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Editorial

Tempo de
falarmos sério
Entrámos no período de campanha eleitoral para as legislativas de 30 de janeiro.
É tempo de falarmos sério, de falarmos de políticas para uma economia centrada
em quem importa: os cidadãos, que são a sua finalidade, e as empresas, que são
o seu motor, tendo presentes os grandes desafios globais do mundo de hoje.
Nestas páginas, abordamos as grandes linhas que, do ponto de vista das empresas,
deveriam enformar uma estratégia de crescimento no horizonte da próxima legislatura.

António Saraiva
PRESIDENTE DA CIP

“É necessário definir
uma estratégia
económica que sustente
o crescimento em bases
mais sólidas
e duradouras,
consistentes com um
modelo de economia
competitiva, assente
em aumentos da
produtividade”

Se queremos que ao novo ciclo político que se vai iniciar corresponda um novo ciclo
económico, se queremos que os rendimentos cresçam a ritmos mais alinhados
com as nossas legítimas aspirações de bem-estar, é necessário definir uma estratégia
económica que sustente o crescimento em bases mais sólidas e duradouras,
consistentes com um modelo de economia competitiva, assente em aumentos
da produtividade.
Desconfiemos, pois, de promessas inconsequentes e prestemos mais atenção ao que
é proposto como via para estimular a produtividade das empresas portuguesas.
Um tema menos mediático, sem dúvida, do que tantos outros que ocupam mais espaço
nos discursos de campanha, mas do qual depende a prosperidade que desejamos
para o nosso país.
Do ponto de vista político, será importante que, no respeito pelo resultado da vontade
popular, seja possível formar um Governo que disponha de um claro e consistente
suporte parlamentar, por forma a garantir a estabilidade política.
Essa será uma condição para promover as reformas que o país necessita para
impulsionar a recuperação e sustentar um novo ciclo de crescimento. Reformas
que combatam os problemas que sucessivos governos não têm conseguido resolver:
uma fiscalidade opressiva e instável; uma justiça lenta e ineficaz; uma Administração
Pública ineficiente, que se reflete em burocracia injustificada, morosidade nos
processos, hiper-regulamentação e centralismo excessivo.
É essa a responsabilidade que caberá à classe política e aos seus protagonistas.
Da resposta que for dada a este desafio, dependerá a forma como os portugueses
olham a política e os políticos e a sua confiança nas instituições e nos seus agentes. n
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Próxima legislatura

Empresas defendem uma
estratégia económica capaz
de abrir um ciclo
de desenvolvimento
sustentado
Estimular o crescimento e o desenvolvimento
da economia nacional, tornando-a mais
competitiva, é um imperativo. Do ponto
de vista das empresas, há um conjunto
de medidas que se impõe implementar
e que poderão representar importantes
ferramentas para o próximo Governo
cumprir esses objetivos.

No final do mês o país vai a votos
para eleger um novo Governo.
Independentemente da solução
governativa que resulte das eleições,
na nova legislatura será importante
dar seguimento à recuperação
da economia nacional, fortemente
abalada pela pandemia. Mas a nova
legislatura constituirá também uma
oportunidade para implementar um
conjunto de políticas/reformas que
permitam tornar o crescimento do país
mais robusto, sustentável e duradouro.
O horizonte de quatro anos previsto para
a próxima legislatura coincide com o timing
de um conjunto de propostas que a CIP –
Confederação Empresarial de Portugal
desenvolveu e tem vindo a defender como
sendo essenciais de implementar no país.
Do ponto de vista das empresas, há antes
de mais a necessidade de adotar uma

6
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estratégia económica capaz de abrir um
ciclo de desenvolvimento sustentado após
duas décadas em que Portugal alternou
entre crises e crescimento anémico.
Caso contrário, existe o risco de o país
ficar na cauda da Europa, sendo que
os dados mais recentes apontam para
um afastamento da economia nacional
face à europeia. O PIB per capita
português, medido em paridades
de poder de compra, em percentagem

A maior confederação
empresarial do país
vê o crescimento
como o maior desafio
no horizonte 2030,
defendendo que “não
há tempo a perder"

Em destaque

ATÉ 2026

METAS DEFENDIDAS
PELA CIP PARA O PAÍS
CRESCIMENTO
Portugal deve crescer
pelo menos 3% ao ano entre
2022 e 2026

EMPREGO

Impõe-se um esforço
de investimento,
a aposta na qualificação
dos recursos humanos
e a sua adequação
ao mercado de trabalho,
um ambiente
de negócios mais
favorável à atividade
empresarial
e o adequado
posicionamento do país
nas tendências
de competitividade
que “não há tempo a perder”, tal como
referiu no documento “Uma Estratégia
de Crescimento e Competitividade”
apresentado em julho de 2021 e entregue
ao Governo.

