcobaça, tendo também sido
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atribuída uma Menção Honrosa para a rubrica “Afirmação da Madeira e/ou Derivados
na Reabilitação” à Torre Sineira de Moncorvo, dos Arquitetos Carlos Antunes e Désirée
Pedro.
O PNAM completa assim a sua 5ª edição,
constituindo uma iniciativa que se destina a
premiar e valorizar arquitetos portugueses

que escolhem a madeira como matéria prima
para as suas construções.
A Comissão Organizadora do PNAM integrou mais uma vez a AIMMP, Associação das
Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal
- que preside ao fórum -, a OA, Ordem dos
Arquitectos e a CPCI, Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário.

OPINIÃO - PATENTES

Importa proteger o que se exporta
A Propriedade Industrial como uma mais-valia na exportação

A 14.ª EDIÇÃO do Portugal Exportador
contou, uma vez mais, com a presença de
diversas empresas que partilham o objetivo
de exportar, com sucesso, os produtos e
serviços que comercializam. Esta intenção
de vingar além-fronteiras passa, tipicamente, pela dedicação de recursos consideráveis à formulação da imagem, do nome – da
marca – que as empresas planeiam usar
para entrarem no mercado internacional.
Porém, há que ter em conta que os direitos
conferidos pelo registo de uma marca são
direitos territoriais, o que significa que, por regra, duas entidades distintas podem vender
exatamente os mesmos produtos sob marcas idênticas, em países diferentes. Não é,
por isso, garantido que uma marca nacional
registada possa ser utilizada noutros territórios, tal como não existe um registo de marca
que confira proteção em todo o mundo (uma
«marca mundial»), o que obriga as empresas
a determinarem, de forma clara, os países
para os quais pretendem exportar, podendo
os custos de registo e de renovação divergir
substancialmente de país para país.
Ainda que limitado no âmbito territorial, o
registo de uma marca confere ao seu titular
o direito de impedir que terceiros registem
ou comercializem não só marcas idênticas
à sua, mas também marcas que sejam apenas semelhantes, caso haja um risco sério
de confusão por parte dos consumidores.
Esta amplitude de proteção permite salvaguardar o interesse das empresas em co-

mercializarem uma marca realmente exclusiva; todavia, torna fundamental investigar
a existência de registos anteriores que possam conflituar com a marca cuja exportação
está em causa, os quais podem facilmente passar despercebidos. Por exemplo, se
pretender exportar substâncias farmacêuticas com a marca “LIFEL” para Espanha,
será que gerará confusão com os produtos
para cuidados de saúde da marca “LIDL”?1
E se decidir registar na Alemanha a marca
de óleos “VISCOPLEX”, poderá o titular da
marca de óleos Alemã “VISCOTECH” opor-se com sucesso? 2
Estes aspetos requerem ponderação desde
a fase inicial de um plano de exportação,
sob pena das empresas verem o seu esforço de branding desperdiçado, os seus produtos devolvidos ou apreendidos e a rutura
de relações comerciais, o que resultará na
perda do ímpeto e da oportunidade de conquistar um novo mercado.
Contudo, uma estratégia atempada e contínua em matéria de Propriedade Industrial

permite não só evitar estes contratempos,
mas também otimizar e valorizar o processo de exportação. Os conflitos com registos anteriores convertem-se em acordos de
coexistência, licenças de utilização e transmissões de marcas. As empresas ganham
a capacidade de desenvolver projetos de
marketing mais focados e distintivos, evitando situações de imitação e garantindo uma
impressão destacada aos olhos dos (novos)
consumidores. Subsequentemente, quando
a reputação da marca estiver consolidada,
a sua manutenção e acompanhamento permitirão agir contra as tentativas de aproveitamento ilícito que possam acompanhar a
conquista de prestígio.
No fundo, este planeamento assegura a
confiança das empresas no seu percurso internacional e contribui para a compreensão
de que o registo de marca não é uma mera
fonte de obrigações e de problemas, mas
sim uma fonte de rendimento e uma mais-valia decisiva para o sucesso de qualquer
exportação.

1. Sim, segundo a Primeira Câmara de Recurso, no processo R 410/2010-1.
2. O Tribunal Geral da UE decidiu que não, no processo T-138/13.

Guilherme Porto Mesquita
CONSULTOR DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
GASTÃO DA CUNHA FERREIRA, LDA.
NOTA
Este artigo representa a opinião pessoal do autor e não vincula
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Superar os desafios para processar
petróleo com nível e caudal
Lidar com petróleo é desafiante, em especial com os de qualidade inferior. A instrumentação
mais moderna de nível e caudal está à altura
OS PREÇOS mais baixos do petróleo reduziram a lucratividade das operações de exploração e produção. A utilização de novas
tecnologias de medição ajudam a reduzir os
custos operacionais, melhorando a eficiência. Neste artigo, avançamos, em como as
mais modernas tecnologias de medição podem resolver problemas com a medição de
nível e caudal em separadores.

Medição de caudal

As medições de caudal num separador,
devem estar preparadas para lidar com petróleo bruto, condensados, água de processo, gás natural, entre outros. Os medidores
mássicos por princípio de Coriolis têm vindo
a substituir as tecnologias tradicionais (deslocamento positivo, turbina e diferenciais de
pressão) pelo valor da robustez, reduzida incerteza de medida e menos desgaste.
No separador de hidrocarbonetos, os medidores de caudal por princípio de Coriolis
estão a substituir os medidores mecânicos
por não terem partes moveis e pela quase
inexistente necessidade de manutenção.
Têm muitas vantagens face aos restantes
medidores porque podem oferecer múltiplas
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Figura 1 - O medidor de caudal mássico Promass Q da Endress+Hauser com pacote de petróleo, para além de dar indicação de massa,
densidade e temperatura, fornece cálculo direto de Net Oil, cálculo de Volume de acordo com API, viscosidade e tendência de número
de Reynolds

