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Este é o primeiro número da Revista Indústria – agora renovada a nível gráfico
e de conteúdos –  após a tomada de posse dos novos órgãos sociais da CIP para
o novo mandato de 2020 a 2022.

Previa que este mandato fosse, à partida, mais exigente, pelos desafios económicos 
que se antecipavam. Tornou-se, subitamente, de responsabilidade acrescida, face
à emergência da situação inédita que estamos a viver. Uma situação inédita, quer
na ameaça que representa em termos de saúde pública, quer na gravidade sem 
precedentes do seu impacto social e económico.

Nas últimas semanas, tenho procurado estar à altura dessa responsabilidade 
acrescida, em conjunto com os meus colegas dos órgãos sociais da CIP e ajudado 
pela nossa estrutura interna, que, em teletrabalho, tem sabido responder, 
articuladamente, com empenho e brio profissional, às inúmeras tarefas que lhe têm 
sido atribuídas.

Temos procurado acompanhar de perto a evolução da situação, auscultando os nossos 
associados em permanência. Mantemos um diálogo próximo e constante com o 
Governo, reportando a realidade, procurando respostas em tudo o que diz respeito 
às empresas, avaliando e discutindo medidas, exigindo mais e melhor, por forma a 
salvar o maior número possível de empresas. O mesmo fazemos, à escala europeia, 
através da nossa participação na BusinessEurope. Acorremos, frequentemente, 
a dificuldades pontuais que nos vão chegando através dos nossos associados, 
intervindo na medida do possível.

Em suma cumprimos, neste contexto, a nossa missão de ser a voz das empresas, 
interpretando os problemas e necessidades de todos os seus associados, servindo-os, 
coordenando os seus esforços e defendendo os seus interesses comuns.
Também assumimos esta missão junto da opinião pública, conscientes de que, 
nestes momentos de maior dramatismo e sensibilidade, não podemos descurar
o papel social das empresas, nem a correta expressão pública de uma mensagem 
responsável, que dignifique os empresários.

Face à imprevisibilidade de uma realidade que toma novos contornos a cada 
instante, toda a nossa atuação tem sido feita sob uma certeza: só salvando as 
empresas será possível preservar o emprego. Com este objetivo, juntemos esforços, 
todos, mas mesmo todos, independentemente dos nossos interesses específicos 
e das nossas ideologias. Por Portugal e pelos portugueses.

Uma missão em 
tempos de crise

“Cumprimos a nossa 
missão de ser a 

voz das empresas, 
interpretando 
os problemas e 

necessidades de todos 
os seus associados (...) 
e defendendo os seus 
interesses comuns.“

Editorial

António Saraiva
PRESIDENTE DA CIP
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Órgãos sociais 
da CIP assumem 
novo mandato em 
período de crise 

Em destaque

Os órgãos sociais da CIP tomaram posse para o novo mandato num cenário 
de exceção, provocado pela pandemia do novo coronavírus. O mandato que 
se previa mais exigente, pelos desafios económicos que já se antecipavam, 
tornou-se, agora, de responsabilidade acrescida.

Os órgãos sociais da CIP – Confederação Empresarial de 
Portugal para o triénio 2020-2022 tomaram posse no dia 12
de março, sem que se realizasse uma cerimónia pública, devido 
às condicionantes impostas para limitar o alastramento do novo 
coronavírus.
“O mandato iniciou-se num momento particularmente difícil, com 
a emergência de perturbações na atividade económica devido à 
pandemia de COVID-19, que não sabemos ainda que proporções 
virão a tomar ou por quanto tempo se farão sentir”, afirma o 
presidente da Direção da CIP, António Saraiva, que frisa tratar-
-se de um fator que absorve, neste momento, grande parte das 
preocupações e da ação da Confederação. 
Independentemente da COVID-19, os desafios que se 
antecipavam já tornariam os próximos anos “mais exigentes, 
para o país e para as empresas, com responsabilidades 
acrescidas para a CIP”, considera António Saraiva. Exigência
e responsabilidade que aumentaram agora com a atual situação 
de saúde pública, com efeitos severos na economia, em todas 
as suas vertentes, em Portugal e nos seus principais parceiros 
comerciais. 
O presidente da CIP explica que, no plano externo, para além 
do prolongado período de reduzido crescimento europeu, as 
perspetivas já não se afiguravam animadoras, devido à “ameaça 
do protecionismo e de decisões políticas imprevisíveis”, como 

o posicionamento do Reino Unido nas negociações de um 
acordo com a União Europeia e o impasse em torno do Quadro 
Financeiro Plurianual, que, salienta, constituem “apenas dois 
exemplos de visões políticas desajustadas” que podem afetar
os interesses de Portugal.
Internamente, António Saraiva recorda as previsões de 
trajetória de abrandamento da atividade económica e alerta 
que as empresas não têm as melhores condições para 
responder às dificuldades. “As empresas enfrentam o problema 
crescente da escassez de recursos humanos qualificados 
e um enquadramento pouco propício ao investimento e à 
competitividade”, quer ao nível da fiscalidade, quer ao nível
do financiamento, e ainda no que se refere a um “peso excessivo” 
dos custos de contexto, explica. 
O presidente da CIP frisa que “é neste enquadramento adverso 
que o país e as empresas enfrentarão grandes desafios, 
imediatos e estruturais”, que irão condicionar o desenvolvimento 
da economia e da sociedade se não houver “uma resposta 
consequente e atempada”. Para António Saraiva, este 
enquadramento “exige da CIP uma intervenção determinada, 
influenciando a reorientação das políticas públicas num sentido 
mais favorável à competitividade”, assim como o contributo para 
o reforço do movimento associativo e da sua capacidade
de intervenção na sociedade.
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Em destaque

Presidente da CIP desde janeiro de 2010, com uma década 
cumprida na liderança da maior confederação empresarial 
portuguesa, António Saraiva recorda que, no início do seu 
primeiro mandato, a CIP alertou para a inevitabilidade de 
“um forte ajustamento” para correção dos desequilíbrios 
das contas públicas portuguesas, ou por “antecipação e 
comando” nacional, ou por imposição do exterior. “Fomos, 
de facto, obrigados a mudar. Precisámos de cinco anos [de 
2014 a 2018] para recuperar o que perdemos, nos cinco anos 
anteriores, em termos de geração de produção
e rendimentos”, afirma.

Defende que, “além de resiliência, as empresas portuguesas 
demonstraram esforço, criatividade, talento e ambição na 
forma como venceram a crise”, e considera que, por isso, 
a economia e o tecido empresarial nacionais “são agora 
estruturalmente diferentes” e com novas forças, apesar
de também apresentarem novas debilidades. 
Pelo lado positivo, António Saraiva elogia que o peso dos 

setores exportadores de bens e serviços, com destaque para
a indústria e o turismo, é agora substancialmente maior, numa 
economia mais internacionalizada, mas aponta, pelo lado 
negativo, que o peso do investimento no produto interno bruto 
(PIB) está ainda longe de recuperar para os níveis históricos, 
em resultado da queda acentuada nos anos de crise.
Outro aspeto negativo é o elevado endividamento do tecido 
empresarial português, apesar dos progressos feitos desde 
2013. “As dificuldades no acesso ao financiamento ainda 
constituem um sério constrangimento a um relançamento 
mais forte do investimento”, salienta o presidente da CIP, 
frisando que “o sistema bancário, apesar de mais capitalizado 
e dispondo de mais liquidez, continua a falhar na canalização 
de recursos financeiros para o setor produtivo”. E critica ainda 
o facto de o esforço de consolidação orçamental ter recaído 
“excessivamente sobre a carga fiscal, elevando-a para níveis 
demasiado altos, que pesam sobre a competitividade das 
empresas e tornam o país menos atrativo”. 
Questionado sobre as medidas que mais beneficiariam as 
empresas portuguesas no curto prazo, contribuindo para uma 
economia mais robusta, o presidente da CIP indica que
“é necessário inverter a tendência de aumento da carga fiscal 
e atenuar os aspetos em que o sistema fiscal português 
se mostra mais desfavorável”, destacando a proposta de 
aprofundamento do regime de Dedução de Lucros Retidos
e Reinvestidos.
Em matéria de financiamento, António Saraiva considera que 
“é preciso definir claramente o papel a desempenhar pelas 
instituições financeiras públicas, no quadro de uma estratégia de 
reorientação dos recursos financeiros para os setores produtivos”. 
Destaca, ainda, “a urgência de um plano de requalificação 
massivo da atual força de trabalho, envolvendo empresas e 
respetivas estruturas associativas, universidades e centros 
de formação, a par do Governo, numa estratégia integrada 
a nível nacional”, que tem constituído uma preocupação da 
Confederação e é, precisamente, um dos principais eixos de 
atuação do novo mandato da CIP para o triénio 2020-2022.

“O sistema bancário, apesar
de mais capitalizado
e dispondo de mais 
liquidez, continua a falhar 
na canalização de recursos 
financeiros para
o setor produtivo”, afirma 
António Saraiva. 

Portugal foi
obrigado a mudar,
mas é preciso mais
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Em destaque

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

PRESIDENTE

Salvador de Mello
Individualidade

João Pereira da Cruz
J. Pereira da Cruz, SA

Pedro Marques Henriques
BONDALTI SGPS, SA

VICE-PRESIDENTE SECRETÁRIO

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE

Bruno Bobone
CC-Portugal - Câmara de Comércio
e Indústria Portuguesa

Rui Oliveira Neves
GALP Energia, SA

Pedro Aleixo Dias

VICE-PRESIDENTE VOGAL EFETIVO (ROC)

Rui Carlos Lourenço Helena

VOGAL SUPLENTE (ROC)

ÓRGÃOS SOCIAIS
DA CIP MANDATO 2020-2022
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Em destaque

João Almeida Lopes
APIFARMA - Associação 
Portuguesa da Indústria 
Farmacêutica

Carlos Cardoso
ANIMEE - Associação 
Portuguesa das Empresas
do Sector Elétrico e Eletrónico

Óscar Gaspar
APHP - Associação 
Portuguesa de Hospitalização 
Privada

Luís Miguel Ribeiro
AEP - Associação Empresarial 
de Portugal

António Poças
NERLEI – Associação 
Empresarial da Região
de Leiria

Fernando Paiva de Castro
AIDA CCI - Câmara
de Comércio e Indústria
do Distrito de Aveiro

José Couto
AFIA - Associação dos 
Fabricantes para a Indústria 
Automóvel

Armindo Monteiro
ANETIE – Associação Nacional 
das Empresas das Tecnologias 
de Informação e Eletrónica

Jorge Henriques
FIPA – Federação das 
Indústrias Portuguesas
Agro-Alimentares

Paulo Duarte
FARMINVESTE, SGPS, SA

José Eduardo Carvalho
AIP/CCI – Associação 
Industrial Portuguesa/Câmara 
de Comércio e Indústria

António Redondo
CELPA – Associação
da Indústria Papeleira

Gonçalo Figueiredo de Barros
TRIVALOR

Leonor Sottomayor
SONAE SGPS, SA

Rafael Campos Pereira
AIMMAP - Associação dos 
Industriais Metalúrgicos,
Metalomecânicos e Afins de 
Portugal

Isabel Barros
APED – Associação 
Portuguesa de Empresas
de Distribuição

Eduardo Rangel
Rangel – Investimentos 
Logísticos, SA

Nuno Fernandes Thomaz
CENTROMARCA – Associação 
Portuguesa de Empresas
de Produtos de Marca

Elena Aldana
MERCADONA / Irmãdona 
Supermercados, SA

João da Costa Pinto 
Individualidade

Luís Rebelo da Silva
APQuímica - Associação 
Portuguesa das Empresas 
Químicas

DIREÇÃO

PRESIDENTE

António Saraiva

VICE-PRESIDENTES

VOGAIS

Maria Salomé Rafael
NERSANT – Associação 
Empresarial da Região
de Santarém

Mário Machado
ATP – Associação Têxtil
e Vestuário de Portugal

Vítor Neto
NERA – Associação 
Empresarial da Região
do Algarve

ÓRGÃOS SOCIAIS
DA CIP MANDATO 2020-2022
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Em destaque

CONSELHO GERAL

PRESIDENTE

Salvador de Mello
Individualidade

VICE-PRESIDENTES

João Faria
AICE - Associação dos 
Industriais da Construção
de Edifícios

João Almeida Lopes
APIFARMA - Associação 
Portuguesa da Indústria 
Farmacêutica

Isabel Barros
APED – Associação 
Portuguesa de Empresas
de Distribuição

Nuno Fernandes Thomaz
CENTROMARCA – Associação 
Portuguesa de Empresas
de Produtos de Marca

Amaro Reis
APIP - Associação Portuguesa 
da Indústria de Plásticos

António Sampaio de Mattos
APCC – Associação 
Portuguesa de Centros 
Comerciais

Fernando Santo
Individualidade

Francisco Barroca
CERTIF - Associação
 para a Certificação

Gregório Rocha Novo
Individualidade

João Faustino
CEFAMOL - Associação 
Nacional da Indústria
de Moldes

Armindo Monteiro
ANETIE – Associação Nacional 
das Empresas das Tecnologias 
de Informação e Eletrónica

Carlos Cardoso
ANIMEE - Associação 
Portuguesa das Empresas
do Sector Elétrico e Eletrónico

Alexandre Fonseca
Altice Portugal, SA

Ana Isabel Trigo de Morais
Sociedade Ponto Verde

António Trigueiros de Aragão
AEBB – Associação 
Empresarial da Beira Baixa

Filipe Granjo Paias
APORMED - Associação 
Portuguesa das Empresas
de Dispositivos Médicos

Francisco Frazão Guerreiro
APQ - Associação Portuguesa 
para a Qualidade

João Cardoso de Albuquerque
ACIB - Associação Comercial e 
Industrial de Barcelos

João César Machado
AGEFE - Associação 
Empresarial dos Setores 
Elétrico, Eletrodoméstico, 
Fotográfico e Eletrónico

António Saraiva

Rafael Campos Pereira
AIMMAP - Associação dos 
Industriais Metalúrgicos,
Metalomecânicos e Afins
de Portugal

Alexandre Meireles
ANJE - Associação Nacional 
de Jovens Empresários

Ana Maria Couras
FIOVDE – Federação das 
Indústrias de Óleos Vegetais, 
Derivados e Equiparados

César Araújo
ANIVEC/APIV - Associação 
Nacional das Indústrias
de Vestuário e Confeção

Filipe Pombeiro
NERBE/AEBAL – Associação 
Empresarial do Baixo Alentejo 
e Litoral

Franquelim Alves
Individualidade

Luís Miguel Ribeiro
AEP - Associação Empresarial 
de Portugal
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Em destaque

João Rui Ferreira
APCOR – Associação 
Portuguesa de Cortiça

Jorge Pais
NERPOR-AE – Núcleo 
Empresarial da Região
de Portalegre – Associação 
Empresarial

José Honório
Individualidade

José Maria Freitas
ANICP - Associação Nacional 
dos Industriais de Conservas 
de Peixe

Luís Braga da Cruz
FORESTIS - Associação 
Florestal de Portugal

Luís Filipe Villas Boas
APF - Associação Portuguesa 
de Fundição

Luís Roque
AEC – Associação Empresarial 
de Cantanhede

Mário Pereira Gonçalves
AHRESP - Associação
da Hotelaria, Restauração
e Similares de Portugal

Nuno Botelho
ACP - Associação Comercial 
do Porto - Câmara de 
Comércio e Indústria do Porto

Pedro Ferreira de Carvalho
AERLIS - Associação 
Empresarial da Região de Lisboa

Pedro Proença
Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional

Ventura Sousa
AIN - Associação
das Indústrias Navais

Jorge Veiga França
ACIF/CCIM – Associação 
Comercial e Industrial do 
Funchal/Câmara de Comércio 
e Indústria da Madeira