da média da União Europeia, caiu 2,2
pontos percentuais para 76,4%, em 2020,
refletindo, em larga medida, o maior
peso relativo das atividades económicas
mais afetadas pelo contexto pandémico,
concretamente o turismo.
A estratégia que promove o crescimento
A maior confederação empresarial
do país vê o crescimento como o maior
desafio no horizonte 2030, defendendo

No mesmo documento, a CIP defende
a ambição de que o país cresça “pelo
menos” 3% ao ano entre 2022 e 2026,
mas também que sejam criados 50 mil
empregos qualificados, que seja garantida
a requalificação de 100 mil trabalhadores,
a habilitação de um milhão de formandos
com competências digitais, e que seja
assegurado um aumento das exportações
e do investimento para 50% e 25%
do PIB, respetivamente, nesse horizonte
temporal (ver caixa: Metas defendidas
pela CIP até 2026).
Está em causa, em concreto, a necessária
implementação de uma estratégia assente
em medidas de médio e longo prazo

Criação de 50 mil
postos de trabalho qualificados
Requalificação
de 100 mil trabalhadores
1 milhão de formandos
com competências digitais

EXPORTAÇÕES
Volume de exportações
equivalente a 50% do PIB
em 2026

INVESTIMENTO
Aumentar a componente
de investimento para, pelo menos,
25% do PIB em 2026

que envolva um conjunto de requisitos.
Nomeadamente, um enorme esforço
de investimento, a aposta na qualificação
dos recursos humanos e a sua adequação
às necessidades do mercado de trabalho,
um ambiente de negócios que seja mais
favorável à atividade empresarial
e o adequado posicionamento do país
nas tendências de competitividade.
Mas para garantir essa competitividade
há um elemento que não pode
ser deixado de fora: o estímulo
da produtividade das empresas
e da economia, historicamente
visto como um dos principais
“Calcanhar de Aquiles”
nacionais.
Cumprir com todos
esses objetivos exige
a adoção de reformas
que combatam
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É determinante um pacto
na Concertação Social
que inclua a política
de rendimentos, os eixos
de competitividade,
incluindo o fiscal,
as pessoas e o mercado
de trabalho, a coesão
territorial, e o ambiente
e sustentabilidade

problemas do país, como são a fiscalidade
opressiva e instável, a justiça lenta
e ineficaz, bem como a Administração
Pública ineficiente que se materializa em
burocracia injustificada, morosidade nos
processos e hiper-regulação, tal como
a CIP tem vindo a alertar sucessivamente.
Fundos comunitários como
importante aliado
Para dar seguimento às metas defendidas
pela CIP – crescimento, emprego,
exportações e investimento – há um
conjunto de instrumentos com que
o Governo conta. Uma das ferramentas
mais valiosas que o próximo Executivo
não pode desperdiçar é, desde logo,
o conjunto alargado de fundos comunitários,
em concreto no que se refere ao novo
Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027
e ao programa Next Generation EU.
Ao abrigo destes instrumentos, está em
causa um total de 57,9 mil milhões
de euros (incluindo o encerramento
do PT2020) em subvenções, um valor
que corresponde a uma média de 6,4
mil milhões de euros/ano nos próximos
anos, e que carece de ser adequadamente
investido em prol da estratégia de
crescimento económico sustentado
e da transformação da economia.
Nesse sentido, a CIP considera pertinente
que o novo quadro comunitário seja
aproveitado para incentivar e acelerar
os investimentos privados, recorrendo,
para tal, à implementação de mecanismos
de simplificação e de alinhamento
da disponibilização de incentivos com
a lógica empresarial de investimento.
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Ou seja, de forma a garantir que
a disponibilização de fundos se articule
com os timings dos processos de decisão
empresarial. Neste quadro, é defendida,
nomeadamente, a canalização de apoios
especiais para setores como o comércio,
o turismo, a restauração, bem como
a plena ativação do Banco Português
de Fomento e a operacionalização
urgente dos instrumentos de
capitalização das empresas.
Melhorar o ambiente de negócios
Outro dos aspetos vistos pela CIP como
determinante para assegurar o avanço
para um novo ciclo de investimento
e de competitividade prende-se com
a necessária eliminação de custos
de contexto que tanto têm penalizado
o empreendedorismo em Portugal.
Neste âmbito, é vista como premente
a regularização “completa e definitiva”
dos pagamentos em atraso pelas
entidades públicas, mais simplificação
de procedimentos, a promoção
da resolução administrativa de litígios
através de uma abordagem negocial,
a revisão do regime de insolvências
e a alteração das práticas na área
da fiscalidade que contribuem para
o elevado número de processos em
contencioso, apoiando deste modo a
agilização de processos e procedimentos.
A adequada execução dos investimentos
públicos é apontada também como outro
aspeto essencial, exigindo, por exemplo,
medidas como a simplificação dos
procedimentos do Código dos Contratos
Públicos ou a criação de uma estrutura
de acompanhamento mensal dos
projetos públicos.
Há anos reconhecida como uma necessidade
absoluta para a competitividade da
economia, a capitalização das empresas
é considerada outra das prioridades
a ter em conta na próxima legislatura.
Referência neste âmbito para
a importância de avançar com novos
instrumentos, como sejam a conversão
de garantias de Estado em incentivos
a fundo perdido, o reforço dos fundos
de capitalização ou incentivos fiscais
à capitalização, através, por exemplo,
do alargamento dos benefícios
ao reinvestimento de lucros e a redução
da taxa de IRC.