Mark Thomas

ENDRESS+HAUSER, USA

Mark Thomas é o gestor da indústria de petróleo e gás dos EUA na
Endress+Hauser. Antes da sua função atual, Mark era gestor nacional de
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variáveis de processo num só instrumento,
para além do caudal mássico, indicam densidade e temperatura. Um medidor Coriolis
(figura 1) com opção de Petroleum Package
oferece a possibilidade de cálculo integrada
de Net oil, API gross and Net Volume, viscosidade e tendência de número de Reynolds.
Estas funcionalidades, permitem à operação um melhor entendimento da qualidade
do óleo no separador e permite melhorar a
eficiência do mesmo.
O medidor de caudal aplica a tecnologia de
Multi-frequência para os tubos de oscilação
por forma a suprimir os efeitos erráticos da
presença de bolhas de gás entranhado no
líquido.
A água produzida no processo é altamente
condutiva, dessa forma a utilização de um

medidor pelo princípio eletromagnético é a
escolha mais popular para esta função de
medida. Para os separadores de alta pressão, as partículas sólidas e areia em suspensão são críticas para o seu funcionamento.
Os medidores Coriolis são mais bem-sucedidos, porém uma solução mais dispendiosa do ponto de vista económico.
A medida de caudal de gás natural, completa a terceira medida de caudal dinâmica
necessária no separador (figura2), onde o
princípio de medida por Vortex e Coriolis são
os tipicamente mais utilizados.
O medidor por princípio de Coriolis para gás
natural, apoiado pela AGA-11, representa
um avanço e aproximação consistente que
simplifica a instalação do medidor, já que o
medidor Coriolis não tem requisitos espe-

Figura 2 - Separador de crude

ciais de instalação de distâncias a montante e jusante o que facilita a sua integração.
Considerando as restrições de redução e
perda de carga, os medidores Coriolis são
recomendados até 10 polegadas, que são
os diâmetros normalmente utilizados nos
separadores.
Uma empresa de exploração e produção no
Texas estava com dificuldades em lidar com
as novas condições de processo de crude.
As medidas de caudal por via de medidores de turbina eram um problema recorrente. Estes medidores foram substituídos por
medidores Coriolis da Endress+Hauser, o
Proline Promass. Um medidor de 2 polegadas foi instalado numa linha não só com
a função de fornecer um valor consistente
do ponto de vista de caudal e densidade,
mas também para monitorizar a relação de
densidade correlacionada com a presença
de água. A funcionalidade de Water-cut embutida no medidor de caudal permitiu esta
mais valia processual.
Os resultados foram encorajadores e o
cliente está a estender a tecnologia Coriolis
aos separadores verticais.
Os medidores por Vortex cumprem e superam os requisitos de incerteza, repetibilidade
e turn-down dos separadores. Os medidores da Endress+Hauser, mais evoluídos tecnicamente, têm funcionalidades adicionais.
O computador de caudal incorporado no
medidor com AGA-8 e AGA-NX-19 significa que não precisa de mais equipamento
auxiliar para proceder a cálculos. Uma outra
funcionalidade presente nos medidores da
Endress+Hauser Prowirl é o fato de compensar posição de montagem, isto para evitar erros de medida associados à ausência
de distâncias a montante e a jusante, reduz
também drasticamente as normais necessidades de troços retos para instalação dos
medidores.

As emulsões mostram-se um
problema para o controlo de
nível de interface

Figura 3: No separador de crude, o óleo mantém-se no topo do separador enquanto a água é retirada pelo fundo. Medir o interface do
óleo/água é critico para evitar que o óleo avance para o sistema processamento de água.

Um radar de onda guiada standard, a medir nível e interface num separador pode
ser problemático. A emulsão presente neste tipo de aplicação, na área de separação
dos dois líquidos, como por exemplo água e
óleo, não estão de todo separados. Quanto
maior for a espessura da zona de emulsão,
maior é o desafio de medir com exatidão o
nível e a interface.
Um separador retira água do óleo. O Óleo
mantém-se no topo, enquanto a água é removida pelo fundo do tanque e enviada para
o processamento de água. É importante saber o nível exato da água no separador por
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Fig 4: Quando há emulsão, o radar de onda-guiada pode localizar o interface de óleo/água (ponto preto). A linha a verde é o limite baseado
na constante dielétrica das configurações do radar, abaixo da qual o nível não é detetado

forma a evitar extrair óleo para o processamento de água, e água seguir junto com o
óleo. A conhecida zona de emulsão interfere
com este princípio de medida.
Com radar de onda guiada, um impulso
eletromagnético é enviado do transmissor
e reflete no topo do óleo, medindo assim o
nível total. Parte desse impulso eletromagnético continua através do óleo e reflete no
interface de óleo/água, onde é criado uma
segunda reflexão, que é utilizada para medir
interface (Figura4).
No entanto, se a espessura da emulsão for
mais de 50mm, o radar de onda guiada não
irá funcionar com confiabilidade porque a reflexão é altamente atenuada na emulsão. Os
radares de onda guiada são recomendados
para interface desde que a zona do mesmo
seja franca, ou que a emulsão não seja demasiado espessa. Para resolver esta limitação, a fusão de tecnologias como radar de
onda guiada e capacitivo foi instalado para
esta função.
Um sensor de nível capacitivo mede capacitância num reservatório, normalmente influenciado pela mudança de nível. A partir
do momento em que um produto é condutivo e outro não, assim como o óleo e a água,
uma medida de interface pode ser obtida
com segurança. Assim sendo, quando es-

Fig5: Levelflex FMP55 da Endress+Hauser

tamos a lidar com emulsões de óleo e água,
a tecnologia capacitiva é a preferida.
O Micropilot Levelflex FMP55 apelidado de
sensor fusion (figura 5) combina a tecnologia de radar de onda guiada e capacitivo. O