José de Oliveira Guia
ANEME- Associação Nacional 
das Empresas Metalúrgicas
e Eletromecânicas

José Luís Ceia
CEVAL - Confederação 
Empresarial do Alto Minho

José Marinho
Magalhães Correia
NERVIR – Associação 
Empresarial

Luís Fernandes
ATIC – Associação Técnica
da Indústria de Cimento

Luís Mira Amaral
Individualidade

Manuel Tarré
Individualidade

Miguel Goulão
ASSIMAGRA - Associação 
Portuguesa dos Industriais de 
Mármores, Granitos e Ramos 
Afins

Nuno Maia
AISET - Associação
da Indústria da Península
de Setúbal

Pedro Matias 
ISQ - Instituto de Soldadura
e Qualidade

Rogério Hilário
CEC - Conselho Empresarial 
do Centro/CCIC - Câmara de 
Comércio e Indústria do Centro

Vital Rodrigues de Almeida
ABIMOTA - Associação Nacional 
das Indústrias de Duas Rodas, 
Ferragens, Mobiliário e Afins

João Lima de Valença
AOPPDL - Associação 
Operadores Portuários
Douro e Leixões

Jorge Marrão
Deloitte

José Galamba
APS - Associação Portuguesa 
de Seguradores

José Manuel Lopes de Castro 
APIGRAF - Associação 
Portuguesa das Indústrias 
Gráficas, de Comunicação Visual 
e Transformadoras de Papel

José Sequeira
APICER - Associação 
Portuguesa das Indústrias
de Cerâmica e de Cristalaria

Luís Filipe Costa
Individualidade

Luís Onofre
APICCAPS – Associação 
Portuguesa dos Industriais de 
Calçado, Componentes e Artigos 
de Pele e seus Sucedâneos

Marco Galinha
Grupo Bel

Miguel Matos
Tabaqueira

Nuno Paulo de Carvalho
APIC - Associação Portuguesa 
dos Industriais de Curtumes

Pedro Mota Soares
Individualidade

Rui Espada
NERE – Núcleo Empresarial 
da Região de Évora –
Associação Empresarial

Vítor Poças
AIMMP – Associação
das Indústrias de Madeira
e Mobiliário de Portugal
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A CIP chega até 
si com uma nova 
imagem e mais 
informação.
Visite-nos em: https://cip.org.pt/
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A CIP chega até 
si com uma nova 
imagem e mais 
informação.
Visite-nos em: https://cip.org.pt/

Reunimos numa única página 
toda a informação relevante 
sobre a pandemia de COVID-19 
com impacto nas empresas

https://cip.org.pt/covid-19-informacoes-as-empresas/
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Competitividade, 
pessoas, 
sustentabilidade
A CIP – Confederação Empresarial de Portugal assume três principais 
eixos de atuação no novo mandato para o triénio 2020-2022: defender a 
competitividade, promover o talento e o desenvolvimento de competências 
para a era digital e contribuir para um Portugal sustentável. Ao serviço das 
empresas e do desenvolvimento do país.

Em destaque

A CIP assume
a Sustentabilidade 

como uma prioridade, 
através da defesa

de medidas de apoio
à investigação

e inovação. 

Prioridades CIP 2020-2022
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Competitividade, 
pessoas, 
sustentabilidade

Apostar na 
produtividade 
para melhorar a 
competitividade 
A CIP vê “a produtividade como a variável mais importante 
para Portugal alcançar um novo nível de desenvolvimento” 
e assumirá, no mandato para o triénio 2020-2022, a defesa 
da competitividade como premissa essencial para que as 
empresas sustentem um crescimento económico mais robusto 
e equilibrado, conciliando aumentos salariais e rentabilidade, 
e, em simultâneo, conquistando quota nos mercados globais
e criando mais emprego, indica o Programa dos Órgãos Sociais 
da CIP para 2020-2022.
Para o Vice-Presidente da CIP João Almeida Lopes, “sem 
dúvida” que o maior problema da falta de competitividade 
da economia portuguesa “está no fraco desempenho da 
produtividade, desde o início do século”, um problema que 
considera refletir não só os baixos níveis da qualificação dos 
recursos humanos, mas também “os reduzidos níveis de 
capital por trabalhador, agravados pela profunda queda
do investimento entre 2009 e 2013”.
João Almeida Lopes salienta que é importante relançar
o investimento, que considera ser “indispensável à 
incorporação de inovação tecnológica nos produtos e nos 
processos”, assim como libertar as empresas dos custos de 
contexto que, salienta, “constituem ainda um evidente fator de 
perda de competitividade”.
Nesse sentido, conforme indica o programa de mandato,

a CIP centrará a sua intervenção na defesa de uma fiscalidade 
mais favorável ao investimento, na procura, promoção e defesa 
de medidas que promovam a capitalização das empresas 
portuguesas e facilitem o acesso ao financiamento; na 
promoção de um ambiente de negócios impulsionador da 
inovação e que permita às empresas concentrarem os seus 
recursos na criação de valor; e na procura e defesa de um 
enquadramento sócio laboral que contribua para a melhoria
da produtividade e competitividade da economia portuguesa, 
num clima de paz social.
Questionado sobre como é possível ultrapassar a resistência 
na implementação de planos que são fulcrais para melhorar 
a competitividade e o dinamismo da economia portuguesa, 
Almeida Lopes afirma que se trata de uma responsabilidade que 
a CIP assume, no sentido de “contrariar essa resistência, através 
de uma intervenção determinada para uma reorientação das 
políticas públicas num sentido mais favorável à competitividade, 
assente em aumentos da produtividade”.
Segundo o Vice-Presidente da CIP, é necessário fazer ecoar
a mensagem do último Congresso da CIP, de que só apostando 
nas empresas é possível abrir perspetivas para um futuro mais 
próspero para Portugal. “A voz da CIP é tanto mais necessária 
quanto sabemos que são muitas as pressões para que as políticas 
públicas se continuem a desviar deste rumo”, sublinha.

João Almeida Lopes

Vice-Presidente da CIP
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Requalificar 
para a era 
digital
A qualificação e requalificação do capital humano é já hoje uma 
das principais necessidades das empresas portuguesas e um 
imperativo para o futuro da economia portuguesa. Para o Vice-
-Presidente da CIP, Rafael Campos Pereira, “é urgente colocar 
no terreno um plano de requalificação massivo da atual força 
de trabalho, com base no 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”. 
Segundo Rafael Campos Pereira, o plano deve abranger 
empresas, confederações empresariais, universidades e 
centros de formação, a par do Governo, “numa estratégia 
integrada a nível nacional sustentada em políticas públicas
que a todos envolvam”. 
Para o Vice-Presidente da CIP, “é necessário que estas 
políticas compreendam as verbas necessárias para que 
desenvolvam todo o seu potencial”, permitindo a inovação 
e disponibilização de programas de formação de ativos que 
respondam às necessidades das empresas.
A pensar na importância da requalificação da mão de obra 
em Portugal, a CIP apresentou, a 22 de outubro de 2019, 
em parceria com a Nova School of Business and Economics 
(Nova SBE), o ReSkill Hub – Observatório Português de 
Requalificação Profissional. Trata-se da “resposta operacional 
da CIP aos desafios e oportunidades criadas pelo processo de 
automação”. 

De acordo com o estudo “Automação e o Futuro do Trabalho 
em Portugal”, elaborado pela CIP em parceria com a Nova 
SBE e o McKinsey Global Institute (MGI), metade das tarefas 
com potencial de serem automatizadas sê-lo-ão efetivamente 
até 2030, implicando a redução de 1,1 milhões de empregos. 
Paralelamente, o estudo antecipa, para o mesmo cenário, a 
possibilidade de serem criados entre 600 mil e 1,1 milhões de 
empregos, devido, por um lado, ao crescimento dos setores 
ligados às tecnologias associadas à automação, e, por outro,
à expansão económica decorrente do aumento da 
produtividade que a automação proporciona. 
No triénio 2020-2022, a CIP dará seguimento ao projeto 
ReSkill Hub, com a criação de uma plataforma que implicará, 
numa primeira fase, o mapeamento das necessidades de 
requalificação em Portugal, em estreita articulação com as 
empresas, além do levantamento da oferta formativa existente. 
Sobre o papel que as empresas deverão desempenhar no 
processo de requalificação da força de trabalho portuguesa, 
o Vice-Presidente da CIP afirma que “deverão ser elas a 
analisar os obstáculos e oportunidades que enfrentarão 
no futuro, por forma a planear estrategicamente a força de 
trabalho, identificando lacunas de competências”.  Segundo 
Rafael Campos Pereira, em função dessa análise, as empresas 
deverão “promover iniciativas de requalificação da força de 
trabalho, tendo sempre um contacto próximo com as entidades 
educativas e formativas”.

Em destaque

Rafael Campos Pereira

Vice-Presidente da CIP
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Contribuir para 
um Portugal 
sustentável 
A Sustentabilidade é uma das prioridades definidas pela 
CIP para os próximos três anos. “A CIP posiciona-se como 
o motor do envolvimento das empresas na resposta aos 
desafios ambientais, nomeadamente no combate às 
alterações climáticas e exploração racional dos recursos”, 
indica o documento, que adianta que a confederação “está 
comprometida em apoiar as empresas a desempenharem as 
suas atividades com base em princípios de sustentabilidade”.
Jorge Henriques, Vice-Presidente da CIP, nota que para ser 
possível alcançar, simultaneamente, uma economia dinâmica, 
com empresas competitivas, e ambientalmente responsáveis, 
“é preciso contrariar a ideia de antagonismo entre crescimento 
e ambiente”. Segundo Jorge Henriques, “só empresas 
competitivas poderão ser ambientalmente mais responsáveis 
e estar em condições de contribuir com soluções tecnológicas 
para que esta agenda profundamente transformadora atinja 
os seus objetivos, do ponto de vista económico, social e 
ambiental”. 
Em causa está o Pacto Ecológico Europeu (Green Deal), 
lançado em dezembro de 2019 pela Comissão Europeia, que 
assumiu o objetivo de reconciliar a economia com o planeta 
e fazê-la funcionar para as pessoas, coincidindo com a visão 
da CIP, de que o caminho deve ser feito com as empresas, 
“tendo em conta o impacto na competitividade empresarial, 
nomeadamente face à concorrência mundial”, conforme indica 

o programa de mandato para o triénio 2020-2022.
O Vice-Presidente da CIP Jorge Henriques defende que “as 
políticas com vista à sustentabilidade ambiental terão de ter 
em conta o impacto na competitividade empresarial, quer no 
plano interno, quer face à concorrência noutros mercados”, 
sendo, por isso, “fundamental conciliar objetivos e mobilizar 
todos os intervenientes na cadeia de valor, incluindo os 
consumidores finais, para criar soluções inovadoras
e competitivas”. 
Para o responsável, “um eixo fundamental da intervenção
da CIP será o reconhecimento das empresas como motor
da transição para uma economia mais circular”,
e, consequentemente, defende ser “necessário promover
a investigação e inovação para modelos de sustentabilidade 
e economia circular com escala, com prioridade à conceção 
de produtos e embalagens mais sustentáveis, envolvendo 
empresas, sistemas científico e tecnológico, e programas
de apoio”.
Sobre as medidas que poderão ser implementadas para 
apoiar as empresas no processo de as tornar cada vez mais 
sustentáveis, o Vice-Presidente da CIP refere que, de um modo 
transversal, a confederação privilegia medidas de incentivo 
à investigação e ao investimento em tecnologias inovadoras, 
por oposição a instrumentos de natureza sancionatória ou 
penalizadora da competitividade empresarial.

Jorge Henriques

Vice-Presidente da CIP
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Pandemia fecha
o país e obriga 
à criação de 
apoios para
as empresas
O novo coronavírus obrigou a que Portugal entrasse num estado 
de exceção, com o confinamento da população e o encerramento 
de inúmeros estabelecimentos e empresas, que travaram 
subitamente a economia. Agora, é preciso um plano
de contingência para salvaguardar a capacidade de o tecido 
produtivo recuperar.

COVID-19

Passaram menos de três meses desde que o novo 
coronavírus SARS-Cov2 foi detetado pela primeira vez, 
na cidade chinesa de Wuhan, na província de Hubei, 
até a Organização Mundial de Saúde ter declarado, 
oficialmente, a 11 de março, que estamos perante 
uma pandemia de COVID-19, a doença provocada pelo 

SARS-Cov2, que pode resultar em grave pneumonia e 
ser fatal. Esta classificação é utilizada quando o contágio 
se regista em diferentes países, como acontece com 
a COVID-19, que tinha já sido detetada em 114 países 
quando a OMS fez a declaração, obrigando os governos a 
tomar medidas de contenção e de prevenção do contágio.

Radar
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Linhas de crédito 
aprovadas para empresas

Indústria – Têxtil, Vestuário, 
Calçado, indústrias extrativas 
(rochas ornamentais) e da fileira
da madeira e cortiça
Montante: 1.300 milhões de euros, 
dos quais 400 milhões para micro
e pequenas empresas.

Restauração e Similares
Montante: 600 milhões de euros,
dos quais 270 milhões para micro
e pequenas empresas.

Turismo – Agências de Viagens, 
Animação, Organização de Eventos 
e Similares
Montante: 200 milhões de euros,
dos quais 75 milhões para micro
e pequenas empresas.

Turismo – Empreendimentos
e Alojamentos
Montante: 900 milhões de euros,
dos quais 300 milhões para micro
e pequenas empresas.

Destinatários: microempresas
e PME.

Condicionantes: situação líquida 
positiva no último balanço aprovado 
ou situação líquida negativa e 
regularização em balanço intercalar 
aprovado até à data da operação.

Condições: Máximo de 1,5 
milhões de euros por empresa; 
contragarantias de 100%.

Prazo de operações. 4 anos.

“Só se salvam
vidas e saúde se,
entretanto,
a economia não 
morrer”, avisou
o Presidente
da República,
Marcelo Rebelo
de Sousa

Apoios às empresas, 
que têm de chegar 
depressa

O risco da situação é elevado, porque 
se trata de um vírus novo, que provoca 
uma doença nova, para a qual não existe 
vacina, tratamento disponível
ou imunidade de grupo. Acresce que
os dados recolhidos ainda não permitem 
ter informação mais fiável sobre, 
por exemplo, taxas de infeção ou de 
letalidade, o que condiciona a resposta.
A chanceler alemã, Ângela Merkel, 
numa invulgar mensagem televisiva
ao país, declarou o combate à COVID-19 
como o maior desafio para a Alemanha 
desde a II Guerra Mundial. 

As medidas que têm sido adotadas pelas 
autoridades incluem o confinamento 
da população, o encerramento de 
estabelecimentos e o recurso ao 
teletrabalho, para prevenir o contágio 
e limitar o alastramento da COVID-19 a 
um ritmo suscetível de ser gerido pelos 
serviços de saúde, sem que entrem em 
rutura.  

