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Carta aos empresários 

2021 – Vencer a crise e assumir uma estratégia de desenvolvimento e 

competitividade 

 

Caro Empresário, Caro Associado 

 

O ano que iniciamos é particularmente importante para o nosso país e para as empresas. 2020 

foi o ano da COVID19 mas a aprovação de diversas vacinas permite encarar a possibilidade de 

virarmos a página e concentrarmo-nos já não tanto na pandemia mas nas questões estruturais 

do nosso desenvolvimento. 

 

O ano de 2020 está para trás, mas as suas consequências económicas e socias são profundas e 

exigem muito trabalho de recuperação. Segundo os dados mais recentes do INE, a quebra do 

PIB cifrou-se em 7,6%, apesar do último trimestre ter sido melhor do que se antecipara e tendo 

em conta que a resiliência das empresas permitiu que o desemprego ficasse muito aquém do 

que seria suposto pela quebra de atividade: 

 

 

Fonte: INE, Fevereiro 2020 

A recuperação para 2021 também parece agora fortemente comprometida com os impactos da 

terceira vaga de COVID19 e com o novo confinamento mais apertado que se decretou em 

meados de janeiro e que poderá ir até março. O primeiro trimestre de 2021 será assim pior do 
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que o de 2020 e as expetativas para os meses seguintes, em particular no setor do turismo e em 

todas as atividades que dependem da mobilidade, também tendem a ser cautelosas. 

 

Por outro lado, as consequências económicas da pandemia não podem levar a que se assista 

passivamente à destruição de riqueza e ao enfraquecimento do nosso potencial de 

crescimento. Pelo contrário, a crise profunda em que nos encontramos torna ainda mais 

premente que Portugal reaja e que finalmente tenhamos uma verdadeira estratégia de 

desenvolvimento. 

 

Neste momento, como a CIP tem defendido, é absolutamente essencial uma abordagem em 

dois planos distintos: 

• Medidas temporárias, de caráter excecional, de apoio às empresas e às famílias e de 

estímulo extraordinário à economia. Note que, até ao momento, Portugal aparece 

sistematicamente nos estudos como um dos países da Europa com menores apoios 

orçamentais para combater a crise decorrente da COVID19 

~ 

Fonte: The initial fiscal policy responses of euro area countries to the COVID-19 crisis (europa.eu) 

 

• Medidas de médio e longo prazo, dirigidas ao enorme esforço de investimento que a 

recuperação exige, à aposta na qualificação dos recursos humanos e sua adequação às 

necessidades do mercado de trabalho, a um ambiente de negócios mais favorável à 

atividade empresarial e ao adequado posicionamento de Portugal nas tendências de 

competitividade. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202101_03~c5595cd291.en.html
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Acontece que Portugal, mesmo antes da pandemia de COVID19, já apresentava claros sinais de 

“resistência ao crescimento”, que tem contribuído para que teimosamente não se consiga 

convergir com a EU: 

 

 

Portugal não pode conformar-se com o crescimento anémico que se tem registado nas últimas 

2 décadas, em que ano após ano somos suplantados no ranking europeu do PIB per capita, e a 

Polónia e a Hungria estão já à espreita: 

 

 

Portugal 
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Face a esta situação, o ano de 2021 para Portugal é a oportunidade para darmos um “abanão” 

ao nosso modelo de crescimento, à forma como é visto o mundo dos negócios e nos tornarmos 

um país mais competitivo. 

Posicionamento estratégico 
 

Para todos os países da UE o ano de 2021 vai ser fundamental para a recuperação mas, tendo 

em conta o nosso desempenho, para Portugal esse desafio ainda é mais relevante porque a 

ambição está muito longe de ser o regresso ao passado: o objetivo é um novo ciclo de 

desenvolvimento sustentado. Sei que os empresários estão prontos e desejosos de iniciar este 

caminho. Vamos a isso. A CIP estará ao vosso lado e na defesa, proativa, de uma agenda que 

crescimento que passe por uma nova geração de políticas públicas e pela utilização eficiente e 

transparente dos recursos públicos, nacionais e europeus.  

 

Temos que pensar a economia pós pandemia. Vamos preparar um documento estratégico que 

convoque a todos para a necessidade de assumirmos, de uma vez por todas, a necessidade do 

país ganhar competitividade, prosseguir o desenvolvimento, ter mais e melhor investimento e 

emprego. Vamos convocar mas a CIP pode e deve assumir um papel fulcral na defesa 

intransigente de uma economia de mercado e da iniciativa privada. 