FMP55 foi instalado e de imediato os resultados são excelentes.
A figura 4 mostra como o Levelflex mede
o nível de topo com o seu sensor de onda
guiada quando o meio não tem emulsão.
Neste caso, o FMP55 consegue medir
perfeitamente o interface porque o sinal do
mesmo é muito forte. Na figura 6 mostra
como o FMP55 usa automaticamente o sinal do sensor capacitivo quando a emulsão
começa a ser demasiado espessa.
Posto isto, seja na situação de medida de
interface com ou sem emulsão, o FMP55
consegue medir com confiança tanto o nível
de topo como o nível de interface, garantindo a medida confiável para fazer a separação do óleo da água com segurança, maximizando a sua produção.
O FMP55 foi instalado aproximadamente
100mm à frente da barreira diretamente no
separador. Tradicionalmente, este interface
é medido numa bota ou tranquilizador. Esta
era a única maneira de medir no passado,
mas, a emulsão no separador não tem o
mesmo perfil que tem no tranquilizador, resultando em incerteza de medida do interface.
Uma medida não confiável de interface do
separador resulta num ineficiente controlo
da válvula de descarga, que pode provocar problemas a jusante do processo. Os
problemas incluem qualidade do crude da
água. O FMP55 pode ser com design em
Coax-probe e ser instalado diretamente no
separador. Isto permite otimizar o controlo
do separador por via do ajuste de altura de
nível de interface por forma a garantir que só
o óleo circula no canal.
A entidade tem agora uma medição de interface mais confiável de sempre, mesmo
com a formação de emulsões espessas,
e melhorou a eficiência do separador. Esta
aplicação do FMP55 permite uma melhor
recuperação de óleo reduzindo o risco de
misturas com a água. Estão instalados na
Delaware Basin mais de 500 pontos de medida com o FMP55.

Sumário:

Fig 6: Com a presença de uma zona de emulsão mais densa, a reflexão pode ser muito fraca (abaixo da linha limite de deteção) para funcionar corretamente com radar de onda-guiada. Neste caso (ponto preto), o FMP55 utiliza a tecnologia capacitiva para medir o interface
de óleo/água
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Os produtores de derivados de petróleo
são diariamente desafiados em aplicações
onde a mistura de água nas linhas de óleo
é frequente, onde gás entranhado no óleo,
emulsões ocorrem dentro de separadores, variando densidades consequentemente. Estas preocupações são comuns
utilizando instrumentação tradicional, no
entanto, os medidores de caudal e nível da
Endress+Hauser foram desenvolvidos para
atender e resolver estes desafios, como demonstrado nestes dois exemplos.

OPINIÃO - MARKETING

A transição digital no marketing
PRATICAMENTE todas as empresas, em
qualquer sector de actividade, procuram
constantemente antecipar mudanças no
seu mercado, por forma a adequar constantemente a sua oferta aos seus clientes.
Por vezes há fenómenos de inovação de tal
forma disruptivos, que alteram não só o status quo de alguns mercados, como criam
outros completamente novos.
Falemos por exemplo do Uber ou da AirBnB. Estas empresas conseguiram transformar de tal forma a experiência dos seus
clientes, que acabaram por alterar o mercado em que operavam. A impressão “Digital”
que causaram teve tanto impacto, que deram origem a case studies em todo o domínio da Gestão de Empresas. Hoje, entre
comissões executivas, comités de inovação
e escolas de gestão desenvolvem-se e ensinam-se estratégias que possam conduzir
ao aparecimento orgânico dos negócios
Uberizados do futuro.
Enquanto consumidores, estamos conscientes para um conjunto de denominadores
comuns destes negócios Uberizados ou Digitais. Em primeiro lugar, desde a introdução
do iphone, temos observado uma transformação muito visível na nossa expectativa e
predisposição de interagir digitalmente com
qualquer tipo de serviço ou aplicação. É
com toda a naturalidade que hoje se encomenda um jantar que é entregue em casa,
se agenda um serviço de transporte para
uma determinada hora ou se escolhe a casa
de sonho onde passar as próximas férias.
Tudo isto feito através da comodidade digital
de um smartphone.
Estes hábitos de utilização vão condicionando a gestão de expectativas dos clientes
finais, pois se já é possível ter tantas experiências diferenciadoras no mundo digital
hoje, não há nenhuma razão para que todas
as marcas ou serviços não marquem presença de alguma forma neste universo.
Isto é verdade, inclusivamente de forma
geracional. Os digitalmente nativos têm a
expectativa normal de interagir digitalmente
com as marcas e os early adopters do mundo digital – que viveram parte significativa
da vida sem que este existisse – também
fizeram uma adaptação e são utilizadores
versáteis desta nova realidade.
A transição digital em curso na sociedade
avança, pois, a um ritmo incansável e com
expectativas que nos devem a todos entusiasmar.

Do lado de quem está a operar a transição, contudo, nem sempre é fácil traçar o
caminho ou definir o que é mais prioritário.
O caminho da transformação digital oferece muitas tentações imediatas que podem
conduzir a desfechos imprevisíveis.
Lançar uma app móvel e um website para
estar no espaço digital é, pois, uma necessidade incontornável. Contudo, a verdade
é que são muitos os casos em que a urgência de estar presente no digital se sobrepôs à utilidade desta mesma presença.
Apps pouco diferenciadas ou de difícil navegação, ou mesmo websites construídos
sem levar em linha de conta a referenciação
de conteúdos dos motores de pesquisa da
internet podem conduzir a uma visibilidade
limitada ou a uma má avaliação por parte
dos utilizadores.
As transições digitais que começam mal dificilmente se endireitam. Um utilizador que
não fica satisfeito com a experiência que
acabou de ter, rapidamente produz uma
avaliação negativa da app, condicionando
dessa forma outros potenciais clientes a
olharem imediatamente para a sua concorrência.
Por estes motivos, é cada vez mais incontornável definir a priori a customer journey
que queremos oferecer aos nossos clientes. Entender os canais através dos quais
ele se pode ligar à nossa marca e preparar a mensagem certa para todos os momentos de interacção, potenciando uma
experiência que encante o cliente em cada
passo desse caminho. Só depois desta estratégia estar pensada e desenhada é que
devemos implementar as ferramentas digitais que materializam a nossa ideia.
A tecnologia dos dias de hoje oferece grandes possibilidades para ter sucesso nesta
abordagem. No espaço digital, os clientes
deixam as suas pegadas e isso permite às
empresas olharem para os caminhos que
estes foram percorrendo. Para além disso, os clientes digitais apresentam uma
predisposição natural para partilhar par-