Em Portugal, as medidas de contenção 
e prevenção foram sendo tomadas de 
forma gradual, até à declaração do 
estado de emergência, pelo Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa, com 
efeitos a partir de 19 de março.
Marcelo Rebelo de Sousa compara a
 situação a uma guerra e alerta para os 
efeitos na economia daquilo que é uma 
crise de saúde. “Só se salvam vidas e 
saúde se, entretanto, a economia não 
morrer”, avisou. “Temos de fazer a nossa 
parte, não parar a produção, não entrar 
em pânicos de fornecimentos como se o 
país fechasse”, sublinhou.
Para apoiar as empresas, neste período, 
o Governo aprovou um pacote de ajudas 
avaliado em 9,2 mil milhões de euros, 
o equivalente a pouco mais de 4% do 
produto interno bruto (PIB) português, 
com o objetivo de garantir liquidez às 
empresas, numa altura em que se antevê 
a quebra de receitas.
Do total anunciado, 3.000 milhões de 
euros referem-se a linhas de crédito e 6,2 
mil milhões de euros ao cancelamento e 
diferimento do pagamento de impostos 
e contribuições sociais. IVA, IRC e IRS 
devidos por empresas e trabalhadores 
independentes podem ser liquidados em 
três prestações sem juros ou em seis 
prestações com juros de mora.  
Acresce um apoio extraordinário à 
manutenção dos contratos de trabalho 
em empresa em situação de crise 
empresarial. Da mesma forma, foi 
determinado o apoio financeiro excecional 
aos trabalhadores por conta de outrem, 
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Linha para apoio de 
tesouraria (no quadro 
do Programa Capitalizar, 
operacionalizada pelos 
bancos)

Montante: 200 milhões de euros.
Destinatários: preferencialmente 
microempresas e PME.
Condicionantes: situação líquida 
positiva no último balanço aprovado 
ou situação líquida negativa e 
regularização em balanço intercalar 
aprovado até à data da operação.
Condições: Máximo de 1,5 milhões 
de euros por empresa; garantia 
de até 80% do capital em dívida; 
contragarantias de 100%.
Prazo de operações: 4 anos para 
fundo de maneio e de 1 a 3 anos para 
tesouraria.

 
Linha de crédito para 
microempresas no 
setor do turismo 
(operacionalizada pelo 
Turismo de Portugal)

Montante: 60 milhões de euros.
Destinatários: microempresas 
do sector do turismo que estejam 
licenciadas e registadas no Registo 
Nacional de Turismo, se exigível; que 
não se encontrem numa situação 
de empresa em dificuldade; e não 
tenham sido objeto de sanções 
administrativas ou judiciais nos 2 
últimos anos.
Condições: 750 euros/mês/
trabalhador (máximo de 20 mil 
euros).
Duração: 3 meses.
Reembolso: 3 anos (com 1 ano de 
carência). Sem juros.
Garantia: Fiança pessoal de sócio.

O acesso das empresas às linhas 
de crédito disponibilizadas estará 
condicionado à manutenção dos 
postos de trabalho.

O financiamento tem um período de 
carência até 12 meses.

A amortização faz-se até quatro 
anos.

obrigados a ficar em casa, assim como 
aos trabalhadores independentes.
Foi também anunciada a possibilidade de 
constituição de uma moratória de capital
e juros, num processo desenvolvido entre 
o Banco de Portugal e os bancos, sendo 
que algumas instituições financeiras 
estão já a anunciar isto mesmo, de forma 
autónoma, mas para particulares.

 Para o Presidente da CIP – Confederação 
Empresarial de Portugal, António 
Saraiva, as medidas apresentadas pelo 
governo são, “para já, positivas”. No 
entanto, António Saraiva alerta que são 
necessários ajustamentos no sentido de 
um acesso mais fácil, mais rápido e mais 
abrangente às medidas já decididas. 
É necessário que os apoios “cheguem 
rapidamente a quem necessita”. 
É preciso garantir “uma avaliação 
permanente, porque a evolução da 
realidade pode exigir outras tomadas
de posição”.

O primeiro-ministro, António Costa, 
assinalou que o estado de emergência 
decretado – e que vigora por 15 dias 
– deverá ser renovado. E que o estado 
de exceção em que o país se encontra 
poderá prolongar-se por meses. “Será, 
seguramente, um trimestre muito duro 
[até junho]”, disse.
A expectativa é que o segundo trimestre 
económico do ano esteja perdido e os 
economistas dão como certo um período 
de recessão (entendido como dois 
trimestres consecutivos de contração do 
PIB, em cadeia), fazendo depender os 
resultados do conjunto do ano da duração 
da emergência de saúde pública e da 
capacidade de retoma da economia.
Em termos internacionais, está assumida 
uma quebra no primeiro semestre do ano. 
O banco norte-americano Morgan Stanley 
trabalha atualmente com um cenário-
base de recessão global em 2020, mas 
ainda prevendo que a economia cresça no 
conjunto do ano, depois de se contrair nos 
dois primeiros trimestres. Entidades como 
a agências de notação financeira S&P e 
Moody’s afinam pelo mesmo diapasão.
No entanto, se a situação não estiver 
resolvida até julho e a situação de 
pandemia se mantiver, é dada como certa 
uma queda anual da economia global em 
2020, face a 2019, um registo que poderá 
ser ainda pior do que o de 2009, quando a 
economia mundial caiu 0,5%, no ano, por 
causa da crise financeira global.
A União Europeia já reagiu e acionou a 
cláusula geral de salvaguarda, para que 
os governos nacionais possam acudir à 
economia e a presidente da Comissão 
Europeia, Ursula von der Leyen, garantiu 
que Bruxelas fará a sua parte no combate à 
crise, com um pacote de medidas avaliado 
em 37 mil milhões de euros, que “estarão 
disponíveis apoiar o setor da saúde, 
empresas e para manter o emprego”.

Para apoiar as 
empresas, o Governo 
aprovou um pacote 
de ajudas avaliado
em 9,2 mil milhões 
de euros, o 
equivalente a pouco 
mais de 4% do PIB 
português
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Salvar as empresas 
para preservar
o emprego
Desde a Segunda Grande Guerra que o 
mundo não enfrenta coletivamente uma 
ameaça tão grande, tão devastadora e 
tão incerta como a da pandemia causada 
pelo COVID-19. De repente fomos 
obrigados a mobilizarmo-nos como se 
de uma guerra se tratasse, contra um 
inimigo invisível, que não escolhe alvos 
nem geografias. De repente vimo-nos 
obrigados a alterar profundamente o 
nosso modo de vida, a restringirmos as 
nossas liberdades, a confinarmo-nos em 
casa, ou a gerir as nossas empresas e os 
nossos postos de trabalho em regime de 
controle de danos.
Pelos exemplos que nos antecederam 
nesta crise, cedo percebemos que 
só uma liderança totalmente ciente 
da dimensão do problema, capaz de 
adotar mesmo as mais impopulares 
medidas para salvar vidas e 
economias, seria capaz de evitar
a devastação que se seguirá.
Não vale a pena iludirmo-nos. Isto 
um dia passa, mas vai demorar ainda 
muito a passar. Esta crise terá efeitos 
gigantescos em Portugal, nas vidas 
que se perderam e vão continuar 
a perder, no número de infetados, 
nas empresas que fecharam a sua 
atividade ou que tiveram que diminuir 
as suas produções, nos mercados 
que desapareceram, nas matérias-
primas que vão faltar. Na incerteza 
que vai caracterizar o quando e o como 
regressaremos ao ativo. 
Como a grande maioria dos 
especialistas tem defendido, estamos 
apenas na primeira fase da propagação 
da pandemia em Portugal. Estamos 
também a enfrentar os primeiros 
efeitos diretos sobre as empresas 
e a economia. Efeitos que são, já, 
dramáticos.

A todos se exige um espírito de seleção 
nacional, sério, pragmático, realista, 
despido de clubismos ou partidarismos, 
mas sobretudo, despido de miopias 
ideológicas.
Todos sabemos que vivemos em 
Portugal uma cultura política dominada 
por uma visão ideológica da sociedade 
que em nada favorece a iniciativa 
privada, que em nada entende ou 
vive confortável com a economia de 
mercado. Por recalcamento histórico 
ou sectarismo político, às empresas e 
empresários está sempre reservado o 
papel de vilões na crónica diária do País.
Neste tempo de crise e de urgência de 
respostas viáveis, não quero perder 
muito tempo em considerações 
ideológicas, mas há algo que convém 
recordar para início desta exposição. 
Quem cria empregos e riqueza ao País 
são as empresas e os empresários 
e todos aqueles que nelas se 
enquadram. 
Querer negar semelhante evidência 
é como negar os efeitos desta crise 
sobre o nosso modo de vida. É tempo 
de percebermos que nenhum futuro 
nos sobrará se não subsistir economia 
depois destas semanas de trevas.
Governo, Confederações patronais, 
sindicatos, partidos políticos, todos, 
mas mesmo todos, temos que despir 
as vestes clubísticas que nos dividem 
e envergar com sentido de Estado 
e de missão a tarefa que recai nos 
nossos ombros: salvar Portugal e os 
portugueses deste flagelo.
Empresas e postos de trabalho 
constituem uma unidade indissociável 
da economia nacional que urge 
preservar, umas e outros, neste 
espectro de destruição. É tempo de 
patrões se preocuparem seriamente 

“Vivemos em Portugal 
uma cultura política 
dominada por uma 
visão ideológica da 
sociedade que em nada 
favorece a iniciativa 
privada, que em 
nada entende ou vive 
confortável com a 
economia de mercado.”

António Saraiva

Tempo de coesão
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com a manutenção de postos de 
trabalho, como é tempo de sindicatos 
se preocuparem com igual seriedade 
com a sobrevivência das empresas. 
Todos por igual, todos a bem de 
Portugal.
A incógnita sobre qual será o estado da 
economia portuguesa quando as atuais 
restrições forem levantadas depende de 
vários fatores, de difícil previsão.
Em primeiro lugar, depende do tempo 
e da dimensão da própria pandemia. 
A situação será, obviamente, mais 
complicada quanto mais tempo durar 
esta situação. Pressupondo que não 
passe antes de final de maio, tendo 
em conta que a maior parte das PME 
não tem liquidez para aguentar mais 
de um mês sem entrada de receitas, 
a questão que se coloca é: quantas 
PME de inúmeros setores de atividade, 
encerradas total ou parcialmente, 
por imposição legal, pela ausência de 
trabalhadores ou simplesmente por falta 
de procura ou de abastecimento, irão 
resistir? E mesmo as grandes empresas, 
quanto tempo poderão resistir? 
Mesmo depois das restrições serem 
levantadas, os impactos nas empresas 
demorarão a desvanecer-se. Podemos 
concluir que, no mínimo, o primeiro 
semestre está perdido.
O impacto económico depende 
também da intensidade da pandemia, 
ou seja, de quantos portugueses serão 
infetados simultaneamente. Esta 
questão é fulcral do ponto de vista da 

capacidade do nosso sistema de saúde 
para não entrar em rutura (como se 
verificou no Norte de Itália). Mas é 
também importante do ponto de vista 
do seu impacto direto nas empresas.
Em segundo lugar, o que vai sobrar da 
economia, do emprego, da capacidade 
produtiva que poderá ser reativada e 
impulsionar a recuperação, dependerá 
dos apoios que o Estado for capaz de 
mobilizar e fazer chegar ao terreno. 
Apoios à tesouraria das empresas, 

apoios em termos dos custos em que 
continuam a incorrer, nomeadamente 
salariais, mesmo com pouca ou 
nenhuma entrada de receitas.
Em Portugal, o Governo enfrenta 
o que podemos designar como 
a tempestade perfeita, depois 
da bonança vivida na legislatura 
anterior. Sozinho, não vai conseguir 
desempenhar todas as tarefas que 
a situação exige. É preciso unir em 
torno deste combate desigual partidos 
políticos e parceiros sociais, em 
diálogo e coesão de esforços.
O inimigo é, de facto, comum.
As frentes de combate são inúmeras: 
a frente da saúde pública, a frente da 
ajuda direta aos mais desfavorecidos, 
e estou a pensar, por exemplo, na 
situação dramática dos sem-abrigo. 
Mas tem também de ter em conta 
quem poderá ter, brevemente, abrigo 
precário: todos os que ficarão sem 
emprego, se as empresas onde 
trabalham encerrarem definitivamente, 
todos os pequenos empresários que 
ficarem sem as suas empresas.
É certo que o Governo já foi dando 
passos no sentido de atenuar o 
impacto económico da pandemia. 
Foi aumentando a dimensão da sua 
resposta. Foi ajustando essa resposta. 
Vai aprendendo, à medida em que se 
apercebe da dimensão dos problemas. 
Vai aprendendo, ouvindo os agentes 
económicos. Vai aprendendo, também, 
com os seus próprios erros.

“Mais do que solidariedade,
a Europa deverá afirmar a sua 

mais-valia face aos esforços 
desenvolvidos por cada 

Estado-membro.
Só assim provará a sua 

relevância.”

“É tempo de patrões 
se preocuparem 
seriamente com 
a manutenção de 
postos de trabalho, 
como é tempo 
de sindicatos se 
preocuparem com 
igual seriedade com 
a sobrevivência das 
empresas.”
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Mas existe ainda um grande 
desfasamento entre os montantes 
mobilizados e as necessidades e, 
sobretudo, disfunções que prejudicam 
a eficácia e rapidez com que as 
medidas estão a chegar ao terreno. 
As exigências em termos de acesso 
das empresas aos apoios têm 
vindo a diminuir, mas ainda não se 
compadecem com a urgência que a 
gravidade da situação requer. É tempo 
de abandonar burocracia; é tempo de 
abandonar exigências descabidas. Não 
podemos esperar que as empresas 
estejam já em rutura para que 
possam ser apoiadas. Não podemos 
levantar às empresas obstáculos que 
só se compreendem na lógica dos 
jogos partidários ou por preconceito 
ideológico.
As empresas não querem ter de 
recorrer ao desemprego. Mas o 
Governo tem de tomar consciência 
de que a melhor forma de evitar uma 
subida em flecha do desemprego 
é salvar as empresas neste 
período, mais ou menos longo, mas 
previsivelmente limitado.
Quanto aos montantes mobilizados,
os 9200 milhões anunciados 
comparam mal, em termos relativos, 
com o que outros países europeus 
se propõem fazer chegar às suas 
empresas. Menos de 5% do PIB, em 
Portugal, contra 20% em Espanha ou 
15% na França ou no Reino Unido.
Além disso, a atuação do Banco Central 
Europeu permite uma apreciável 
margem de manobra para acomodar 
acréscimos inevitáveis da dívida pública 
sem que os juros aumentem acima de 
níveis razoáveis.
Tudo isto justifica uma resposta mais 
robusta por parte do Estado, em 
Portugal.
É certo que, sozinho, Portugal não vai 
suprir todas as necessidades. Além do 
acréscimo de despesa que os apoios 
implicam, as finanças públicas vão 
defrontar-se com uma queda abrupta 
dos impostos. O impacto orçamental 
será fortíssimo.
Mais do que solidariedade, a Europa 
deverá afirmar a sua mais-valia face 
aos esforços desenvolvidos por cada 
Estado-membro. Só assim provará a 
sua relevância.

Ao nível europeu, deverá ser decidido 
urgentemente: o montante global 
a ser mobilizado, os critérios de 
repartição entre os Estados-membros, 
os veículos a utilizar para mobilizar 
esses montantes e distribuí-los pelos 
Estados-membros.

Fala-se já na possibilidade de emissão 
de eurobonds para financiar de forma 
comum a resposta a esta crise, o 
que seria inimaginável há poucas 
semanas. Os tabus europeus têm, 
de facto, de cair, para que a União 
Europeia não se torne irrelevante. 
Pelo contrário, unida por um 
“inimigo” comum, a Europa 
poderá sair mais forte e 
coesa desta crise.
Tanto ao nível nacional, 
como europeu, é 
preciso reagir, com 
lucidez, urgência 
e em força, 
mobilizando 
todos os 

“Existe ainda 
um grande 
desfasamento 
entre os montantes 
mobilizados e 
as necessidades 
e, sobretudo, 
disfunções que 
prejudicam a 
eficácia e rapidez 
com que as medidas 
estão a chegar ao 
terreno.”

instrumentos ao nosso dispor. Reagir 
para preservar, tanto quanto possível, o 
emprego e a economia. Para assegurar 
que, dentro de dois ou três meses, 
ainda há empresas que sejam capazes 
de reativar uma economia que entra 
agora, gradualmente, em hibernação.
Evitar uma catástrofe social em termos 
de desemprego é um objetivo comum, 
independentemente de ideologias 
ou interesses específicos deste ou 
daquele grupo a que pertençamos. 
Tomemos todos consciência de que 
não será por milagre ou por decreto 
que travaremos o desemprego. Só 
salvando as empresas poderemos 
alcançar este objetivo. Só 
salvando postos de trabalho 
continuaremos a ter futuro. 
Todos não somos demais 
neste combate. É tempo 
de todos darmos as 
mãos em nome de 
Portugal e dos 
portugueses.