 

Vamos faze-lo em fidelidade aos nossos compromissos e convicções – recordo que o lema da 

CIP para este mandato é “liderar a competitividade de Portugal – mas também com a 

consciência da responsabilidade de sermos um alicerce de um país mais próspero. 

 

Portugal não pode perder mais uma década. As novas gerações, mais capacitadas e felizmente 

mais exigentes, não admitem um país adiado. Este é o momento em que, com as fragilidades 

que sentimos, com o enquadramento europeu que temos e com os desafios globais que 

identificamos, devemos apostar: 

✓ Nas qualificações 

✓ Na capitalização das empresas 

✓ Na investigação e na inovação 

✓ Na captação de investimento 

✓ Na digitalização da economia 

✓ Na resposta à demografia e ao envelhecimento sustentável 
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✓ No aproveitamento dos recursos endógenos 

✓ Na eficiência energética 

✓ Nas relações geoestratégicas privilegiadas do país 
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Oportunidades 
 

Nesta conjuntura e com esta motivação,  vamos trabalhar para que as oportunidades existentes 

sejam bem maximizadas ao serviço de Portugal. 

 

 Recuperação – PRR 
 

A Europa desta vez despertou cedo, pelo menos em termos proclamatórios, para a gravidade da 

crise, nomeadamente porque a COVID19 afetou de forma quase simétrica todo o continente a 

partir do final do primeiro trimestre de 2020. Para aquela que é unanimemente reconhecida 

como a maior recessão dos últimos 100 anos, a EU acionou algumas medidas (apoios de 

emergência, flexibilização do Tratado Orçamental, linhas BCE) mas só no Conselho Europeu de 

10 de dezembro se desbloqueou a “bazuca europeia”. 

 

Foram assim aprovados os 750 mil milhões de euros do “Next Generation EU”, 390 mil milhões 

dos quais a fundo perdido, que financiam os Planos de Recuperação e Resiliência (PRR). 

 

Entretanto, já passaram 10 meses desde o início da pandemia, o lockdown provocou uma 

enorme disrupção do ciclo económico e é da máxima urgência que a “bazuca” europeia tenha 

poder de fogo logo no início de 2021, devendo o Governo português tudo fazer para antecipar 

as verbas do Next Generation EU. 

 

O Primeiro Ministro também afirmou que “o PRR será transformador quanto ao nosso potencial 

produtivo e capacidade de gerar emprego de qualidade. Colocaremos o investimento e a 

inovação como motores do crescimento, por exemplo através das Agendas Mobilizadoras para 

a Reindustrialização. E reforçaremos as competências e qualificações ao longo de todo o ciclo 

de vida, através da modernização do ensino e formação profissional, do estímulo às áreas de 

estudo ligadas às engenharias, de novas abordagens à qualificação dos adultos.”1 

 

 
1 Artigo no JN a 1 de janeiro de 2021 
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 Prioridades EU e Portugal 

 
Talvez nunca como agora as prioridades definidas pela EU tenham estado tão perfeitamente 

alinhadas com as necessidades portuguesas 

 

 

Os desafios da qualificação e requalificação (Upskilling e Reskilling) exigem políticas publicas 

que promovam o reforço das competências digitais nas empresas, em particular nas PME. 

Neste contexto, a CIP desenvolveu uma parceria com o IEFP e com a Unidade de Missão Portugal 

Digital no âmbito da qual foi criado o Programa Emprego + Digital.  Este Programa assenta na 

realização de ações de formação especializadas na temática digital, que serão executadas pela 

rede de associados da CIP e pela rede de centros de gestão direta e protocolar do IEFP, devendo 

abranger um total de 25.000 formandos até final de 2021. 

 

O ano de 2021 será marcado pelas consequências da anunciada revisão de objetivos ambientais 

e de clima ao nível europeu. Esta revisão afetará, simultaneamente, o perfil desejado para as 

atividades industriais, o comportamento dos consumidores e influenciará quer a política 

energética, quer a estratégia para a economia circular. Será, assim, necessário avaliar os 

impactos da revisão do Pacto Ecológico Europeu e da futura Lei de Clima Europeia.  

 

A maior ambição que se adivinha nestes domínios determina, ainda, uma maior urgência para a 

operacionalização das interligações (elétricas e de gás natural) entre a Península Ibérica e França 

e do desenvolvimento da União Energética. 