te das suas informações e preferências
quando daí retiram um qualquer benefício.
Recorrendo a ferramentas de Big Data, as
empresas podem então olhar para trás no
tempo e compreender muito melhor quem
são realmente os seus clientes e que tipo
de comportamentos têm quando interagem com a sua marca.
Mas, se as empresas podem aprender
com a informação histórica dos clientes,
será que podem também antecipar comportamentos vindouros? Indo até ao ponto
de prever as vendas do próximo trimestre?
Sendo inclusivamente capaz de antecipar
o churn de um cliente a tempo de tomar
acções que o previnam? A resposta é sim.
Com o auxílio das técnicas de marketing
analítico, complementadas com motores
de machine learning e inteligência artificial,
a previsão e a prescrição do comportamento dos clientes será cada vez mais precisa ao ponto de permitir às marcas uma
especialização de cliente sem paralelo até
aos dias de hoje.
À entrada para o ano 2020, assistimos então à conjugação de dois movimentos decisivos que permitem antever que estamos
a entrar de facto na era do marketing 1:1.
Por um lado, a certeza aparente de que a
nação digital não vai parar de crescer, estabelece que a informação sobre cada cliente vai aumentar e ficar mais detalhada. Por
outro lado, o crescimento e democratização da inteligência artificial vai permitir modelar uma customer journey cada vez mais
adaptada e flexível aos comportamentos
de contexto do cliente.
Resta dizer que devemos admitir como
razoável o cenário em que nem todos os
clientes apreciem ou queiram (RGPD) ser
incluídos nesta vaga do marketing da nova
década. Haverá, seguramente, uma maioria significativa que verá com muitos bons
olhos quem os surpreenda, antecipando os
seus desejos e prevendo as suas necessidades!
Feliz 2020!

Paulo Garrido

SENIOR ACCOUNT EXECUTIVE, SAS
NOTA
Este artigo representa a opinião pessoal do autor e não vincula
a CIP - Confederação Empresarial de Portugal
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CAMPEONATO DAS PROFISSÕES:

Uma montra de competências
As competências estão no núcleo da ação da WorldSkills e estas moldam as pessoas
e as sociedades, constituindo-se como um pilar fundamental para a vida em todas as suas
dimensões. “Tudo, desde as casas em que vivemos, até às sociedades que criamos, é o resultado das
competências. Elas permitem que os indivíduos cresçam e tragam propósito às pessoas. São a força
motriz por trás de carreiras e empresas bem-sucedidas, indústrias e economias prósperas. As
competências mantêm o mundo a girar.” (WorldSkills Internacional)
OS CAMPEONATOS das profissões assumem-se, cada vez mais, como uma das
ferramentas mais eficazes para promover a
educação e formação profissional. Esta matéria nunca foi mais relevante ou mais complexa do que agora. Numa era de acesso
universal à informação, há oportunidades
aparentemente ilimitadas para a promoção
dos sistemas de educação e formação profissional junto de um público mais vasto do
que nunca, inclusive diretamente junto dos
jovens.
A visão dos jovens que competem no
WorldSkills e se destacam nas profissões
que escolheram é um catalisador para que
outros apostem também nas suas carreiras.
Isso acontece tanto nos locais da competição - em stands promovidos por operadores de educação e formação, empregadores
ou agências de emprego -, bem como fora
do evento, através da cobertura assegurada
pelos meios de comunicação social tradicionais, e, mais significativamente nos últimos
tempos, pelas redes sociais.
Em 2020, a WorldSkills assinala 70 anos de
existência. Os princípios que estiveram na
base do 1.º campeonato internacional das
profissões, que se realizou em 1950, entre
Portugal e Espanha, países fundadores,
permanecem atuais hoje. Quando se proporciona uma alavanca que os impulsiona,
os jovens são motivados a destacarem-se
nas suas competências, nas suas carreiras
e nas suas vidas. Os resultados traduzem-se numa maior valorização das suas competências e na consciência do papel crítico
que as mesmas desempenham na construção de sociedades prósperas.
Em 2020, é a cidade de Setúbal que, de
9 a 14 de fevereiro, acolhe a 44.ª edição
do Campeonato Nacional das Profissões,
o SkillsPortugal | Setúbal 2020. Numa organização do Instituto do Emprego e Formação Profissional, organismo que integra
a WorldSkills Portugal, e com o apoio da
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Câmara Municipal de Setúbal, prevê-se
que este seja um dos campeonatos nacionais mais participado de sempre.
Possuindo os Campeonatos Nacionais,
como o nome indica, uma dimensão nacional, que visa traduzir os resultados das
aprendizagens promovidos por uma larga
variedade de entidades de educação e formação, não podemos, contudo, ignorar a
dimensão de territorialidade que se regista
em cada uma das edições destes eventos.
A presença de cerca de 1000 participantes,
oriundos de todas as regiões do país, a que
acrescem as empresas e outras entidades
empregadoras, os participantes no ciclo de
seminários e os milhares de jovens integra-

dos em visitas de estudo, são um ponto de
partida para que as forças vivas da região
anfitriã do campeonato se empenhem na
divulgação e promoção de todas as potencialidades que esta tem para oferecer.
Esta, entre muitas outras, é uma das razões
para visitar este grande evento da educação
e formação profissional.
É na sequência do SkillsPortugal, Setúbal
2020 que serão apurados os jovens que
vão representar Portugal na 7.ª edição do
Campeonato Europeu das Profissões, que
decorrerá em setembro de 2020 em Graz
(Áustria) e na 46.ª edição do Campeonato
Mundial das Profissões, que terá lugar em
Xangai (China) em setembro de 2021.