In Público
27 março 2020
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Programa de liderança
no feminino com eco 
junto das empresas 
O Promova, projeto criado pela CIP e desenvolvido em parceria com a Nova 
SBE, para fomentar a promoção de talentos femininos, com potencial de 
liderança, a funções de alta direção, está pronto a arrancar. Número de 
candidaturas excedeu em 50% o número de vagas disponíveis. 

Projeto Promova 

A primeira edição do Projeto Promova 
– programa de formação executiva 
que tem como objetivo apoiar e formar 
mulheres para ocuparem cargos de 
liderança –, recebeu 46 candidaturas 
para 30 vagas disponíveis. Esta adesão 
reforça a ideia de que “existem já muitas 
empresas sensibilizadas para a questão da 
igualdade de género na gestão de topo das 
organizações” e abre as portas para uma 
segunda edição, afirmou Carla Sequeira, 
responsável por parte da CIP pelo Projeto 
Promova.
Todas as candidatas selecionadas têm uma 
experiência profissional mínima de 15 anos 
e exercem uma função de gestão. Entre 
as empresas representadas, encontram-
se organizações como a ANA Aeroportos, 
ANF, Apifarma, Banco de Portugal, 
Cuatrecasas, Deloitte, EDP, Faurecia, 
Fidelidade, Galp, Iberfar, Ikea, ISQ, Jerónimo 
Martins, Medtronic, Microsoft, Millennium, 
Merck Sharp & Dohme, Sanofi, Sonae e 
Teleperformance.
“A grande maioria das candidatas tinha uma 
experiência profissional rica e diversificada 
e vontade de se desenvolver e crescer 
profissionalmente”, garante Margarida 
Barreto, Diretora do projeto . De fora ficaram 
fundamentalmente concorrentes com 
“enorme potencial”, mas que não possuíam 
os 15 anos de experiência profissional 
exigida. No entanto, a forte adesão das 
empresas e o nível das candidatas “fez-nos 
equacionar a possibilidade de uma segunda 

edição do Promova a breve trecho”, aponta
a mesma  responsável.
O Projeto Promova visa promover a 
igualdade de género no acesso a altos 
cargos de direção nas empresas. Com 
o Promova, a CIP pretende contribuir 
para aumentar a presença de mulheres 
na atividade empresarial portuguesa, 
em funções de gestão e de maior 
responsabilidade. Ao fazer isso, as 
empresas, e a sociedade em geral, 
beneficiarão da diversidade de perspetivas 
na tomada de decisões estratégicas nas 
organizações.
O programa inclui uma componente 
formativa, desenhada em parceria com
a Nova SBE, uma componente de mentoria 
cruzada, em colaboração com quadros 
de alta direção das empresas onde as 
participantes trabalham, além
de atividades de networking e de coaching 
personalizado. Com uma duração de 
12 meses, o projeto pretende dotar as 
participantes das ferramentas necessárias 
para virem a ocupar cargos de liderança 
estratégica nas empresas onde trabalham. 
A iniciativa que agora chega a Portugal, 
foi inspirada no Proyecto Promociona, 
da CEOE – Confederação Empresarial 
Espanhola, que conta já com sete edições. 
Em Portugal, o Projeto Promova foi 
desenvolvido pela CIP, no âmbito de um 
Projeto Pré-Definido (PDP) do Programa 
“Conciliação e Igualdade de Género” gerido 
pela CIG e financiado pelos EEA Grants. 

O Promova está em sintonia com as 
linhas de orientação da Comissão 
Europeia que apresentou, a 5 de março, 
um plano para os próximos cinco anos, 
com o objetivo de reduzir o fosso entre 
homens e mulheres no mercado de 
trabalho. Trata-se da Estratégia para 
a Igualdade de Género, que define um 
conjunto de objetivos e ações políticas 
para obter progressos significativos nesta 
matéria até 2025.
Apesar dos progressos registados nos 
últimos anos no que toca às questões 
relacionadas com a igualdade de género 
no seio da União Europeia, os números 
são categóricos: o fosso salarial entre 
mulheres e homens ainda é de 16% e 
apenas 8% dos cargos de presidente 
executivo são ocupados pelo género 
feminino. “A igualdade de género é um 
princípio fundamental da União Europeia, 
mas não é ainda uma realidade”, afirmou 
Ursula von der Leyen, Presidente da 
Comissão Europeia. “Nas empresas, 
na política e na sociedade em geral, só 
poderemos concretizar plenamente o 
nosso potencial se utilizarmos todos os 
nossos talentos e diversidade. Utilizar 
apenas metade da população, metade 

Europa apresenta 
plano para combater
a desigualdade
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das ideias ou metade da energia não
é suficiente”, prosseguiu a líder. Para
dar o exemplo, a Comissão procurará 
alcançar um equilíbrio de 50% entre 
homens e mulheres em todos os níveis 
de gestão até ao final de 2024.
Os objetivos principais delineados 
pela estratégia da Comissão Europeia 
passam por acabar com a violência de 
género, desafiar estereótipos, colmatar 
as diferenças no mercado de trabalho, 
alcançar participação igualitária em 
diferentes setores da economia, reduzir 
as disparidades de remunerações e 
pensões e alcançar o equilíbrio na 
tomada de decisões e na política. 
Um dos primeiros passos da Comissão 
Europeia, no âmbito desta Estratégia, 
será a proposta de medidas vinculativas 
de transparência salarial. Neste 
momento, a Comissão lançou uma 
consulta pública sobre o tema e estima 
apresentar este conjunto de medidas 
até ao final de 2020, comprometendo-
se ainda a encetar esforços redobrados 
para fazer cumprir as normas da União 
Europeia em relação à conciliação entre 
a vida profissional e familiar.

16%

16% é quanto as mulheres recebem, em média, a menos do que os homens. 
As mulheres continuam a ganhar menos e a enfrentar obstáculos no acesso
e na permanência no mercado de trabalho;

8%

8% dos cargos de diretores executivos são ocupados por mulheres. O que 
significa que as mulheres continuam sub-representadas em cargos de 
chefia, incluindo nas maiores empresas da UE. 

67%

67% das mulheres na UE estão empregadas. Uma taxa inferior à dos homens 
(78%);

30,1%

30,1% é quanto as mulheres recebem a menos em pensões, quando 
comparado com os homens.

Mulheres europeias continuam
sub-representadas em cargos
de liderança

Fonte: Comissão Europeia
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Empresas 
portuguesas 
reúnem com 
Secretário
norte-americano 
da Energia

Dan Brouillette reconhece 
vantagens numa relação 
mais próxima entre os EUA 
e Portugal, no domínio 
energético. 

O Secretário de Estado da Energia dos 
Estados Unidos (EUA), Dan Brouillette, 
visitou Portugal, onde se reuniu com os 
líderes de 17 empresas portuguesas, 
num encontro promovido pela CIP – 
Confederação Empresarial de Portugal, 
em que o principal tema foi o futuro do 
sector energético e potenciais parcerias 
de investimento entre empresas 
portuguesas e norte-americanas.
Dan Brouillette reconhece vantagens 
numa relação mais próxima entre os 
EUA e Portugal, no domínio energético, 
encarando Portugal como uma porta de 
entrada de gás natural liquefeito para 
o mercado europeu, através do Porto 
de Sines, onde visitou os terminais de 
contentores e de gás natural e manifestou 
o interesse dos Estados Unidos nestas 
infraestruturas. 
“Os Estados Unidos tornaram-se 
exportadores de petróleo e gás. 
Acreditamos que o gás natural liquefeito
é um importante combustível de transição 
para a maioria dos países europeus e que 
este porto [de Sines], em particular, serve 
como porta de entrada para a Europa. 
Não apenas para o gás americano, mas 
para todo o gás que circula no Oceano 
Atlântico”, disse.
“Estes investimentos representam a 

confiança que existe entre Portugal 
e os EUA. Tivemos reuniões muito 
positivas com o primeiro-ministro e 
com o ministro das Infraestruturas e 
estamos interessados em manter essas 
conversações. Saio otimista quanto às 
relações entre os dois países e a respetiva 
indústria”, acrescentou.

O ponto estratégico
de Portugal
O interesse dos EUA nas infraestruturas 
energéticas em Portugal pode significar 
uma menor dependência do gás natural 
proveniente da Rússia e do Norte de 
África, tal como sublinhou Pedro Nuno 
Santos, Ministro das Infraestruturas e 
da Habitação, que acompanhou a visita 
de Brouillette. Esta é uma oportunidade 
para “diversificar o fornecimento de gás 
na Europa com gás americano que está, 
atualmente, a um preço muito mais 
competitivo do que aquele que chega de 
outras partes, para além de aumentar a 
diversidade do abastecimento na Europa, 
fomentando a sua autonomia e não 
dependência de um país em particular”, 
disse o governante.
Dan Brouillette esteve também reunido 

com o primeiro-ministro de Portugal, 
António Costa, para debater o reforço da 
ligação entre os dois países. “Portugal 
tem uma posição estratégica única e 
terá um papel crucial no abastecimento 
e na segurança energética da Europa”, 
escreveu o primeiro-ministro na rede 
social Twitter, após o encontro. António 
Costa sublinhou a posição estratégica dos 
portos nacionais, na confluência de três 
importantes rotas marítimas: a africana,
a mediterrânica e a transatlântica. 

Adjudicação prevista 
para o último trimestre
O concurso público para construir e 
explorar o novo terminal Vasco da Gama, 
no Porto de Sines, que representa um 
investimento de 642 milhões de euros, foi 
lançado em outubro de 2019 e estende-se 
até junho de 2020.
O Ministério do Mar prevê a adjudicação 
do projeto no último trimestre de 2020 e 
o início da obra em 2021, com duração 
aproximada de três anos. Estima-se 
que a construção do novo terminal gere 
um impacto económico total de 524 
milhões de euros, representando 0,28% 
do produto interno bruto e 0,33% do valor 
acrescentado bruto português. O prazo
da concessão é de 50 anos e a previsão
do Governo aponta para a criação de 1.350 
postos de trabalho diretos, na fase de 
exploração. 

Dan Brouillette visitou Portugal e reuniu-se 
com 17 empresas portuguesas, num encontro 
promovido pela CIP. 
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O Estado terá de 
cumprir a sua parte
Nenhum de nós sabe o que vai ser 
o verdadeiro efeito da pandemia do 
Coronavirus Covid19 na nossa economia 
e na nossa vida em sociedade. 
Acredito na resiliência dos nossos 
empresários, na qualidade dos nossos 
recursos humanos, na capacidade 
de empreender e de ultrapassar 
dificuldades que temos em Portugal. 
Não será a primeira vez que enfrentamos 
tempos de tormenta e dificuldade.
Mas também sei que não basta acreditar. 
Vai ser preciso apoiar as empresas, 
vai ser preciso saber ouvir os agentes 
económicos, vai ser preciso ir muito 
longe para garantir liquidez a quem 
mantém a economia a funcionar.
As autoridades europeias e as 
autoridades nacionais têm de estar 
dispostas a ir onde nunca foram, porque 
na verdade nunca tivemos uma situação 
como esta, especialmente numa 
economia tão globalizada.
A resiliência da economia também 
vai depender da capacidade de 
inovação, de digitalização, de 
reforma que conseguirmos todos em 
conjunto produzir. E durante esta 
emergência nacional as empresas têm 
demonstrado que estão preparadas 
para o desafio da transformação rápida 
e forte. Mas não vai depender só 
dos privados. O Estado vai ter de 
cumprir a sua parte.
Ver a transição para uma 
economia digital pelos olhos 
de quem a está a realizar; 
discutir a sério na 
Comissão Permanente de 
Concertação Social; ter 
um Estado que confia 
e apoia a agilidade 

dos agentes económicos; considerar 
a liberdade de exercício económico 
sem preconceitos; perceber que o 
desagravamento fiscal é um dos mais 
importantes apoios económicos que se 
pode conceder,  vai ser vital.
O nosso mundo mudou. Intervir para 
debelar esta crise é essencial 
para salvar postos de trabalho, 
empresas portuguesas e 
evitar uma recessão dura 
e prolongada vai fazer 
parte dessa mudança. 
As empresas e os 
trabalhadores em 
Portugal estão a fazer 
tudo o que está ao 
seu alcance. Nesta 
luta, o Estado não 
pode ficar para 
trás.

“As empresas e os 
trabalhadores em 
Portugal estão a fazer 
tudo o que está ao seu 
alcance. Nesta luta, o 
Estado não pode ficar 
para trás.”

Pedro Mota Soares
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CIP reforça 
representatividade
com novos associados

A CIP – Confederação Empresarial 
de Portugal é a maior e a mais 
representativa associação empresarial 
portuguesa. Tem projeção nacional, 
implantação regional e um âmbito 
transversal que alcança diversos 
sectores da economia, agora reforçado 
com a adesão de novos associados, que 
lhe permitem dar voz a mais de 150 
mil empresas, que empregam cerca 
de 1,8 milhões de trabalhadores e são 
responsáveis por mais de 70%
do produto interno bruto português. 
Esta vocação para agregar empresas 
e dar-lhes a capacidade de perseguir 
objetivos comuns constitui a força 
do associativismo e um incentivo à 
participação das organizações, que 

estas reconhecem. “Traz vantagens 
inequívocas. Permite uma resposta mais 
rápida aos desafios que se colocam às 
empresas, com um peso diferente do que 
cada uma teria individualmente”, afirma 
Alexandre Fonseca, presidente executivo 
da Altice Portugal. Cria, também, uma 
oportunidade de aprendizagem
e colaboração entre pares, suscetível
de alavancar o desenvolvimento conjunto. 
“Permite perceber os desafios de outras 
empresas e indústrias e como estão a 
lidar [com desafios comuns, como
a constante mudança]”, aponta Miguel 
Matos, diretor-geral da Tabaqueira.
Trata-se de uma “cultura de máximo 
denominador comum”, sintetiza Isabel 
Barros, presidente da Associação 

A CIP inicia o novo triénio com uma representatividade reforçada, com a 
entrada de novos associados, que tornam o movimento associativo mais 
robusto e sublinham as vantagens da existência de uma única “Voz das 
Empresas.”

Portuguesa de Empresas de Distribuição.
Olhando para fora dos limites 
da envolvente empresarial, é a 
representatividade que traduz a força do 
movimento associativo e, por isso, a CIP é 
reconhecida pela generalidade dos atores 
económicos, políticos e sociais como a 
“Voz das Empresas”, consubstanciando-
se esse reconhecimento na participação 
da Confederação em órgãos como o 
Conselho Económico e Social ou a 
Comissão Permanente de Concertação 
Social. “Além do papel institucional 
de representação de interesses, cuja 
importância excede o dos seus filiados, 
contribui para o debate na esfera 
pública e deliberação democrática”, 
defende Marco Galinha, CEO do Grupo 

150.000
empresas

Com a adesão 
dos novos 

associados,
a CIP representa 

agora mais
de 150 mil 

empresas,que 
empregam

cerca de 1,8 
milhões de 

trabalhadores
e são responsáveis 

por mais de 70% do 
PIB nacional. 
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Qual a importância que tem o associativismo 
empresarial em Portugal?

Em discurso direto, seis novos associados da CIP dão a sua opinião sobre
a importância do associativismo em Portugal, no quadro de uma economia 
globalizada, em processo acelerado de mudança. E explicam o que motivou
a sua adesão à Confederação Empresarial de Portugal.