A descida do IRC insere-se
no quadro de uma ambição mais
alargada que tem sido defendida
pela CIP e que assenta na inversão
da tendência de aumento da carga
fiscal e na correção de aspetos em que
o sistema fiscal português se mostra
mais desfavorável, tornando-o deste
modo mais competitivo e favorável
à atração de investimento nacional
e estrangeiro.
A aposta nos recursos humanos
Já no quadro do mercado de trabalho,
onde é apontada como fulcral a
qualificação e requalificação dos recursos
humanos e o reforço das competências
digitais nas empresas, é destacado
como sendo essencial a constituição
de um compromisso sob a forma
de um pacto na Concertação Social
que inclua a política de rendimentos,
os eixos de competitividade, incluindo
o fiscal, as pessoas e o mercado
de trabalho, a coesão territorial,
e o ambiente e sustentabilidade.
Na indústria, vista como uma âncora
essencial do crescimento, também
é tida como indispensável a adoção
de políticas que permitam o seu estímulo
de modo a responder aos desafios
específicos da economia nacional.
A estratégia passa, por exemplo,
pelo estabelecimento de novas alianças
em domínios estratégicos ou o reforço
dos apoios ao empreendedorismo
e ao capital de risco.
O reforço das competências digitais
dos trabalhadores é ainda decisivo para
as empresas fazerem face aos novos
desafios com que se deparam,
mas também um motor para o aumento
da produtividade. Neste sentido, torna-se
premente o estabelecimento de metas
anuais de formação especializada
na área do digital ambiciosas, abrangendo
tanto o Estado como as empresas.
A melhoria das competências digitais
insere-se num quadro em que transição
digital é um imperativo e um caminho
sem volta, devendo esta ser uma
aposta estratégica do país, tendo como
aceleradores os incentivos públicos,
a digitalização do Estado e a qualificação
da população. n
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O crescimento deve ser

a prioridade para Portugal.
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IDEIAS-CHAVE
PARA UMA ESTRATÉGIA
DE CRESCIMENTO

7

Exige-se uma atitude

diferente para com as
empresas, que são quem
cria emprego e riqueza
para o país.

O fortalecimento da

8

estrutura financeira das
empresas – em particular
em capital e em quase-capital – é vital para
a competitividade do país.

As qualificações são

essenciais para o aumento
da produtividade e dos
rendimentos.

 s fundos comunitários
O
são uma oportunidade que
o país não pode perder.

 s fundos comunitários
O
devem servir para
melhorar as condições
de desenvolvimento do país
e não para pagar/aumentar
despesa corrente.

9
10

Os fundos

comunitários devem
estar ao serviço do
aumento da produtividade
e da competitividade
e apoiar as transições
digital e climática.

Sem prejuízo da

estabilidade orçamental,
a carga fiscal sobre
os portugueses
e as empresas deve
diminuir, como fator
essencial para
o investimento
e empreendedorismo.

A Administração Pública

deve evoluir enquanto
parceira dos cidadãos
e do desenvolvimento,
tornando-se mais
eficiente e eliminando
custos de contexto.

A celebração de um

Pacto Social para
o Crescimento deve ser
um instrumento
mobilizador de toda
a sociedade para os
objetivos de competitividade
e rendimentos.
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Líderes associativos
identificam principais
soluções para a falta
de recursos humanos
Muitas empresas, em Portugal, deparam-se com escassez de recursos
humanos disponíveis ou a respetiva desadequação às funções do setor
em que operam. Esse contexto provoca constrangimentos na atividade
das empresas, representando uma ameaça para o sucesso dos seus negócios,
com implicações na recuperação da economia nacional. Impõe-se, por isso,
a adoção de medidas que contrariem essa realidade. A Revista Indústria
ouviu líderes associativos de seis dos setores mais afetados – AHRESP,
AIMMAP, AIMMP, ANIVEC, APICCAPS e ATP – que dão a conhecer as principais
dificuldades sentidas pelas empresas que representam e avançam
com soluções.