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
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Portugal: Crescimento ou Estagnação?
O Imperativo da Requalificação*
“PORTUGAL: Crescimento ou Estagnação?
O Imperativo da Requalificação, título do qual
destacamos 2 vetores chaves, i.e., o crescimento e a requalificação, sendo difícil priorizar um sobre o outro, estando quase perante
o paradigma do ovo e da galinha, sendo,
contudo, verdade que a (re)qualificação e o
crescimento, ou vice-versa, têm uma ligação
umbilical e, qualquer que seja o sentido escolhido, serão sempre causa e efeito.
A 3ª variável abordada no congresso para
além da (re)qualificação e do crescimento,
foi naturalmente a automação/digitalização,
emergidos da tão referenciada industria 4.0.
No estudo em referencia é mencionado que
“…o presente estudo analisa o impacto da
automação a partir de cenários. O cenário
base assume que metade das tarefas que
têm potencial de ser automatizadas serão automatizadas até 2030. Este cenário
base implica numa redução de 1,1 milhões
de postos de trabalho…” e referindo mais
adiante que, “No entanto, para o mesmo
cenário de adoção de automação, 0,6-1,1
milhões de novos empregos também poderão ser criados…”
Sito ainda uma última passagem do estudo
que considero relevante para os vetores em
apreço, da (re)qualificação e o crescimento,
nomeadamente: “O que fica claro neste estudo é que independentemente do número
de postos de trabalho criados ou perdidos
em termos líquidos, cerca de 700 mil trabalhadores terão de alterar a sua ocupação ou
adquirir novas capacidades até 2030. Este é
fundamentalmente o grande desafio colocado pela automação.”
Deste enquadramento, despontam 2 mensagens; a positiva e a relevante.
A positiva, porque se aborda a variável da
criação de novos empregos (até 1,1 milhões); e a relevante porque identifica em
cerca de 700 mil trabalhadores os que terão
de alterar a sua ocupação ou adquirir novas
capacidades, o que nos permite conhecer a
dimensão do desafio.
Desafio perfeitamente identificado e que
mereceu particular destaque nas intervenções do Presidente da CIP – António Saraiva ou ainda de Guy Ryder, Diretor-Geral
da OIT – Organização Internacional do Trabalho, de entre outras, corroborados por
diversos intervenientes de diversas empresas, que identificaram a qualificação dos
recursos humanos como o fator decisivo e
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diferenciador do ambicionado crescimento.
Mas neste mundo novo da automação e digitalização pretende-se automatizar as pessoas e digitalizar o conhecimento?...ou pelo
contrário “humanizar” as pessoas e materializar o conhecimento?
No CENFIM, somos defensores da 2ª opção
mas, como?
Para nós, humanizar as pessoas significa,
saber cooperar, ser criativo, ter pensamento
critico e pô-las a comunicar, fator este que
estranhamente está a ser erradicado pela
desejada digitalização das comunicações, o
que é um contrassenso, mas, olhando com
mais atenção verificamos que são estas as
características chaves que nos permitirão
manter a supremacia, cooperante, com o
equipamento.
Como referido, não se pretende digitalizar o
conhecimento, mas devemos utilizar o referido mundo digital para materializar esse
conhecimento.
É neste novo enquadramento que o CENFIM pretende voltar a assinalar a diferença
pedagógica e reafirmar a qualidade das
competências.
Explorar a Comunicação, partilhando pensamentos, perguntas ideias e soluções;
incutir o pensamento Critico, olhando para
os problemas com uma nova abordagem

interligando aprendizagens de diversos domínios; instigando a Cooperação, trabalhando em conjunto para alcançar o objetivo,
maximizando talentos, experiencias e inteligências individuais e por fim; dando espaço
à Criatividade, tentando novas abordagens
para fazer acontecer, como base na invenção e inovação.
Este é o modelo que começamos a implementar e estamos convictos que nesta
aprendizagem baseada em projetos, o fio
condutor de aprendizagem deixa de ser o
mero alinhamento dos conteúdos curriculares e a aprendizagem passa a ser baseada
num Projeto, tangível.
Mas conscientes que mesmo conseguindo
maximizar a dinâmica de um grupo, também soubemos desenhar projetos que não
visam apenas a especificidade da empresa,
mas em particular a individualidade do formando, tendo hoje ferramentas digitais, mas
também materiais, que permitem uma oferta
única no mercado focada nas competências
do individuo.
Esta é a chave da diferença, uma aprendizagem norteada pelas competências técnicas
desenvolvidas por pessoas, que se tornam
cada vez mais qualificadas com uma forte
mais valia no crescimento das empresas e
da economia de Portugal.
No período da Industria 3.0 providenciamos
mais de 250 mil profissionais qualificados ao
mercado e agora, na Industria 4.0, estamos
a alterar e requalificar muitos deles, mas
também a qualificar uma nova geração que
pensa digital, mas age com conhecimento
critico, cooperante, comunicativo e criativo…que se distingue das máquinas… para
as poder criar, para as poder gerir e para as
poder digitalizar.
O CENFIM está com as Pessoas na Industria 4.0, orientado tecnologicamente para o
mercado.

*O título deste artigo teve por inspiração o congresso anual da CIP, dedicado ao tema “Portugal: Crescimento ou Estagnação? A
resposta está nas empresas!”, no qual também foi apresentado o estudo intitulado “O Futuro do Trabalho em Portugal: o Imperativo da
Requalificação” da Nova School of Business and Economics.