BEL. “É uma instituição de reconhecido 
prestígio”, assinala António Sampaio 
de Mattos, presidente da Direção da 
Associação Portuguesa de Centros 
Comerciais. 
Acresce a este reconhecimento interno
a capacidade que a CIP tem de projetar

a “Voz das Empresas” portuguesas
no exterior, pela posição que ocupa em 
fóruns como a Organização Internacional 
do Trabalho ou a associação empresarial 
europeia BusinessEurope, o que contribui 
para a capacidade de atração de novos 
associados e sublinha, uma vez mais,

o poder que têm em conjunto.
Com o associativismo, as empresas 
ganham capacidade de “partilha de 
conhecimento” e de “influência na defesa 
dos seus interesses”, sintetiza Ana Isabel 
Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto 
Verde.

Qual a importância do associativismo no 
contexto de uma economia que é cada vez 
mais digital, global e que está em rápida 
transformação?
Portugal caracteriza-se por uma economia 
dominada por pequenas e médias 
empresas que, para serem competitivas 
no mercado atual, necessitam de passar 
pela digitalização de processos, pela 
inovação, pela internacionalização. Ora, o 
associativismo traz vantagens inequívocas, 
já que permite uma resposta mais rápida 
a estes desafios, em bloco e com um peso 
diferente do que cada uma destas empresas 
teria individualmente.
Os conselhos estratégicos da CIP 
contribuem em muito para ajudar as 
empresas a posicionarem-se num mercado 
global cada vez mais competitivo e que exige 
uma eficiência cada vez maior.

A Altice Portugal integra a multinacional 
Altice, um grupo presente em várias 
geografias e que mantém o espírito 
empreendedor da sua fundação. Aliás, 
através dos seus fundadores, levamos 
inovação a todo mundo, transformamos e 
melhoramos diariamente a vida de milhões 
de pessoas. 

O mundo 4.0 é um facto irreversível, a 
digitalização da sociedade é uma realidade 
e a economia só pode crescer com olhos 
postos no futuro. O acesso à tecnologia 
tornou a competição verdadeiramente 
mundial e, por isso, as novas redes de fibra 
ótica ligam Portugal, não discriminando 

Alexandre Fonseca 
Presidente Executivo

da Altice Portugal 

territórios, chegando a todo o país com igual 
qualidade e rapidez, levando na espessura 
de um fio de cabelo oportunidades infinitas, 
sonhos e ambições. Pela primeira vez, 
podemos dizê-lo com segurança, Portugal 
pode liderar a Revolução Digital, sendo 
um competidor cimeiro. E, com orgulho o 
digo, em muito graças a empresas como a 
Altice Portugal, que tem sido decisiva nesta 
consagração, ou a estruturas como a CIP, 
que tanto tem contribuído para a valorização 
do tecido empresarial. 

Quais os motivos que levaram à vossa 
recente associação à CIP? Que mais-valias 
identificam nesta parceria?
Ao longo dos anos temos desenvolvido com 
a CIP um relevante trabalho em temas 
que visam o crescimento económico, a 
competitividade e o desenvolvimento social 
de Portugal. 
A Altice Portugal e a CIP partilham uma 
missão e uma estratégia comum para o 
país: serem parte integrante e motor de 
crescimento económico e social de Portugal, 
através da partilha de conhecimento e de 
inovação. A Altice Portugal é um agente de 
desenvolvimento da sociedade e partilhamos 
essa  visão com a CIP. 
Todos sabemos que nas situações mais 
complicadas foi a CIP que conseguiu o 
equilíbrio necessário para alavancar a 
estabilidade que o país necessitava. Todos 
reconhecemos a importância que tem 
para os portugueses, para as empresas 
portuguesas e para o país.

“A Altice Portugal
e a CIP partilham
uma missão
e uma estratégia 
comum para o 
país: serem parte 
integrante e motor 
de crescimento 
económico e social
de Portugal.”



indústria 1º Trimestre 202030

Associados

Qual a importância do associativismo no 
contexto de uma economia que é cada 
vez mais digital, global e que está em 
rápida transformação?
A APED foi sempre defensora de um 
espírito colaborativo entre os seus 
associados, numa perspetiva de promoção 
e defesa do sector e das suas empresas. 
Esta visão só é possível com a promoção 
de um associativismo responsável e 
onde a visão global e os interesses de 

Qual a importância do associativismo no 
contexto de uma economia que é cada 
vez mais digital, global e que está em 
rápida transformação?
Pela sua essência – assente na parceria,
na participação, na proatividade
– o associativismo permite uma célere 
mobilização de entidades, importante para 
que possam ser debatidas e definidas 

Ana Isabel Trigo Morais 
CEO/Administradora Delegada

da Sociedade Ponto Verde

estratégicas de atuação, capazes de 
antecipar as rápidas alterações de 
padrão nos atuais modelos económicos. 

“[A adesão à CIP] 
permitirá reforçar 
a influência e 
a defesa dos 
interesses das 
empresas em 
temáticas de 
enorme atualidade 
no âmbito das 
políticas públicas 
nacionais e 
europeias de 
ambiente e clima.”

É precisamente esta capacidade de 
antecipação, fomentada pelo ambiente 
associativo, que permite o essencial reforço 
da representatividade das empresas em 
cenários altamente competitivos, a que a 
CIP tanto relevo tem dado.

Quais os motivos que levaram à vossa 
recente associação à CIP? Que mais-
valias identificam nesta parceria?
A atividade da Sociedade Ponto Verde 
sempre se pautou por princípios de 
colaboração e cooperação entre diversos 
parceiros, das empresas às entidades 
públicas e privadas e, por isso, a adesão
à CIP é mais um passo neste sentido. Vem 
promover a partilha de conhecimento 
e fomentar a inovação em matéria de 
sustentabilidade, bem como permitirá 
reforçar a influência e a defesa dos 
interesses das empresas em temáticas
de enorme atualidade no âmbito das 
políticas públicas nacionais e europeias de 
ambiente e clima, como são exemplos a 
recente Green Deal e os planos e projetos 
de economia circular, sem esquecer a 
grande ambição do país, assumida no 
Roteiro Nacional para a Neutralidade 
Carbónica em 2050.

Isabel Barros
Presidente da APED

todos se sobrepõem ao individual. 
Em Portugal, o associativismo tem 
de continuar a promover uma cultura 
colaborativa e de “máximo denominador 
comum” sobretudo numa lógica de 
constante mudança. Independentemente 
das práticas comerciais de cada 
empresa, há temas incontornáveis que 
a todos interessam e que devem ser 
observados e alvo de atuação concertada 
via associativismo. É claramente o caso 
das alterações climáticas e o combate 
ao desperdício e ainda as mudanças no 
mundo laboral por via da digitalização. 
Na APED, olhamos para o 
associativismo como o caminho certo 
para promover o sector e as suas boas 
práticas, também nestes domínios.

Quais os motivos que levaram à vossa 
recente associação à CIP? Que mais-
valias identificam nesta parceria?

A adesão à CIP é uma decisão natural 
e que achamos que traz valor 
acrescentado a ambas as instituições. 
A CIP representa o associativismo 
responsável que defende os 
empresários, as empresas e uma 
economia de mercado baseada na 
sã concorrência. A APED representa 
um sector que é responsável por 
11% do PIB e agrega mais de 130 mil 
colaboradores em todo o país. 
A capacidade da CIP representar com 
firmeza os interesses das empresas, 
numa perspetiva de crescimento 
económico e de estabilização laboral 
e fiscal, são claramente razões 
importantes para a adesão da APED. 
Entendemos, também, que a CIP 
está agora mais legitimada para 
representar os interesses de um sector 
fundamental para o país, com impacto 
direto na concertação social e nas suas 
negociações e reflexões para o país.
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Qual a importância do associativismo no 
contexto de uma economia que é cada 
vez mais digital, global e que está em 
rápida transformação?
O reconhecimento das virtudes do 
associativismo remonta a Alexis de 
Tocquevile e à sua obra seminal “A 
Democracia na América”, sendo 
interessante constatar que uma análise 
feita no século XIX ainda tenha validade em 
plena Revolução Industrial 4.0. 
A Indústria 4.0 é já uma realidade e os 
fatores críticos para que se alcance o 
sucesso pretendido e se dê resposta 
aos desafios colocados são a abertura 
das empresas à inovação, a aposta na 
qualificação dos recursos humanos 

Marco Galinha
CEO do Grupo BEL

para as novas tecnologias e processos, 
e a capitalização das empresas para que 
consigam implementar as alterações 
necessárias. Neste sentido, associações 

como a CIP, para além do papel institucional 
de representação de interesses, cuja 
importância excede a dos seus filiados, 
contribuem para o debate na esfera pública 
e para deliberação democrática. 
Penso ser importante quer enquanto 
filiados, quer enquanto associação, 

que se olhe para os países dianteiros 
na corrida pelos lugares de pódio na 
indústria mundial e se identifiquem os 
denominadores comuns do sucesso 
de países como os Estados Unidos, 
a Coreia do Sul ou a Alemanha. 
Entre estes denominadores comuns 
destaco a existência de uma cultura de 
empreendedorismo e onde as empresas 
apostam na formação e requalificação 
dos trabalhadores, infraestruturas 
de informação otimizadas, rede 
logística inteligente e uma aposta no 
desenvolvimento do ecossistema digital.

Quais os motivos que levaram à vossa 
recente associação à CIP? Que mais-
valias identificam nesta parceria?
O Grupo BEL tem vindo a fazer 
investimento significativo na área de 
negócios da indústria, seja ela automação, 
sector aeroespacial ou produção de 
máquinas e moinhos de café, pelo 
que a pertença à CIP surge como uma 
consequência lógica desta diversificação 
de atividades. Por outro lado, através 
do seu presidente, a CIP tem uma 
voz respeitada quer para defender os 
interesses da indústria e os interesses 
portugueses. Em vez do excesso de 
associações atuais, considero que 
deveriam existir três a quatro associações 
fortes capazes de dar resposta às 
necessidades dos filiados.

“Em vez do excesso 
de associações 
atuais, considero 
que deveriam 
existir três a 
quatro associações 
fortes capazes de 
dar resposta às 
necessidades dos 
filiados”, afirma 
Marco Galinha, CEO 
do Grupo BEL. 

Qual a importância do associativismo 
no contexto de uma economia que é 
cada vez mais digital, global e que está 
em rápida transformação?
Vivemos num mundo que muda cada vez 
mais rápido, impulsionado por avanços 

tecnológicos e por consumidores cada 
vez mais globais e mais exigentes. As 
empresas estão a transformar-se para 
se adaptarem a esta nova realidade de 
constante mudança.
O associativismo é muito importante, 
porque permite perceber os desafios de 
outras empresas e indústrias e como 
estão a lidar com a transformação. 
Neste contexto, existe também o 
desafio da regulação, que tende a 
acompanhar tardiamente as mudanças. 
Esta regulação é frequentemente 
impulsionada por iniciativas europeias e, 
neste quadro, o associativismo permite 
às empresas falarem a uma só voz com 
muito mais peso do que se o fizessem 
sozinhas.
Os consumidores exigem das empresas 
que liderem estas mudanças e as 

Miguel Matos 
Diretor-geral da Tabaqueira 

empresas são o verdadeiro motor da 
inovação e da economia. 
Se as empresas conseguirem falar entre 
si, alavancar em sinergias e acordar em 
posições comuns, seguramente todos 
podem beneficiar.

Quais os motivos que levaram à vossa 
recente associação à CIP? Que mais-
valias identificam nesta parceria?
A Tabaqueira é uma empresa com quase 
100 anos de existência, a maior do 
sector em Portugal e uma das maiores 
exportadoras e empregadoras nacionais.
Estamos a liderar a transformação da 
indústria do tabaco com vista à sua 
sustentabilidade ao longo de toda a 
cadeia de valor, cuja principal vertente 
é o desenvolvimento e comercialização 
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Qual a importância do associativismo no 
contexto de uma economia que é cada 
vez mais digital, global e que está em 
rápida transformação?
É nossa profunda convicção que as 
organizações associativas desempenham 
um papel de crescente importância nas 
sociedades atuais, caracterizadas pela 
elevada velocidade de transformação à 
escala global. 
A democratização no uso de novas 
ferramentas de comunicação e informação 
oferecem vantagens relacionadas com 
a difusão de mensagens em volumes e 
velocidades outrora impensáveis. Se, por 
um lado, entendemos não ter havido uma 
alteração considerável na motivação das 
pessoas ou empresas em associarem-se 
de per si em torno de um objetivo comum, 
apenas pelo advento da internet, por outro, 
este facto de produzirmos e enviarmos 
conteúdos digitais garante o encurtar de 
processos morosos e complexos.

António Sampaio de Mattos 
Presidente da Direção da APCC

Pelo contrário, importa destacar a 
despersonalização dos relacionamentos 
estabelecidos, e mantidos, apenas por 
via da internet, bem como a frieza da 
comunicação digital. Somos humanos e, 
como tal, dificilmente dispensamos
o contacto pessoal e o conhecimento dos 
nossos interlocutores. Este sublinhado 
assume importância capital se nos 
focarmos na esfera da representatividade 
institucional.

Quais os motivos que levaram à vossa 
recente associação à CIP? Que mais-
valias identificam nesta parceria?
A Associação Portuguesa de Centros 
Comerciais é uma estrutura que congrega 
os principais proprietários, gestores e 
promotores destas operações imobiliárias 
de comércio, serviços e lazer integrados. 
Representa mais de 90% da Área Bruta 
Locável existente no stock nacional, 
contabilizando-se mais de 100 mil postos 
de trabalho diretos alocados aos lojistas, 
às administrações e aos fornecedores 
residentes. Em 2019, estima-se que os 
centros associados da APCC tenham 
contabilizado uma faturação superior a 
10 mil milhões de euros e um volume de 
tráfego superior a 550 milhões de visitas. 
É ainda de salientar a importância 
e o reconhecimento que os centros 
comerciais portugueses têm obtido a 
nível internacional. Somos vistos pelos 

nossos pares como um mercado exemplar 
ao nível da qualidade dos projetos e dos 
operadores e um dos mais bem-sucedidos 
do mundo nos últimos 25 anos. 
Face ao exposto, era importante que 
a APCC se unisse a uma instituição 
de reconhecido prestígio como a CIP, 
procurando integrar um prestigiado 
interlocutor confederativo no plano da 
representatividade institucional em 
todas as esferas, e poder contribuir, com 
esta adesão, para o desenvolvimento 
económico e social de Portugal, tal como 
os centros comerciais o fazem aos níveis 
local e regional.

de produtos de tabaco com potencial 
redução de risco derivado da ausência 
de combustão, assente em ciência e 
tecnologia de ponta já validada por 
inúmeras entidades independentes.
Os nossos objetivos de sustentabilidade 
passam também por outras vertentes, 
como a redução da pegada ecológica, 
melhor gestão dos desperdícios e 
consumo de energia. Hoje, somos uma 
empresa tecnológica que se baseia em 
ciência sólida e transparente como base 
de tudo o que fazemos.
A parceria com a CIP faz-nos sentido 
precisamente pela partilha de 
experiências com outras empresas que 

“Se as empresas 
conseguirem falar 
entre si, alavancar 
em sinergias 
e acordar em 
posições comuns, 
seguramente todos 
podem beneficiar”, 
adianta Miguel 
Matos, Diretor-geral 
da Tabaqueira.