 

Formação

Transição 
Digital

Soberania 
Estratégica

Transição 
Climática
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Reconhecendo que as empresas são o motor da transição para uma economia mais circular, 

baseada na inovação e na iniciativa empresarial, a CIP está a promover um projeto com o 

objetivo de, nomeadamente: 

✓ sensibilizar as empresas e contribuir para a sua capacitação, 

✓ identificar as boas práticas já implementadas e promover a sua replicação, 

✓ propor soluções para eliminar as barreiras à transição para a economia circular. 

 

As prioridades da UE para esta fase constituem um enquadramento perfeito para Portugal fazer 

reformas estruturais que há muito se exigem.  

 

 O novo Quadro Financeiro Plurianual 

 
Para além do Next Generation EU, o referido Conselho Europeu de 10 de dezembro deu luz 

verde ao novo Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027. 

 

O Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 prevê para Portugal um envelope financeiro de 29,8 

mil M€, um valor que corresponde a uma média de 3,3 mil M€/ano. 

 

Trata-se de valores inéditos, muito expressivos, e que Portugal não pode desperdiçar. Para mais, 

e sem prejuízo de parte dos fundos servir para financiamento de políticas sociais e de 

modernização da administração pública, o quadro financeiro comunitário deve ser canalizado 

em boa parte para a capacitação da economia portuguesa, para o estímulo ao investimento, à 

inovação e à criação de emprego sustentável. 

 

 O papel da Concertação Social 
 

As reformas que o país exige, a experiência do passado e as boas práticas internacionais 

aconselham a que a Concertação Social tenha um papel central na definição, negociação e 

acompanhamento de um Pacto Social para o Crescimento 

 

Portugal tem que crescer mais e as condições para essa dinâmica devem constituir um 

compromisso sob a forma de um pacto na concertação social.  
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Relativamente às áreas de atuação também parece haver um acordo de princípio: 

i) Política de rendimentos 

ii) Eixos de competitividade, incluindo o fiscal 

iii) Pessoas e mercado de trabalho 

iv) Coesão Territorial 

v) Ambiente e sustentabilidade 

 

O país tem tudo a ganhar com um PACTO SOCIAL PARA O CRESCIMENTO 

•  pelo alinhamento entre instituições 

•  pela estabilidade geradora de confiança e de investimento 

•  pelo foco nas prioridades do país 

•  pela imperiosa necessidade de crescermos mais e nos aproximarmos     

 da UE 

 

 Mercosul 
 

O acordo entre a União Europeia e o Mercosul proporciona excelentes oportunidades para as 

economias e sociedades de ambas as Partes e é de importância crucial não apenas por razões 

estratégicas e económicas, mas também do ponto de vista da sustentabilidade. 

 
 As confederações empresariais da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, países que compõem 

o Mercosul, e a BusinessEurope, que representa 40 confederações empresariais europeias, 

apelaram no passado dia 26 de novembro, e por iniciativa da CIP, à rápida ratificação e 

concretização do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, alertando para o risco de um 

atraso pôr em causa o aproveitamento de todo o potencial das oportunidades proporcionadas 

pelo acordo.  

 

Este assunto vai continuar na agenda da CIP no âmbito da presidência portuguesa do Conselho 

da União Europeia.   
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Uma agenda de ação 

  

Implementação PRR e arranque QFP 
 

O Conselho Europeu de 10 de dezembro aprovou o novo Quadro Financeiro Plurianual 2021-

2027  e o Next Generation EU. 

 

Ficam assim definidos os termos do financiamento comunitário para os próximos anos, que na 

sua totalidade atingem os 57,9 mil M€ (incluindo o encerramento do PT2020) em subvenções, 

um valor que corresponde a uma média de 6,4 mil M€/ano, nos próximos anos. 

 

A CIP tem instado o Governo a criar uma task-force de acompanhamento dos fundos 

comunitários, com envolvimento das confederações patronais. 

 

É importante que as medidas anunciadas pelo Governo saiam rapidamente do papel e cheguem 

à economia, assim como é urgente que sejam assumidos apoios especiais para setores como o 

do comércio, o do turismo e em especial da restauração. 

 

A plena ativação do Banco de Fomento e os prometidos instrumentos de capitalização das 

empresas também devem avançar no primeiro semestre de 2021.  