Vitor Dias

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO, CENFIM
NOTA
Este artigo representa a opinião pessoal do autor e não vincula
a CIP - Confederação Empresarial de Portugal

NOTÍCIAS

BREVES
Conferência para clusters
O IAPMEI organizou recentemente a
primeira conferência nacional dirigida aos
clusters portugueses de competitividade e
membros associados, na qual se realizou
uma sessão plenária que contou com
a presença de oradores internacionais
ligados à temática da clusterização, nomeadamente representantes da unidade
COSME da DG GROW, Comissão Europeia
e da EASME-Executive Agency for Small
and Medium-sized Enterprises e também
da Comissão Europeia.

COSEC apoia gestão
A COSEC desenvolveu duas soluções
digitais gratuitas – o COSEC link e o
COSEC info – que apoiam a gestão das
empresas no recurso ao seguro de
créditos. O COSEC link é uma interface
de programação de aplicações (API)
que permite às empresas ligarem o
seu software de gestão à Companhia.
Já O COSEC info é uma nova funcionalidade do COSECnet, a plataforma
de gestão online da apólice de Seguro
de Créditos da empresa. Agora, os
segurados passam a ter acesso a
um conjunto adicional de indicadores
financeiros sobre entidades que atuam
no mercado interno, nomeadamente
vendas e prestação de serviços, entre
muitas outras informações.

WindFloat Atlantic operacional
A primeira plataforma do parque eólico,
conectada a 31 de dezembro, poderá
fornecer à rede elétrica portuguesa a
energia produzida pela sua turbina eólica
de 8,4 MW, a maior no mundo instalada
numa plataforma flutuante. A entrada em
operação deste parque eólico flutuante
incentiva a diversificação da origem
da energia, permite o acesso a áreas
marinhas sem precedentes e representa
um avanço tecnológico relevante para a
descarbonização da economia.

Movido a biodiesel
O projeto “Movido a Biodiesel” é uma iniciativa conjunta entre a CARRIS e a PRIO
para a promoção da mobilidade sustentável na cidade de Lisboa. A carreira 702
da CARRIS é a primeira a ser abastecida
com um novo combustível especialmente
produzido pela PRIO a partir de óleos
alimentares usados, que reduz em 83%
as emissões de gases de efeito de estufa
dos tradicionais combustíveis fosseis.
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ONLINE SUPPORT DA SEW-EURODRIVE
ATINGE 100.000 UTILIZADORES
O Online Support da Sew-Eurodrive
atingiu recentemente a marca dos
100.000 utilizadores, o que corresponde
ao número de habitantes de uma cidade
de tamanho médio na Europa.
O utilizador 100.000 é um engenheiro
de manutenção do México que trabalha
numa fábrica de produção de pão, pão de
ló e tortilhas e tinha um problema com
o misturador de fermento. Visitou o site
da Sew-Eorodrive México e utilizou o número de série para encontrar algumas informações iniciais sobre o produto. Após
registo no Online Support conseguiu
descobrir a referência correspondente à
junta danificada e respetivas dimensões.
Com a nova junta entretanto recebida,
pode rapidamente fazer as reparações
necessárias e o misturador está agora novamente em funcionamento.
«Este sucesso fala por si e é motivo suficiente para que fazer uma análise mais
detalhada ao serviço que muitos clientes
já escolheram. Se um utilizador visitar o
Online Support no nosso wbesite, uma
coisa ficará rapidamente clara: a oferta
de serviços é enorme. Começando com
a seleção do conversor de frequência e o
configurador do produto, passando pelas
opções de solicitação e encomenda, até à
resolução de problemas e download de
uma ampla gama de informações em
dados e documentos, o cliente pode encontrar muitas ferramentas para trabalhar em parceria com a Sew-Eurodrive»,
destacam os responsáveis da empresa.

O Online Support está disponível dia e
noite e oferece aos utilizadores a oportunidade de encontrar informações muito
rapidamente. Muitos dos clientes trabalham em indústrias onde longos períodos de inatividade não são simplesmente uma opção. Se ocorrer um problema
precisam de encontrar uma solução rapidamente e a qualquer hora do dia.
O Online Support oferece aos clientes
muitas informações sobre as questões
mais frequentes, apresentadas de maneira simples e clara.
Outro fator importante é que, na era do
Google, da Apple e da Amazon, os clientes estão acostumados a procurar informações na Internet e também a configurar produtos online: o seu primeiro
passo é consultar frequentemente a
Web. «Incorporámos no Online Support
todo o saber resultante das várias décadas de experiência da empresa, para que
possamos oferecer aos nossos clientes a
assistência mais adequada. 100.000 utilizadores confirmam os nossos esforços
e são a nossa motivação para continuar
a aperfeiçoar constantemente o Online
Support. Gostaríamos de aproveitar esta
oportunidade para agradecer a todos
os utilizadores do nosso serviço online,
seja por utilizarem a nossa ferramenta,
como pelos comentários recebidos que
nos ajudam a continuar melhorando,
ainda mais, esta ferramenta de trabalho», acrescentam os responsáveis da
Sew-Eurodrive.

REPSOL NO TOPO DAS PREFERÊNCIAS
A Repsol arranca o ano de 2020 no topo das preferências dos consumidores. Pelo quarto
ano consecutivo, foi considerada “Escolha do Consumidor” na categoria de “Postos de
Abastecimento” para 2020. Esta é a 5ª vez que a empresa é premiada pela Consumer
Choice – Centro de Avaliação da Satisfação do Consumidor – que apresenta as “Escolhas
do Consumidor” em Portugal.
A Escolha do Consumidor 2020 premeia as marcas, com base na sua performance em
2019. A Repsol foi escolhida entre 5 marcas avaliadas por 1102 consumidores.
Este prémio junta-se a outros que a companhia conseguiu recentemente, nomeadamente o prémio 5 estrelas na categoria de “Postos de Abastecimento” e logo na primeira
vez que concorreu a este prémio. A Repsol foi escolhida entre 4 marcas avaliadas por
1230 consumidores. A Melhor Loja de Portugal na categoria de “Postos de Abastecimento”, um prémio promovido pela “Grande Consumo” em parceria internacional com a
“Q&A”, que se apresenta como o maior selo dedicado ao retalho no espaço europeu.
A Repsol conta ainda com o mais elevado nível de satisfação no Portal da Queixa, na
categoria “Estações de Serviço”.