“Era importante 
que a APCC se unisse 
a uma instituição 
de reconhecido 
prestígio como 
a CIP […] e poder 
contribuir, com 
esta adesão, para 
o desenvolvimento 
económico e social 
de Portugal[…].” 

estejam a passar por transformações 
profundas e pelo possível contributo para 
a definição das questões estratégicas 
para o tecido empresarial nacional.
Por fim, tendo em conta a nossa 
visão de contribuir para um “Futuro 
Sem Fumo”, segundo a qual todos os 
fumadores que decidem continuar a 
fumar deverão ter conhecimento de 
que existem melhores alternativas, 
pretendemos participar na elaboração 
das tomadas de posição a adotar 
pela CIP quanto às diversas matérias 
objeto de enquadramento fiscal e 
regulamentar, não só a nível nacional, 
mas também internacional, em 
particular a nível da UE.

indústria 1º Trimestre 202032



indústria1º Trimestre 2020 33

Internacional

União Europeia lança 
estratégia para 
preparar PME para
os desafios do futuro
A Comissão Europeia divulgou em março a sua estratégia para apoiar
as pequenas e médias empresas europeias. Focada em três áreas-chave
– digitalização e sustentabilidade; regulamentação e melhoria de acesso 
aos mercados; e financiamento – tem por objetivo preparar as PME para
os desafios do futuro, tornando-as mais competitivas.

Existem na União Europeia mais de 25 
milhões de pequenas e médias empresas 
(PME), que são responsáveis por 50% 
do produto interno bruto (PIB) europeu 
e asseguram 100 milhões de postos de 
trabalho. Números que demonstram 
a importância destas empresas na 
economia. Em Portugal, as PME 
representam um peso relativamente 
superior, especialmente o segmento
das micro e pequenas empresas.
A relevância que estas organizações 
têm no tecido empresarial europeu 
levou a Comissão Europeia a desenhar 
uma estratégia com vista a aproveitar 
plenamente o seu potencial económico, 
apoiando-as no processo de transição 
para uma sociedade cada vez mais digital 
e sustentável. “A estratégia reconhece 
as diferentes necessidades das PME 
e quer ajudar as empresas não só a 
crescerem e a expandirem-se, mas 
também a serem mais competitivas, 
resilientes e sustentáveis. A estratégia 
define uma abordagem ambiciosa, 
abrangente e transversal, baseada em 
medidas que poderão apoiar as diferentes 
PME definindo também ações dirigidas 
a necessidades específicas”, explica 
a Comissão Europeia no documento 
“Estratégia para as PME com vista a uma 

Europa Sustentável e Digital”. 
Para isso, a Comissão Europeia definiu 
medidas assentes em três grandes 
pilares: reforço das capacidades e apoio 
à transição para a sustentabilidade 
e digitalização; redução do peso da 
regulamentação e a criação de condições 
para a melhoria de acesso aos mercados; 
e, por último, melhoria do acesso ao 
financiamento. “Em última análise, 
pretende-se que a Europa se torne o local 
mais atrativo para criar uma pequena 
empresa, para a fazer crescer e expandir 
no mercado único”, sublinha a Comissão 
Europeia.

Na área do reforço das capacidades e 
apoio à transição para a sustentabilidade 
e a digitalização, destaque para o 
reforço da Rede Europeia de Empresas 
(“Enterprise Europe Network”), a 
maior rede de serviços de informação 
e aconselhamento às empresas na 
Europa, com consultores especializados 
em matéria de sustentabilidade. Serão 

também alargados os polos de inovação 
digital em todas as regiões da Europa, que 
terão como tarefa capacitar as PME para 
a integração das novas tecnologias. Será 
ainda criado um programa de voluntariado 
digital, para permitir que profissionais 
qualificados possam partilhar as suas 
competências digitais com empresas 
tradicionais.
A Comissão Europeia identificou ainda 
um conjunto de medidas com o objetivo 
de reduzir a carga regulamentar da 
atividade empresarial e melhorar o 
acesso das PME aos mercados. De acordo 
com o executivo europeu, 80% das PME 
exportadoras vendem os seus produtos 
e serviços para os Estados-membros da 
União Europeia. No entanto, a Comissão 
Europeia reconhece que, em alguns 
setores, existe potencial para alargar 
o número de empresas exportadoras, 
como por exemplo no setor industrial, 
onde apenas 17% do total das PME 
exporta para o mercado único. Os atrasos 
nos pagamentos são, de acordo com o 
documento agora apresentado, um dos 
obstáculos a ultrapassar na área da 
regulamentação, através da melhoria da 
aplicação da respetiva Diretiva europeia.  
No campo do financiamento, a Comissão 
Europeia reforça a importância da 

 As medidas para 
fortalecer as PME 
europeias
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A Comissão apoiará as Ofertas 
Públicas Iniciais (IPO) das PME com 
investimentos canalizados através 
de um novo fundo público-privado, 
que será desenvolvido no âmbito
do Programa InvestEU.

Através da iniciativa ESCALAR, 
a Comissão quer desenvolver e 
aumentar a dimensão dos fundos
de capital de risco.

A Comissão irá lançar uma iniciativa 
de financiamento para empresas 
lideradas por mulheres
e impulsionar o empreendedorismo 
feminino.

A Comissão lançará uma iniciativa 
de investimento baseada em capitais 
próprios para PME inovadoras e 
start-ups que desenvolvem e adotam 
soluções de tecnologia verde. 

diversificação das fontes de financiamento 
das PME, ainda muito dependentes 
do crédito bancário tradicional. Nesse 
sentido, e para facilitar a abertura à 
subscrição pública do capital das PME 
europeias, a Comissão apoiará as ofertas 
públicas iniciais das PME, através de um 
novo Fundo público-privado, desenvolvido 
sob o programa InvestEU, com início 
em 2021. A União Europeia irá ainda 
capacitar o empreendedorismo feminino, 
estimulando o investimento em empresas 
e fundos dirigidos por mulheres.

As medidas apresentadas pretendem 
responder a necessidades sentidas de 
uma forma geral pelas PME europeias. No 
entanto, a implementação desta estratégia 
deverá ter em conta as necessidades 
específicas verificadas em cada mercado.  
No caso português, a questão do acesso 
ao financiamento é mais premente.
Neste sentido, a CIP considera 
fundamental reduzir a elevada 
dependência das PME face ao sistema 
bancário. Embora na última década tenha 
havido algum desenvolvimento de novas 
formas de financiamento, como o capital 
de risco, a percentagem de empresas 
a recorrer a este tipo de financiamento 
ainda é diminuta.  Além disso, e como 
refere Patrícia Gonçalves, diretora de 
Assuntos Económicos da CIP, o sistema 
bancário não é a fonte de financiamento 

ideal para start-ups e para investimentos 
na área digital, cuja natureza intangível 
dificulta a avaliação dos projetos por 
parte dos bancos.
A diretora de Assuntos Económicos da 
CIP alerta ainda para um outro problema 
que afeta, de forma particular, as PME 
portuguesas: o incumprimento dos 
prazos de pagamento, o qual tem um 
impacto muito negativo na tesouraria 
de muitas PME. Pela sua natureza, as 
PME têm um menor poder negocial, 
o que implica muitas vezes aceitarem 
prazos de pagamento mais prolongados 
e enfrentarem atrasos de pagamento 
significativos, designadamente, por parte 
do Estado.  
A questão, alerta Patrícia Gonçalves, 
não é de fácil resolução.  A diretora de 
Assuntos Económicos da CIP considera 
importante que a Comissão Europeia 
tenha incluído na Estratégia PME a 
melhoria da aplicação da Diretiva dos 
Atrasos de Pagamento, nomeadamente, 
a monitorização do cumprimento desta 
Diretiva e a adoção de mecanismos 
alternativos de resolução de litígios, 
com soluções mais rápidas e baratas. 
Mas talvez o maior benefício da 
elaboração desta estratégia europeia 
para as PME, na visão da responsável da 
CIP, seja o facto de incentivar Portugal 
a definir uma estratégia nacional para 
as PME, algo nunca verdadeiramente 
assumido pelos Governos. Neste 
âmbito, um dos objetivos da rede 
de Representantes nacionais das 
PME (“SME Envoy”) – em Portugal, o 
Presidente do IAPMEI – é desenvolver, 
em cooperação com as empresas, 
planos nacionais de aplicação desta 
Estratégia europeia. 

Ações para a melhoria do 
acesso ao financiamento

Financiamento 
no topo das 
preocupações das 
PME portuguesas

Internacional
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A Rede Europeia de Empresas (“Enterprise 
Europe Network”) será reforçada com consultores 
especializados em matéria de sustentabilidade para 
ajudar as PME a lidar com os novos desafios
da sustentabilidade.

Será promovida a formação digital para os 
colaboradores das PME, de forma a capacitá-los para 
áreas como a cibersegurança, inteligência artificial
ou blockchain.

Será lançado um programa de “Voluntários Digitais” 
que permita aos jovens e profissionais qualificados 
partilharem as suas competências digitais com os 
negócios mais tradicionais.

A Comissão Europeia disponibilizará, pelo menos, 
300 milhões de euros para promover e incentivar a 
inovação no âmbito do Pacto Ecológico (“Green Deal”).

A Comissão lançará uma call para o estabelecimento 
de parcerias pioneiras entre regiões fronteiriças 
para reforçar a cooperação no funcionamento do 
mercado único e agilizar a remoção de barreiras 
administrativas. 

A Comissão irá apoiar os Estados--membros na 
aplicação da Diretiva sobre o atraso nos pagamentos, 
criando para isso instrumentos de monitorização e 
explorando mecanismos alternativos de resolução/ 
mediação de litígios
para as PME.

As delegações da UE prestarão
apoio respondendo às questões das PME ligadas
aos acordos de comércio livre com países terceiros. 

Ações de capacitação e apoio
à transição para a sustentabilidade
e digitalização

Ações com vista ao alívio
do peso regulatório e à criação
de condições para a melhoria
de acesso aos mercados

 50% PIB
europeu

Existem na UE mais de 25 milhões
de PME, que são responsáveis por 50%

do PIB europeu e asseguram 100 milhões 
de postos de trabalho.

Internacional
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Assegurar o desenvolvimento económico 
sustentável e inclusivo em África. É este o 
objetivo das propostas da Comissão Europeia 
para a nova estratégia de cooperação entre as 
duas regiões económicas, que será aprovada em 
outubro, na Cimeira entre a União Europeia e a 
União Africana.

Europa propõe
nova estratégia 
de cooperação
com África

A União Europeia é o maior parceiro 
comercial e de investimento do continente 
africano. Os números comprovam-no: 
em 2018, o volume de trocas comerciais 
entre os 28 Estados-membros e África 
atingiu os 270,8 mil milhões de euros. 
Para intensificar e melhorar a parceria 
entre as duas regiões e, ao mesmo tempo, 
contribuir para o desenvolvimento do 
continente africano, está a ser desenhada 
uma nova estratégia de cooperação entre 
a União Europeia e África, que deverá 
ser aprovada em outubro próximo. Mas 
a Europa já revelou quais são as áreas 
de ação que considera ser prioritárias 
no futuro relacionamento entre os dois 
continentes.
Em março, a Comissão Europeia divulgou 
um documento onde desvendou as 
propostas da União Europeia para 
a definição de uma estratégia de 
cooperação entre as duas regiões. 

O documento identifica 10 medidas 
em cinco áreas-chave para a futura 
cooperação com África. São elas: 
transição ecológica, transformação digital, 
crescimento sustentável e emprego, paz e 
governação, e migração e mobilidade.
“África é um parceiro natural da União 
Europeia”, afirmou a Presidente da 
Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, 
na ocasião.
“[Este é] um roteiro que nos permitirá fazer 
avançar a nossa parceria para o patamar 
seguinte. Juntos, podemos construir um 
futuro mais próspero, mais pacífico e mais 
sustentável para todos”, sublinhou.
O Alto Representante da União para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança e Vice-Presidente da Comissão 
Europeia para Uma Europa mais Forte no 
Mundo, Josep Borrell, alertou que “uma 
parte do futuro da Europa joga-se em 
África”.

270,8 mil 
milhões

euros

Em 2018,
o volume de trocas 
comerciais entre os 
28 Estados-membros 

e África atingiu
os 270,8 mil milhões 

de euros. 
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África, região de crescimento
e de oportunidades
Para as empresas europeias, e em 
particular para as empresas portuguesas 
com fortes ligações ao continente 
africano, este é um momento importante 
que poderá criar novas oportunidades de 
investimento.
Até porque, como salienta José Muller 
e Souza, do Gabinete de Relações 
Internacionais da CIP – Confederação 
Empresarial de Portugal, as empresas 
têm um papel crucial no desenvolvimento 
dos países africanos. “O papel do 
setor privado nos mercados em 
desenvolvimento ganha protagonismo 
no momento em que a ajuda pública 
ao desenvolvimento é insuficiente para 
cumprir os objetivos do desenvolvimento 
sustentável da Agenda 2030, sendo 
estimado pelas Nações Unidas uma 
falta de investimento anual de 2,5 a 3 
mil milhões de euros para cumprir esta 

agenda”, explica.
As empresas são, assim, agentes 
importantes no desenvolvimento dos 
países africanos, pois promovem o talento 
e a inovação, enquanto as suas atividades 
contribuem para o desenvolvimento das 
comunidades locais, seja na criação 
de infraestruturas-chave, no acesso a 
energia limpa e sustentável, no fomento 
do empreendedorismo, na diversificação 
económica sustentável e na criação de 
emprego. Isto num continente que alberga 
a classe média mais jovem e que mais 
cresce no mundo, onde apenas 7% dos 
jovens têm o ensino terciário e onde 375 
milhões de jovens irão entrar na idade 
ativa nos próximos 15 anos.
Por outro lado, o desenvolvimento da 
classe média e a crescente urbanização 
em África são exemplos de alterações 
sociais que vão criar novas oportunidades 

de negócio e de investimento para as 
empresas europeias. Mas para que essas 
oportunidades sejam aproveitadas é 
importante dotar o tecido empresarial 
das ferramentas necessárias para investir 
numa região que ainda comporta riscos 
e apresenta entraves. “Para equipar 
as empresas com os instrumentos 
financeiros necessários às suas atividades 
nos mercados em desenvolvimento e 
garantir a aceleração do desenvolvimento 
económico sustentável e inclusivo em 
África, é necessário dar-lhes a conhecer 
os novos mecanismos financeiros 
disponíveis, desenhados pela Comissão 
em conjunto com as empresas e as 
instituições financeiras internacionais 
para responder a desafios como a 
mitigação do risco nos mercados em 
desenvolvimento”, explica José Muller
e Souza.

As 10 medidas
da Comissão Europeia 
para aprofundar 
relações com África
Maximizar os benefícios da transição ecológica e 
minimizar as ameaças para o ambiente, em plena 
conformidade com o Acordo de Paris;

Impulsionar a transformação digital do continente;

Aumentar substancialmente os investimentos 
sustentáveis em termos ambientais, sociais e 
financeiros que sejam resilientes perante os efeitos 
das alterações climáticas; promover oportunidades 
de investimento intensificando o recurso a 
mecanismos de financiamento inovadores e fomentar 
a integração económica regional e continental, 
nomeadamente através do acordo que cria uma Zona 
de Comércio Livre Continental Africana;

Atrair investidores, apoiando os Estados africanos na 
adoção de políticas e reformas regulamentares que 
melhorem o enquadramento empresarial e o clima 
de investimento, incluindo condições de concorrência 
equitativas para as empresas;

Melhorar rapidamente a aprendizagem, os 
conhecimentos e as competências, as capacidades 
de investigação e inovação, especialmente para 
as mulheres e os jovens; proteger e melhorar os 
direitos sociais e erradicar o trabalho infantil;

Adaptar e aprofundar o apoio da UE aos esforços de 
paz africanos através de uma forma de cooperação 
mais estruturada e estratégica, com especial 
destaque para as regiões mais vulneráveis;

Integrar a boa governação, a democracia, os direitos 
humanos, o Estado de direito e a igualdade de género 
na ação e na cooperação;

Garantir a resiliência mediante a ligação entre 
intervenções de caráter humanitário e em matéria de 
desenvolvimento, paz e segurança em todas as fases 
do ciclo dos conflitos e das crises;

Assegurar parcerias equilibradas, coerentes e 
abrangentes em matéria de migração e mobilidade;

Reforçar a ordem internacional assente em regras 
o sistema multilateral, com as Nações Unidas numa 
posição central.
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Fonte: Comissão Europeia
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bus lorem quis, commodo ligula. Nunc 
vehicula sem a nisl dignissim, non 
hendrerit magna sollicitudin. Nullam non 
ante nec tortor mattis finibus. Ut ces. 
Nam ultrices enim ligula, at congue urna 
lobortis a. Sed gravida metus ac bibendum 
suscipit. Sed vestibulum molestie augue. 
Donec venenatis, velit efficitur tempor 
faucibus, ipsum magna tempus enim, sit 
amet egestas lectus elit a nulla. Vivamus 
ut libero faucibus, ullamcorper ex vitae, 
cursus enim. Donec nibh lectus, gravida 
nec hendrerit sit amet, feugiat vel nibh. 
Vivamus sem purus, rutrum sit amet nunc 
eget, iaculis laoreet lacus. Duis aliquam 
ante sollicitudin tortor pellentesque, nec 
aliquam diam hendrerit. Proin sed odio 
tempus, faucibus lorem quis, commodo 
ligula. Nunc vehicula sem a nisl dignissim, 
non hendrerit magna sollicitudin. Nullam 
non ante nec tortor mattis finibus. 