 

Ao que se sabe hoje, perspetiva-se que as verbas do PRR não cheguem a Portugal antes do 

quarto trimestre. É tarde, e pode ser demasiado tarde para muitas empresas especialmente 

atingidas pela crise. É absolutamente urgente que o Governo encontre mecanismos de antecipar 

esses financiamentos, quer na capitalização das empresas como na criação das condições de 

lançar investimentos. Na mesma linha, urge que o Governe adeque algumas medidas assumidas 

à amplitude da pandemia e à real necessidade das empresas, tal como acontece com:  
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Linha de crédito com apoio a fundo perdido 

 

               Problema    Proposta 

 

 

Linha de crédito COVID2020 

 

               Problema    Proposta 

 

 

Combater custos contexto – ambiente negócios 
 

Uma das questões determinantes para avançarmos decisivamente para uma um novo ciclo de 

investimento e de competitividade é evoluir-se finalmente para a eliminação de custos de 

contexto que tanto têm inibido ou penalizado o empreendedorismo em Portugal. 

 

Entre as diversas questões, o ano de 2021 deve permitir a evolução definitiva no seguinte: 

• Regularizar urgente, completa e definitivamente os pagamentos em atraso por parte de 

todas as entidades públicas e consagrar a aplicação automática de juros de mora em todos os 

pagamentos de entidades públicas cujo prazo médio de pagamentos seja superior a 90 dias. 

• Reduzir e simplificar as obrigações declarativas das empresas. 

•É necessário aumentar a linha para 4 mil 
M€

Muitas empresas não 
conseguiram aceder

•A taxa deve passar para 30%Apoio a fundo perdido é 
insuficiente

•Empresas com X/Vendas >50% deveriam ter 
apoio de 7,5% ao ano, num máximo de 5 anos

As empresas fortemente 
exportadoras não são 

reconhecidas
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• Tornar efetivo o princípio “uma só vez”, que dispensa o cidadão ou agente económico 

de ter de entregar informação ou documentos já detidos pela Administração Pública, através de 

um maior cruzamento de informações entre diversas entidades públicas. 

• Promover a resolução administrativa de litígios, via uma abordagem negocial, a par do 

que acontece em muitos dos nossos parceiros europeus.  

• Alterar as práticas na área da fiscalidade que contribuem para o elevado número de 

processos em contencioso, evitando o recurso à Justiça com base em alegações insustentáveis, 

sem o devido respeito pela jurisprudência fixada pelos Tribunais fiscais. 

• Pôr fim à utilização abusiva do “direito circulatório” que estruturalmente contribui para 

a incerteza fiscal no nosso país e rever a legislação fiscal para minimizar interpretações 

divergentes da lei. 

• Definir um regime geral das taxas e de um regime geral das contribuições e subsequente 

revisão de todos os tributos com estas tipologias em vigor no ordenamento jurídico, com 

vista ao alcance de um quadro legal mais transparente, coerente e compreensível e tendo 

em consideração imperativos de eficácia, eficiência, proporcionalidade e competitividade 2. 

 

Um orçamento do Estado revisto para responder aos desafios 
 

O Orçamento do Estado para 2021 foi preparado no início do segundo semestre de 2020 e não 

tinha condições de aferir na íntegra os impactos da pandemia de COVID19. Lamentavelmente, 

o debate parlamentar centrou-se em questões de equilíbrios politico-partidários e a Lei do 

Orçamento do Estado fica muito aquém das necessidades, como, aliás, o Presidente da 

República realçou na sua nota de promulgação. 

 

Assim, o Orçamento do Estado de 2021 começa logo desatualizado e deve ser revisto.  

 

Como as diversas instituições internacionais revelaram, Portugal é um dos países em que as 

medidas orçamentais de combate à pandemia e de estímulo à recuperação menor peso têm no 

respetivo PIB. Até ao momento, apostou-se basicamente em linhas de crédito (dívida, portanto) 

e em moratórias e adiamentos mas esta situação não pode perdurar e exigem-se outro tipo de 

 
2 Medida resultante das conclusões do Estudo sobre a carga fiscal em Portugal, promovido pela CIP e 
elaborado pela EY/Sérvulo. 
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medidas, nomeadamente para capitalização das empresas e antecipação das verbas 

comunitárias.  
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Riscos 
 

Em termos genéricos, os grandes riscos que o país enfrenta este ano são: 

1) Incapacidade de recuperar rapidamente a atividade e o emprego 

2) Arrastamento deste processo de destruição de valor  

3) Desperdício da oportunidade de reforma do país 

 

2021 é um desafio a vencer. Mas sabemos que há riscos exógenos, que, como tal, não são 

variáveis que possamos controlar, mas que devemos identificar e ter em devida conta nas 

decisões económicas. Atrevo-me a chamar a atenção para 4 riscos específicos de 2021:   

 

 Covid e vacinação 
 

A melhor notícia do final do ano foi a aprovação de algumas vacinas contra a COVID19, pelo que 

tal significa em termos de esperança (fundamentada) de controlo da pandemia, de contenção 

das mortes e de normalização da atividade económica. 