Conjuntura
Económica

CONJUNTURA

SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2019

ENVOLVENTE INTERNACIONAL

No World Economic Outlook de outubro,
o FMI, projeta para este ano uma forte
desaceleração do crescimento económico global para 3.0%, o nível mais baixo
desde 2009. Este valor corresponde a
uma nova revisão em baixa, de 0.2 p.p.,
relativamente às projeções de julho.
Uma característica comum desta evolução, nos últimos 12 meses, tem sido
o abrandamento da produção industrial,
extensivo a muitas economias e motivado por um conjunto diversificado e interrelacionado de fatores, nomeadamente:
um forte declíneo na produção e nas
vendas de automóveis, a fraca confiança empresarial decorrente das crescentes tensões comerciais entre Estados
Unidos e China em matéria comercial e
tecnológica e a desaceleração da procura na China.
Para 2020, o FMI prevê uma recuperação do crescimento mundial para 3.4%
(menos 0.1 p.p. que nas previsões de
julho), apesar das perspetivas de fraco
dinamismo para um grupo de economias
sistémicas que inclui Estados Unidos,
área do euro, China e Japão. A recuperação prevista para 2020 será liderada
pela Índia e diversas outras economias
emergentes.
Para a União Europeia, o FMI prevê, para
2019, um crescimento de 1.5%, seguido
de uma ligeira recuperação para 1.6%
em 2020. Estes são valores superiores
aos das mais recentes previsões da Comissão Europeia, que apontam para um
período prolongado de crescimento reduzido (1.4%, tanto em 2019 como nos
próximos dois anos) e baixa inflação.
De acordo com as estimativas do Eurostat para o terceiro trimestre de 2019, o
crescimento homólogo do PIB estabili-
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zou em 1.2%, na área do euro, e 1.4%
no conjunto da União Europeia.
A Alemanha escapou à entrada em recessão técnica, com uma ligeira melhoria para um crescimento em cadeia de
0.1% (0.5% em termos homólogos).
A atividade permanece mais dinâmica na
generalidade das economias periféricas
(com destaque para a Polónia, Hungria
e Estónia, com taxas de crescimento superiores a 4%), mas é já nítido o impacto
da conjuntura externa mais adversa em
muitos destes países.
Espanha manteve o ritmo de crescimento do trimestre anterior (0.4% em cadeia
e 2.0% em termos homólogos).
Também no terceiro trimestre de 2019, o
crescimento económico nos EUA estabilizou em cadeia (0.5%) e enfraqueceu
novamente em termos homólogos (de
2.3% para 2.1%).

COTAÇÕES INTERNACIONAIS

Nos três meses em análise, o euro manteve alguma estabilidade, oscilando entre os limites de 1.09 e 1.12 dólares por
euro. Nos primeiros dias de dezembro a
cotação permaneceu quase sempre na
faixa dos 1.10 dólares.
O preço do petróleo (brent, no mercado
spot) aumentou em setembro, atingindo
valores superiores a 65 dólares por barril
em meados do mês, corrigindo depois
para perto de 60 dólares durante todo o
mês de outubro. Em novembro voltou a
estar em alta, fechando o mês na faixa
dos 64 dólares.

PORTUGAL

No terceiro trimestre, o crescimento do
PIB manteve-se em 1.9%, relativamente
ao mesmo período do ano passado, mas
reduziu-se para 0.3% em comparação
com o segundo trimestre – ver gráfico 4.
Será suficiente um crescimento em cadeia entre 0.2% e 0.5% no quarto trimestre para que, no cômputo de 2019,
o PIB aumente à taxa de 1.9%.
Os contributos da procura interna e da
procura externa líquida para a variação
homóloga do PIB mantiveram-se inalterados (respetivamente em 3.2 p.p. e -1.3
p.p.).
Quanto à evolução da procura interna,
a aceleração do consumo compensou
o abrandamento do investimento. Este
abrandamento ficou a dever-se às componentes de equipamento de transporte
(que registou uma queda de 8%) e de
outras máquinas e equipamento (com
um ténue crescimento de 0.3%, após
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5.6% no segundo trimestre). Pelo contrário, o investimento em construção
manteve uma forte dinâmica (10.9%).
As exportações aceleraram de 1.6%
para 2.6% (em resultado do bom resultado das exportações de serviços,
já que as exportações de bens abrandaram para apenas 1%). As importações também aceleraram (de 4.8% para
5.8%), mantendo o défice comercial em
0.8% do PIB.
Na ótica da produção, destaca-se, pela
negativa, o facto do VAB da indústria
permanecer em terreno negativo pelo
quarto trimestre consecutivo, com uma
queda de 1.2%.
O emprego (na ótica das contas nacionais) reduziu o seu crescimento para
0.7%, registando-se um ganho de 1.2%
na produtividade do trabalho.
Em outubro, o indicador coincidente
mensal para a atividade económica estabilizou em 2.0%, após ter diminuído
nos dois meses anteriores.
As previsões da Comissão Europeia
para Portugal, divulgadas em novembro, apontam para um abrandamento
do crescimento económico de 2.4% em
2018 para 2.0% em 2019 e 1.7% nos
próximos dois anos.
De acordo com a Comissão Europeia, a
procura interna deverá continuar a dar
um forte contributo para o crescimento
do PIB em 2019, apesar da desaceleração do consumo, devido ao aumento
substancial do investimento no início do
ano.
Em 2020 e 2021, a procura interna deverá continuar a sustentar o crescimento, embora a um ritmo decrescente.
A maior moderação do consumo privado, que deverá continuar a fazer-se sentir em 2020 e 2021, ficará a dever-se à
menor criação líquida de emprego.
O investimento, apesar de desacelerar
em 2020, deverá permanecer relativamente robusto.
As previsões da Comissão apontam também para um significativo abrandamento
das exportações em 2019, num quadro
internacional menos favorável. Em 2020
e 2021, as exportações deverão manter um ritmo de crescimento modesto.
As importações continuarão a aumentar
a taxas superiores às das exportações,
impulsionadas pelo investimento, o que
conduzirá a um progressivo deterioramento da balança comercial. Mesmo
assim, o saldo da balança corrente e de
capital manter-se-ia positivo, no horizonte temporal destas provisões.