Ut lobortis lacus interdum varius ultrices. 
Nam ultrices enim ligula, at congue urna 
lobortis a. Sed gravida metus ac bibendum 
suscipit. Sed vestibulum molestie augue. 
Donec venenatis, velit efficitur tempor 
faucibus, ipsum magna tempus enim.
elit a nulla. Vivamus ut libero faucibus, 
ullamcorper ex vitae, cursus enim. 

Ut lobortis lacus interdum varius ultrices. 
Nam ultrices enim ligula, at congue urna 
lobortis a. Sed gravida metus ac bibendum 
suscipit. Sed vestibulum molestie augue. 
Donec venenatis, velit efficitur tempor 
faucibus.
 
Ut lobortis lacus interdum varius ultrices. 
Nam ultrices enim ligula, at congue urna 
lobortis a. Sed gravida metus ac bibendum 
suscipit. Sed vestibulum molestie augue. 
Donec venenatis, velit efficitur tempor 
faucibus.

sem purus, rutrum sit amet nunc eget, 
iaculis laoreet lacus. Duis aliquam ante 
sollicitudin tortor pellentesque, nec 
aliquam diam hendrerit. Proin sed odio 
tempus, faucibus lorem quis, commodo 
ligula. Nunc vehicula sem a nisl dignissim, 
non hendrerit magna sollicitudin. Nullam 
non ante nec tortor mattis finibus. 

tempus, faucibus lorem quis, commodo 
ligula. Nunc vehicula sem a nisl dignissim, 
non hendrerit magna sollicitudin. Nullam 
non ante nec tortor mattis finibus. 
Nullam non ante nec tortor mattis finibus. 

Cras nec 
pulvinar 

dui Aenean 
dignissim 
volutpat
Cras nec 
pulvinar 

dui Aenean 
dignissim 
volutpat

CIP atenta 
à contagem 
decrescente para 
futuro pós Brexit
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“No dia 1 de janeiro de 2021, as relações 
económicas entre a União Europeia (UE)
e o Reino Unido vão ter um 
enquadramento muito diferente e, por 
muita vontade que haja de ambas as 
partes para conseguir um relacionamento 
próximo, as transações serão mais 
difíceis, mais custosas e demorarão 
mais tempo”. Quem o afirma é a Diretora 
de Assuntos Económicos da CIP – 
Confederação Empresarial de Portugal, 
Patrícia Gonçalves, pouco tempo depois de 
formalizada a saída do Reino Unido da UE, 
a 31 de janeiro.
Este dia assinalou a saída oficial do Reino 
Unido da UE (Brexit) e o início do período 
de 11 meses de transição e negociações 
bilaterais, ao longo dos quais permanece 
inalterado o enquadramento das relações 
económicas. Ou seja, o Reino Unido 
continua na União Aduaneira   e no 
Mercado Único, mantendo-se a circulação 
de bens, serviços e capitais, apesar de já 
não ser membro da UE e estar, por isso, 
fora das instituições comunitárias.
No final do ano, a 31 de dezembro, acaba 
o período de transição, que poderá ser 
prolongado se o Reino Unido fizer um 
pedido nesse sentido até 30 de junho, 
mas o governo britânico já assinalou que 
recusa qualquer adiamento. “Creio que o 
bom senso acabará por vingar e que, no 
que se refere, pelo menos, às transações 
de bens e à prestação de alguns serviços, 
será estabelecido um acordo firme que 
não faça reduzir significativamente o 
volume de comércio atual”, considera 
Patrícia Gonçalves. 
Na Declaração Política revista, de 17 de 
outubro de 2019, relativamente à futura 
relação económica entre a UE e o Reino 
Unido, o Governo britânico defendeu um 
modelo baseado num acordo de comércio 
livre, isto é, sem direitos aduaneiros 
nem contingentes, mas no âmbito do 
qual os bens e serviços poderão ter 
regulamentações diferentes, tendo os 
bens que ser, portanto,  controlados nas 
fronteiras, enquanto a prestação dos 
serviços poderá passar a ser objeto de 
restrições. Uma opção que implica um 
relacionamento mais distante face ao 
anteriormente acordado, em novembro 
de 2018, com a então primeira ministra 
Theresa May. 
No caso mais provável de um acordo 
de comércio livre, o aumento de custos 
mais diretos nas vendas para o Reino 
Unido, resultará, sobretudo, de maiores 

despesas e períodos de tempo nas 
alfândegas devido aos novos controlos 
das mercadorias, da duplicação 
dos procedimentos de certificação 
e da necessidade de ajustamento a 
divergências regulamentares, além 
de novas limitações à mobilidade de 
trabalhadores e da necessidade de alterar 
contratos comerciais entre empresas 
britânicas e europeias. Acrescem custos 
com possíveis desvalorizações adicionais 
da moeda britânica, a libra esterlina.

Já num cenário de não acordo – 
ainda uma possibilidade caso as 
negociações não consigam chegar a 
bom termo - o aumento de custos será 
“significativamente maior” e as alterações 
de processos, e o consequente aumento 
de custos com as exportações para 
o Reino Unido, serão “relativamente 
mais significativas” para as empresas 
portuguesas. 
Em qualquer dos casos, as alterações 
serão especialmente mais relevantes 
para as empresas que só exportam para 
o Mercado Único Europeu, sem nunca 
terem vendido para países terceiros. 
Patrícia Gonçalves antecipa, ainda, “que 
ressurjam barreiras não tarifárias ao 
comércio”, decorrentes de “uma futura 
divergência entre regulamentações 
que atualmente são comuns”. “O Reino 
Unido quer ter a liberdade para legislar 
em matérias que atualmente estão 
harmonizadas a nível europeu, que 
têm a ver, por exemplo, com a proteção 

do ambiente, saúde ou proteção dos 
consumidores”, explica a Diretora de 
Assuntos Económicos da CIP, frisando 
que, “neste quadro, a posição da União 
Europeia é muito firme em termos de 
assegurar, de uma forma definitiva, 
condições de igualdade de concorrência 
para as empresas europeias”. 

O mercado britânico assume particular 
importância para as empresas 
portuguesas. Representa o 1º destino 
das exportações de serviços e o 4º das 
exportações de bens. 
Em Portugal, a CIP liderou os contributos 
para o debate sobre os efeitos do Brexit, 
tendo promovido e apresentado, a 31 
de outubro de 2018, o estudo “Brexit: 
As Consequências para a Economia 
e para as Empresas Portuguesas”. 
Realizado pela consultora Ernst & Young 
– Augusto Mateus & Associados, o estudo 
antecipou um efeito negativo de 15% nas 
exportações portuguesas para o Reino 
Unido, no cenário mais otimista, e perdas 
potenciais de 26%, num cenário mais 
negativo, estimando, no total, um impacto 
negativo entre 0,5% e 1% na economia 
portuguesa. Antecipou, também, que 
os produtos portugueses “com maior 
grau de risco associado ao Brexit” sejam 
os produtos informáticos, eletrónicos 
e óticos, o equipamento elétrico e os 
veículos automóveis, além do setor do 
turismo.

A partir de 1 de 
janeiro de 2021,
“as transações serão 
mais difíceis, mais 
custosas e demorarão 
mais tempo”, afirma 
Patrícia Gonçalves, 
Diretora de Assuntos 
Económicos da CIP.

As alterações serão 
especialmente mais 
relevantes para 
as empresas que 
só exportam para 
o Mercado Único 
Europeu, sem nunca 
terem vendido para 
países terceiros.

Impacto para 
as empresas 
portuguesas
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“Era necessário quantificar o impacto [do 
Brexit] para alertar as empresas” - uma 
missão que “foi cumprida”, nota a Diretora 
de Assuntos Económicos da CIP.
Sobre o que pode ser feito a nível nacional 
para tentar minimizar o impacto estimado 
do Brexit, Patrícia Gonçalves indica que, 
“tal como a CIP veiculou ao Governo 
aquando da preparação do plano nacional 
de contingência no início de 2019, a 
atuação da Administração Pública deveria 
focar-se, ao nível do enquadramento, 
na agilização dos procedimentos e no 
reforço dos recursos humanos nos 
postos aduaneiros [alfândegas, controlos 
veterinários, sanitários e fito sanitários] 
e no controlo de chegadas de cidadãos a 
território nacional”.
Já ao nível das empresas, deveria 
intensificar-se e aprofundar-se a 
divulgação de informação, alertando para 
a preparação de planos de contingência, 
assim como prever apoios de prestação 
de informação, de formação e apoios 
financeiros destinados à mitigação dos 
efeitos de um eventual não acordo no 
Brexit. A responsável da CIP recorda 
que o Governo criou uma linha de 
apoio para as empresas e um incentivo 
financeiro para a elaboração de um 
diagnóstico e definição de um plano 
de ação. Para minorar os efeitos do 
Brexit, as empresas portuguesas devem 
recolher informação junto dos clientes, 
fornecedores e associações setoriais, 
assim como junto da AICEP e da Direção-
Geral das Atividades Económicas (DGAE) 

do Ministério da Economia, que dispõem 
de guias de atuação com exemplos 
práticos nos respetivos sites, de modo 
a “conhecerem as tendências de futuro 
mais verosímeis e planearem as suas 
ações”, recomenda a responsável. 
Segundo o estudo da CIP, as regiões que 

O mercado britânico 
assume particular 
importância 
para as empresas 
portuguesas. 
Representa o 
1º destino das 
exportações de 
serviços e o 4º das 
exportações de bens.

enfrentam maiores riscos decorrentes 
do Brexit, ao nível da exportação de 
bens, são o Alto Minho, Cávado, Ave e 
Tâmega e Sousa, e, ao nível dos serviços, 
a Área Metropolitana de Lisboa, Algarve 
e Madeira. Contudo, o estudo antecipa 
que o Brexit pode “induzir efeitos muito 
importantes de revitalização económica 

e social, da região do Porto e Douro à 
Madeira, da renovação competitiva das 
indústrias ditas tradicionais aos novos 
serviços pessoais e empresariais, da 
região de Lisboa ao Algarve, do imobiliário 
ao turismo”.
O mesmo estudo deteta a oportunidade 
de as empresas portuguesas substituírem 
os produtores britânicos no mercado 
europeu, perante a sua perda de posição 
concorrencial, em setores como os 
dos veículos automóveis e produtos 
farmacêuticos, por exemplo. A análise 
identifica também oportunidades 
associadas à possibilidade de as 
empresas portuguesas substituírem 
concorrentes europeus em setores que 
beneficiam de uma proteção decorrente 
da presença histórica no mercado 
britânico, e, ainda, oportunidades na 
atração de investimento de empresas 
britânicas que queiram deslocar os seus 
negócios para fora do Reino Unido, devido 
ao processo de separação da União 
Europeia. 
Neste sentido, vale a pena recordar os 
números da missão Portugal In, que 
arrancou em abril de 2017, e que foram 
divulgados no início deste ano: Portugal 
captou 39 projetos de investimento 
britânico, num total de 622 milhões de 
euros de investimento, com a criação 
líquida de 2400 postos de trabalho. 
Números que mostram que o Reino 
Unido voltou a ser o principal emissor 
de investimento direto estrangeiro em 
Portugal.
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“Os riscos de fuga 
do carbono e do 

investimento 
não estão 

adequadamente 
abordados”

Alexandre Affre
Diretor da Comissão de Assuntos Industriais

da BusinessEurope

Entrevista



indústria 1º Trimestre 202042

A Comissão Europeia apresentou 
recentemente a nova estratégia 
industrial para a Europa. Que avaliação 
faz deste documento? 
A nova estratégia industrial era 
aguardada há muito, pois faz a ligação 
da indústria da União Europeia (UE) à 
ambição do Pacto Ecológico (“Green 
Deal”). A indústria é a espinha dorsal 
da economia europeia, representa mais 
de 20% da economia da UE e emprega 
cerca de 35 milhões de pessoas. O 
papel que a estratégia antecipa para a 
indústria, nomeadamente, ser o líder 
da transição verde e digital “transição 
dupla”, é algo que nos agrada. 
A estratégia reconhece o facto de a 
indústria necessitar de um correto 
enquadramento para permanecer 
competitiva. 

Portanto, é positivo que a Comissão 
Europeia esteja a analisar as regras 
de concorrência. O verdadeiro valor da 
estratégia industrial será determinado 
pela aplicação de medidas concretas 
pela Comissão. Desde 2005, pelo menos 
cinco estratégias industriais foram 
publicadas, com impacto insuficiente, 
portanto o verdadeiro desafio será 
realmente fazer a diferença desta vez. 
Consideramos positiva a dedicação da 
Comissão à estratégia, pois apresenta 
um conjunto de indicadores-chave 
de desempenho [na sigla inglesa, 

Entrevista

KPIs-key performance indicators] 
para monitorizar o progresso na 
implementação. Além disso, a Comissão 
criará ainda um “Fórum Industrial” 
inclusivo, com representantes de 
vários stakeholders, Estados-membros 
e instituições da UE, para apoiar a 
Comissão na análise dos vários riscos
e necessidades da indústria.
Em termos de conteúdo, a estratégia 
consiste principalmente em iniciativas 
futuras. Aborda alguns desafios com os 
quais a indústria se depara atualmente 
mas fornece poucas pistas sobre como 
atingir os objetivos a que se propõe. 
Por exemplo, a estratégia reconhece 
a necessidade de a indústria garantir 
um abastecimento seguro de energia 
limpa e a preços acessíveis mas não 
adianta soluções sobre como alcançá-lo. 
O mesmo acontece com as matérias-
primas. Uma vez que são componentes 
chave para muitos produtos usados 
em aplicações de tecnologia de ponta 
e tecnologias com uma baixa emissão 
de carbono (eletrónica, produção de 
energia renovável, indústria automóvel 
etc.), existe uma corrida crescente em 
todo o mundo para garantir o acesso a 
matérias primas críticas. A estratégia 
inclui a elaboração de um plano de ação 
sobre matérias primas críticas mas não 
fornece nenhuma indicação sobre como 
lidar com o problema.

Que pilares da estratégia industrial 
considera mais desafiantes para as 
empresas e para a UE?
Cumprir a estratégia dependerá da 
combinação certa de medidas e, 
igualmente importante, de uma forte 
vontade política de agir. Os desafios são 
bastante complexos e não podem ser 
resolvidos com apenas uma ou duas 
medidas. Tomemos como exemplo o 
objetivo de alcançarmos um continente 

com impacto neutro no clima até 
2050. As empresas europeias estão 
totalmente solidárias com este objetivo 
da UE. No entanto, na ausência de 
ambições comparáveis por parte dos 
nossos principais concorrentes globais, 
corremos o risco de ver o carbono e o 
investimento fugirem para localizações 
mais atrativas. Um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono 
nas fronteiras [na sigla inglesa, CBA-
Carbon Border Adjustment] está a ser 
atualmente discutido precisamente para 
resolver esse problema. Um CBA pode 
funcionar para alguns setores mas não 
pode ser visto como a solução mágica.