 

Há ainda muitas dúvidas e dificuldades que têm a ver com a diversidade de vacinas, com os 

problemas de logística, com a produção e de distribuição da vacina, com a durabilidade da 

imunização, etc.   

 

Todos os cidadãos estão conscientes do potencial impacto imenso e terrível das questões de 

saúde pública e esta é, portanto, a grande e angustiante dúvida que temos para 2021.   

 

 Brexit 
 

A segunda melhor notícia do final do ano para a UE (e o Reino Unido) foi o acordo sobre a relação 

futura com o Reino Unido. 

 

Este acordo é muito importante pois o Reino Unido é atualmente um dos principais parceiros 

económicos da União Europeia, e também de Portugal. A existência de um acordo é 

determinante para as empresas pois reduz o impacto do fim do período de transição, ao dar a 

necessária certeza jurídica e deve minimizar as perturbações nas trocas de bens e serviços.  
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Estamos em fase de aplicação prática do Brexit e do acordo comercial pelo que temos que 

assegurar que a burocracia não penaliza a economia. No caso de Portugal, tal como foi 

identificado no estudo que a CIP atempadamente apresentou, há que salvaguardar a 

importância do Reino Unido como parceiro (histórico) e aproveitar as oportunidades que esta 

nova realidade produz e abre. 

  

 Sistema financeiro 
 

Tem sido identificado como um dos riscos latentes o volume de moratórias do sistema bancário 

(decorrentes da legislação aprovada para efeito de combate aos efeitos da COVID19). Em 

setembro, havia empréstimos de 46 mil milhões de euros sob moratórias de crédito (24,4 mil 

milhões de crédito a famílias, 21,6 mil milhões de crédito a empresas). 

 

O próprio Governador do Banco de Portugal declarou muito recentemente que “As moratórias 

atingem em Portugal uma dimensão muito significativa, muito maior do que a média do 

conjunto da área do euro e da União Europeia”. 

 

Acresce a este respeito que o sistema bancário português foi muito abalado na última década, 

que continuamos numa fase “atípica” de juros negativos e há registo de movimentos de 

concentração de bancos na Europa, o que obriga a ter uma atenção muito especial sobre esta 

questão, que será sempre impactante na economia nacional. 

 

 Instabilidade Política 
 

É dos manuais que o desenvolvimento dos países exige um enquadramento institucional 

robusto. Quem acompanha a conjuntura portuguesa tem percebido como, ao longo do tempo, 

houve avanços e recuos, maiorias de circunstância e medidas apenas fundamentadas em 

geometria política que têm adiado reformas e conduzem a uma instabilidade perfeitamente 

nefasta para o horizonte das decisões económicas. 

 

Num ano de 2 eleições nacionais e com um Governo formalmente apoiado por apenas uma 

bancada parlamentar, tem havido diversas ameaças (veladas?) de crise política. 

Independentemente da sua origem, motivações e até legitimidade, a simples hipótese de crise 

causa instabilidade. Por outro lado, deveria ser claro que mudanças políticas não devem fazer 
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alterar questões essenciais para o país e para as quais, descontadas questões de forma e de 

pormenor ou de protagonista, têm um amplo consenso. 

 

 

Box Resumo iniciativas CIP 
 

 

• Documento estratégico de desenvolvimento de Portugal 

• Programa Emprego + Digital 

• Proposta de task-force de acompanhamento dos fundos comunitários, com 

envolvimento das confederações patronais   

• Sessão com BEI sobre linha de financiamento às empresas 

• Definir um regime geral das taxas e de um regime geral das contribuições 

• Elaborar Barómetro da Fiscalidade 

• Propor um Pacto Social para o Crescimento 

• Defender um Orçamento do Estado revisto para responder aos desafios 

• Participação ativa na Cimeira Social do Porto 

• Congresso das Empresas 
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