Evolução do PIB na ótica da procura (taxas de variação homóloga)
3º Tr. 18

4º Tr. 18

1º Tr. 19

2º Tr. 19

3º Tr. 19

PIB

2.4

2.0

2.1

1.9

1.9

Consumo Privado

3.3

3.3

2.4

2.1

2.4

Consumo Público

0.8

0.8

0.6

0.4

0.5

FBCF

6.2

4.8

11.3

8.2

5.8

Exportações

2.8

0.8

3.1

1.6

2.6

Importações

4.6

4.2

7.1

4.8

5.8

Fonte: INE

Previsões económicas mais recentes para Portugal
2018

2019

2020

2021

PIB

2.4

2.0

1.7

1.7

Consumo Privado

3.1

2.3

2.0

1.9

Consumo Público

0.9

0.8

0.8

0.8

FBCF

5.8

6.5

4.8

5.0

Exportações

3.8

2.7

2.7

2.8

Importações

5.8

4.6

3.9

4.0

Emprego

2.3

1.0

0.5

0.5

Taxa de desemprego

7.0

6.3

5.9

5.6

Fonte: Comissão Europeia

As previsões do Conselho das Finanças
Públicas (CFP), que apontam para taxas de crescimento do PIB de 1.9% em
2019 e de 1.7% em 2020 e 2021, estão,
em grande medida, em linha com as da
Comissão Europeia.
As principais diferenças residem num
abrandamento mais marcado da procura interna (tanto do consumo privado, ao
longo dos três anos em análise, como
do investimento, em 2020 e 2021).
Pelo contrário, as previsões do CFP são
um pouco mais favoráveis no que respeita ao desempenho das exportações
em 2020 e 2021, prevendo alguma aceleração das mesmas.
Em setembro e outubro, o índice de produção industrial (IPI) manteve-se em ter-

reno negativo, embora em outubro com
uma queda menos acentuada (-2.4%
contra -5.5% em setembro).
O volume de negócios na indústria recuperou em outubro para um ligeiro crescimento, impulsionado pelo mercado
externo, que voltou a mostrar resultados
mais favoráveis do que o mercado interno (ainda em queda, embora menos
acentuada) – ver gráfico 5.
De acordo com os resultados do inquérito ao emprego, a taxa de desemprego
diminuiu de 6.3%, no segundo trimestre,
para 6.3% no terceiro – ver gráfico 6 –
havendo menos 29,3 mil desempregados do que há 12 meses.
A taxa de desemprego de jovens (15 a
24 anos) situou-se em 17.9%, menos
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2.1 p.p. do que no trimestre homólogo
e menos 0.2 p.p. do que no trimestre
anterior. A taxa de desemprego de longa duração (3.2%) também diminuiu,
quer em relação ao trimestre homólogo
(3.4%) quer em relação ao trimestre anterior (3.3%).
O emprego aumentou 0.9% em termos
homólogos (o mesmo ritmo do trimestre
anterior), com a criação líquida de 45
postos de trabalho em 12 meses.
Em termos homólogos, os maiores
acréscimos continuaram a verificar-se nos escalões etários acima dos 44
anos (mais 51.8 mil), refletindo o envelhecimento da força de trabalho, e nas
pessoas com o ensino secundário (mais
108.3 mil) ou superior (mais 64.8 mil), o
que denota uma progressiva melhoria do
nível de habilitações.
O número de trabalhadores por conta de
outrem com contrato de trabalho sem
termo aumentou, nos últimos 12 meses,
em 99.5 mil, tendo reforçado o seu peso
no total para 79.5%. Em contrapartida,
o número de trabalhadores com contrato de trabalho com termo ou outro tipo
de contrato de trabalho diminuiu (menos
62.6 mil).
Os dados do INE revelam uma diminuição, nos últimos 12 meses, do emprego
em setores abertos à concorrência internacional: na agricultura (menos 26.3
mil), nas atividades ligadas ao turismo
(nomeadamente alojamento e restauração, menos 17.6 mil) e, pela primeira
vez desde o quarto trimestre de 2013,
na indústria transformadora (menos 4
mil). A criação de emprego permaneceu
elevada em diversas atividades de serviços, com destaque para as atividades
de saúde e apoio social (mais 42 mil
empregos) e para as atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
(mais 29.6 mil empregos).
A taxa de inflação aferida pelo Índice de
Preços no Consumidor (IPC) regressou
em outubro a terreno positivo, embora
muito perto de 0%, depois de três meses seguidos de queda dos preços - ver
gráfico 7.
A inflação subjacente (excluindo produtos alimentares não transformados e
energéticos) recuperou um pouco, para
uma taxa de 0.3%, enquanto os preços
dos produtos energéticos reforçaram
(para -4.5%) a tendência de queda iniciada em junho.
CIP - Departamento de Assuntos Económicos
(elaborado com informação até 10-12-2019)
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