O reforço dos instrumentos existentes, 
como licenças gratuitas e auxílios 
estatais para custos indiretos no regime 
de comércio de licenças de emissões, 
será decisivo. Os riscos de fuga do 
carbono e do investimento, para fora 
da Europa não estão, na nossa opinião, 
adequadamente abordados.
O mesmo acontece com a concorrência 
desleal e as distorções de mercado. 
Estes desafios precisam de ser 
abordados em todas as frentes. As 
condições equitativas de concorrência 
tornaram-se uma questão crítica porque 
as empresas europeias enfrentam, cada 
vez mais, situações de concorrência 
desleal em várias partes do mundo. 
Muitas das distorções decorrem da 
existência de subsídios estrangeiros e da 
atuação de empresas estatais. A iniciativa 
de desenvolver uma ferramenta para 
lidar com estes subsídios estrangeiros e 
mitigar práticas de empresas de países 
terceiros, fortemente subsidiadas, que 
distorcem o mercado, é um passo na 
direção certa. Mas esperávamos um 
compromisso mais forte da Comissão 
Europeia para a abertura de mercados 
estrangeiros.

“A estratégia reconhece a 
necessidade de a indústria 
garantir um abastecimento 
seguro de energia limpa 
e a preços acessíveis mas 
não adianta soluções sobre 
como alcançá-lo.”

“A UE precisa de continuar 
a defender os regimes 
de livre comércio e de 
comércio multilateral, 
mesmo que as tensões no 
comércio internacional 
estejam a aumentar.”

A Comissão Europeia divulgou uma nova Estratégia Industrial, que tem como objetivo 
apoiar a indústria na sua transformação digital e, ao mesmo tempo, disponibilizar 
ferramentas que permitam às empresas fazer a transição para a neutralidade 
carbónica. Em entrevista à revista Indústria, Alexandre Affre, diretor da Comissão de 
Assuntos Industriais da Confederação de Empresas Europeias, BusinessEurope, nota 
que a estratégia agora apresentada assenta, principalmente, em iniciativas futuras, 
não fornecendo, no entanto, muitas pistas sobre como atingir os objetivos propostos. 
Apesar disso, reconhece a dedicação da Comissão à estratégia agora apresentada, 
nomeadamente a criação de indicadores-chave de desempenho com o objetivo de 
monitorizar o progresso na implementação. 
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“A nova estratégia europeia 
prevê agora a criação 
de alianças industriais 
também para o hidrogénio 
limpo, indústrias de baixo 
carbono, clouds
e plataformas industriais
e matérias-primas.”
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Fonte: Comissão Europeia

Qual deve ser o posicionamento 
da UE em relação às cadeias de 
valor globais? Como é que as 
empresas europeias podem criar 
valor, diferenciando-se dos seus 
concorrentes globais?
 Uma característica essencial da 
indústria da UE é a sua incorporação 
nas cadeias de valor globais. Muitas 
empresas europeias posicionaram-
se em segmentos de alto valor 
acrescentado, onde a inovação é 
crucial para manter a sua posição no 
mercado e a sua vantagem comparativa. 
Países europeus, especialmente os de 
menor dimensão com uma forte base 
industrial, beneficiaram bastante destas 
oportunidades. Por isso mesmo, a UE 
precisa de continuar a defender os 
regimes de livre comércio e de comércio 
multilateral, mesmo que as tensões 
no comércio internacional estejam a 
aumentar.
Por outro lado, as preocupações 
relativas à excessiva dependência 
europeia face a países terceiros, em 
setores estratégicos, estão a aumentar 
e isso mesmo está refletido, também, 
na estratégia industrial, num capítulo 
dedicado ao “reforço da autonomia 
industrial e estratégica da Europa”.
É importante fortalecer as capacidades 
tecnológicas europeias, aproveitando 
os seus pontos fortes em áreas onde 
a engenharia e as tecnologias de 
informação se interligam (robótica, 
a Internet das coisas industrial, as 
aplicações inteligentes etc.), além de 
explorar aplicações de nicho em setores 
estratégicos. Além disso, a Europa está 
a tentar fortalecer a sua base industrial, 
estabelecendo cadeias de valor 
estratégicas ou “alianças industriais”.
Um exemplo muito importante é o da 
Aliança Europeia para as Baterias. 

Entrevista

1

A nova estratégia europeia prevê agora
a criação de alianças industriais 
também para o hidrogénio limpo, 
indústrias de baixo carbono, clouds
e plataformas industriais e matérias-
primas, de forma a que a Europa 
consiga manter-se competitiva nas 

tecnologias chave. Se as condições 
e os incentivos para o investimento 
em tecnologia, a longo prazo, forem 
estabelecidos agora, as empresas 
europeias estarão na vanguarda 
da inovação e terão condições para 
prosperar globalmente.

As principais medidas
da Estratégia Industrial Europeia

Definir um plano de ação em matéria de propriedade intelectual 
para defender a soberania tecnológica, promover a igualdade de 
condições de concorrência a nível mundial, combater de forma mais 
eficaz o roubo de propriedade inteletual e adaptar o quadro jurídico 
às transições ecológica e digital;

A revisão em curso das regras da UE em matéria de concorrência 
garantirá que as normas estão adaptadas a uma economia em 
rápida mutação, cada vez mais digital e com o objetivo de se tornar 
mais ecológica e circular;

A Comissão adotará um livro branco em meados de 2020 para 
abordar os efeitos de distorção causados pelos subsídios 
estrangeiros no mercado único, bem como o acesso estrangeiro
aos contratos públicos e ao financiamento da UE; 

Deverão ser desenvolvidas medidas abrangentes destinadas
a modernizar e descarbonizar as indústrias com utilização intensiva 
de energia, apoiar as indústrias de mobilidade sustentável e 
inteligente, promover a eficiência energética e garantir um 
abastecimento suficiente e constante de energia hipocarbónica
a preços competitivos;

Reforçar a autonomia industrial e estratégica da Europa, através
de um plano de ação que garanta o aprovisionamento
de matérias-primas críticas e de produtos farmacêuticos, com base 
numa nova estratégia farmacêutica da UE, bem como apoiando 
o desenvolvimento de infraestruturas digitais estratégicas e de 
tecnologias facilitadoras essenciais;

Uma aliança para o hidrogénio limpo destinada a acelerar
a descarbonização da indústria e manter a liderança industrial, 
seguida das alianças para as indústrias hipocarbónicas e as 
alianças para a cloud, plataformas industriais e matérias primas.

Nova legislação e orientações aplicáveis aos contratos públicos 
ecológicos.

Uma tónica renovada na inovação, no investimento e nas 
competências.
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Opinião

Maria da Graça Carvalho
Eurodeputada

Que estratégia 
industrial após
o COVID-19?
Quando a CIP me desafiou a escrever 
um artigo sobre Estratégia Industrial 
Europeia, no final de fevereiro, a 
realidade que conhecíamos era 
totalmente distinta daquela em que 
agora nos encontramos. Vivemos uma 
situação de emergência, a qual é antes 
e acima de tudo de saúde pública, 
mas cujas inevitáveis consequências 
económicas são já evidentes.
Os dados que nos chegam da China, 
relativos a janeiro e fevereiro, dão conta 
de quebras superiores a dois dígitos 
na produção industrial (-13,5% face ao 
período homólogo de 2019), nas vendas 
a retalho (-20,5%) e nos investimentos 
em ativos fixos (-24,5%). Um alerta 
sobre o que está para vir.
Nesta fase, em que a tempestade 
ainda não passou, a prioridade é cerrar 
fileiras na guerra contra o COVID-19. 
Os setores mais necessários no 
imediato, como o farmacêutico e de 
equipamentos médicos, esforçando-
se por aumentar a produção. Outros, 
confrontados com dificuldades 
operacionais e quebras acentuadas
na procura, adaptando-se e resistindo
o melhor possível.
Não vale a pena iludirmo-nos: 
quando vencermos a crise na saúde 
iremos continuar a enfrentar a crise 
económica. E mesmo que ainda seja 
cedo para avançar cenários – porque 
desconhecemos a real dimensão 
do problema -, já temos elementos 
suficientes para saber que a União 
Europeia tem de começar a trabalhar 
em conjunto numa estratégia para
o “pós-guerra”.
Há lições importantes que podem ser 
aprendidas de imediato. Em primeiro 
lugar, a necessidade de se repensar 
a excessiva interdependência global 
em certos setores estratégicos, 

nomeadamente nas referidas indústrias 
ligadas à saúde. Em segundo, a 
confirmação do valor inestimável do 
conhecimento humano, da investigação 
científica, no qual assenta a solução para 
esta crise, através do desenvolvimento 
de terapias e de uma vacina.
Há dois meses atrás, a estratégia 
industrial europeia estava a ser 
delineada no quadro do European Green 
Deal, tendo em conta a emergência 
climática e a necessidade de fazer 
a transição para uma economia 
descarbonizada, sem comprometer 
a competitividade e a liderança. Uma 
transição impossível sem uma forte 
aposta no triângulo do conhecimento – 
educação, ciência e inovação.
Terão essas prioridades deixado de 
fazer sentido? Serão seguramente 
necessários ajustes significativos.
O abrandamento económico não deixará 
de se traduzir também em níveis 
inferiores de emissões de CO2,
de consumo energético e de 
combustíveis fósseis. Basta ver a 
evolução do preço do gasóleo e da 
gasolina para constatar esse facto.
E há setores da indústria, entre os quais 
grandes consumidores de energia, que 
terão de ser protegidos porque estão a 
ser fortemente abalados.
Mas respondendo diretamente a essa 
dúvida, julgo que não devemos deixar 
que essas medidas, necessárias, sejam 
confundidas com um recuo estratégico. 
Pelo contrário: os tempos que correm 
servem para nos lembrar que o controlo 
que imaginávamos ter sobre o nosso 
planeta era mais aparente do que real. 
Devemos trabalhar em conjunto sem 
nos desviarmos do rumo que traçámos 
para o longo prazo. E esse rumo 
passa por encontrar novas e melhores 
soluções.

“Vai ser preciso apoiar 
as empresas, vai ser 
preciso saber ouvir
os agentes económicos, 
vai ser preciso ir muito 
longe para garantir 
liquidez a quem 
mantém a economia
a funcionar.”
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Potenciar o
“Saber-Fazer”

O conceito de formação surge 
singelamente na infância. A “ação ou 
efeito de formar” inicia a criação de 
valores ou qualidades morais resultantes 
da educação por forma a desenvolver os 
alicerces da vida adulta. 
Tal ação faz-se evoluir no âmbito escolar, 
com assimilação de conhecimentos 
gerais e específicos através de 
conceitos ministrados em aulas e 
cursos. Posteriormente, numa vertente 
académica e profissional, com o objetivo 
de aprender uma profissão, incrementa o 
potencial ativo preparado para os diversos 
setores económicos. 
Numa era com dinâmicas exigentes 
e seletivas, a formação consiste num 
fator determinante para a integração 
dos recursos humanos no mercado de 
trabalho. A organização estratégica do 
plano de formação, aliado às forças, 
vocações e singularidades de cada 
indivíduo, desenvolvido com base nas 
inovadoras tecnologias, permite construir 
competências determinantes para o 
sucesso profissional. Potenciar o “Saber-
-Fazer” é assegurar a qualidade dos 
nossos produtos e serviços, aumentando 
a competitividade das empresas nas quais 
se encontram inseridos. 
Não obstante às competências básicas 
imprescindíveis, cada vez mais as 
empresas estabelecem requisitos 
mínimos para as funções, investem 
na formação contínua, específica, na 
reciclagem de profissionais, de modo

Claudia Passeira 
Departamento da Qualidade, 

Ambiente e Segurança e Saúde
do CENFIM

Este artigo representa a opinião pessoal
do autor não vincula a CIP – Confederação 

Empresarial de Portugal

a desenvolver um plano de competências 
e polivalências que permita o 
desenvolvimento económico sustentável 
do negócio. 
Por conseguinte torna-se necessário 
aprofundar estudos, desenvolver 
as capacidades complementares, 
segundo padrões, normas e modelos 
“standardizados” de aprendizagem,
de reconhecimento global para que
os padrões de qualificação profissional 
sejam perfilados.  Ao nível do domínio
de idiomas, tecnologias, processos
e produtos nada fica ao acaso. 
Qualificam-se, desta forma, percursos 
e valências específicas que permitem 
distinguir aqueles que se envolvem nos 
conteúdos. A identidade profissional
é assim resultado da Qualificação.
A Qualificação surge, em suma, como 
fator de diferenciação, na certeza de 
uma contínua atualização em resposta 
às intensas solicitações de um mercado 
globalizado e exigente. As Qualificações 
ajustadas à realidade empresarial 
exponenciam o empreendedorismo.

É neste contexto que assumimos
e interiorizamos a MISSÃO do CENFIM, 
“Desenvolver competências técnicas
e pessoais, promovendo a cidadania
e empregabilidade de jovens e adultos, 
em prol do aumento da eficiência 
e competitividade das empresas 
metalúrgicas, metalomecânicas
e eletromecânicas”.

Economia em direto
Conteúdo patrocinado
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SEW-EURODRIVE—Driving the world

Posso apresentar-me? 
O meu nome é  
MOVIGEAR® performance
Sou o primeiro membro descentralizado da família MOVI-C® e tenho vários recursos  
com elevado potencial. Confira por si mesmo!

Sou particularmente indicado para transportadores horizontais,  
em diversos setores industriais, designadamente na logística,   
indústria alimentar e de bebidas, indústria automóvel e aeroportos.

Questões?   
Contacte-nos: 231 209 670 / infosew@sew-eurodrive.pt

O design do meu cárter é bastante compacto
como eu sou composto por redutor, motor e eletrónica, não preciso de muito 
espaço. Além disso, peso até 50% menos do que as soluções de acionamento 
convencionais. 

Poderá economizar energia e custos comigo
graças à mais elevada classe de eficiência energética IE5, de acordo com 
IEC TS 60034-30-2, e à mais elevada classe de eficiência de sistema IES2, 
de acordo com IEC 61800-9-2.

Comigo, o comissionamento é simples e rápido - conecte e produza!
A transmissão da chapa de caraterísticas eletrónica, assim como de vários 
sinais do motor para a eletrónica, ocorrem através da integração digital do motor, 
sem qualquer esforço adicional de instalação.

Sou ideal para aplicações de posicionamento
desde a operação com controlo de velocidade, até ao posicionamento com o  
opcional encoder absoluto integrado, que conhece a sua posição mesmo após  
a falha de energia.

Comigo, o diagnóstico é simples e fiável,
uma vez que posso fornecer informações sobre causas e medidas corretivas 
através da minha consola opcional, a qual também permite o arquivo de  
configurações para comparação futura. É uma alternativa local ao PC, rápida, 
simples e conveniente.

Pode-me integrar e operar de forma simples
porque trabalho com todas as infraestruturas mais comuns baseadas em  
Ethernet, como PROFINET, EtherNet/IPTM, Modbus TCP, POWERLINK e  
EtherCAT® / SBusPLUS.

Sou silencioso e trabalho muito bem, mesmo em áreas sensíveis,
já que não preciso de ventilador e o meu nível  de ruído é baixo. Possuo um  
design higiénico e uma versão opcional para aplicações em áreas húmidas.

A minha instalação é fácil e rápida
e é possível em menos de 100 segundos! Também estou disponível com ligações 
exclusivas por conectores e a montagem no veio facilita a instalação mecânica.

Pode-me dimensionar de forma ótima e reduzir o número de variantes
devido à minha elevada capacidade de sobrecarga, elevada gama de velocidades 
e binário constante em toda a gama de velocidade.