10
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QUESTÕES-CHAVE SOBRE O PANORAMA LABORAL ATUAL
1 | Para satisfação de necessidades atuais ou aproveitamento de oportunidades
de negócio, o setor tem-se deparado com escassez de recursos humanos
para contratação?
2 | Que soluções devem ser adotadas para atenuar essa realidade?
3 | Quais os investimentos que devem ser feitos neste domínio?

Mafalda Gramaxo

Diretora-Geral da AIMMAP
Associação dos Industriais
Metalúrgicos, Metalomecânicos
e Afins de Portugal

1

Ao longo da última década a Indústria
metalúrgica e metalomecânica tem
materializado sucessivos recordes,
nomeadamente nas exportações que
em apenas 10 anos mais do que
duplicaram. Em 2019, o setor atingiu
um recorde de 19,6 mil milhões de
euros nas exportações, e mesmo em
plena crise pandémica, as exportações
acumuladas de janeiro a dezembro de
2020 ascenderam a 17,1 mil milhões
de euros. Uma performance notável e que
acompanha os mais recentes paradigmas
da chamada “dupla transição”, com
enormes exigências naturalmente ao nível
da mão de obra e respetiva requalificação.
A indústria metalúrgica e metalomecânica
enfrenta atualmente uma forte pressão
de procura por parte dos clientes
internacionais, e enfrenta, em simultâneo,
enormes obstáculos que dificultam
a resposta a essa procura. Falamos

por exemplo da subida galopante dos
preços das matérias-primas, energia,
combustíveis e transportes. Mas apesar
da dimensão destes obstáculos,
o principal entrave ao crescimento
do setor continua a ser a dificuldade
em contratar novos trabalhadores.
Na realidade, o setor tem necessidade
de contratar cerca de 25 mil
trabalhadores, em todas as áreas
de atividade da empresa, sobretudo
nas áreas de natureza técnica tais
como Produção, área de Projetos e
Desenho, entre outras. Com a crescente
complexidade das operações na área
produtiva e com uma forte componente
digital, o setor tem necessidade de
preencher os seus postos de trabalho com
colaboradores altamente qualificados,
qualificados, especializados.

2

A grande porta de entrada para
a empregabilidade no setor é o seu
Centro de Formação Profissional,
o CENFIM – que ao longo dos anos tem
permitido quer aos jovens que pretendem
concluir a sua vida estudantil através
de uma formação de dupla certificação
(profissional e académica), quer
a trabalhadores que sentem que para
se manterem ativos e com presença no
mercado, precisam de atualizar as suas
competências, quer a outros profissionais,
que na contingência de se verem no
desemprego, optam por reconverter toda
a sua vida profissional e iniciar um trajeto
nas diferentes profissões do setor.
Mas naturalmente que o setor deve
saber tornar-se mais atrativo junto dos
diferentes estabelecimentos de ensino,
sejam estes de nível escolar de base

ou de nível superior (universidades
e politécnicos), por forma a atrair
os jovens para esta área de atividade.
É fundamental que o Estado português
adote uma política escolar, no que
respeita às suas escolas profissionais,
capaz de cativar os alunos e de dar
resposta às reais necessidades da
realidade industrial do país, e que
não desenvolva uma oferta que não
corresponda às necessidades específicas
das empresas. Iludir os jovens estudantes
com ofertas formativas que não garantam
empregabilidade, é criar frustração
ao nível dos estudantes e carência de
recursos nas empresas tão carenciadas
e não contribui para o crescimento
económico.

3

Está previsto no recente acordo
de formação profissional
e qualificação, um conjunto de
investimentos suportados nomeadamente
no PRR que pretendem a renovação das
instalações das escolas profissionais e
os centros de formação profissional, bem
como a modernização dos equipamentos.
Esta opção é muito bem-vinda porquanto
se por um lado, é preciso dotar estas
escolas de toda a tecnologia que já é
utilizada nas empresas, por outro lado,
têm igualmente de criar todas as condições
por forma a garantir a atratividade dos
jovens interessados. A Indústria de hoje
é uma indústria que acompanha os céleres
processos de transição digital e energética.
É fundamental que os processos de
formação e de requalificação sejam
capazes de dar uma resposta cabal às reais
necessidades da Indústria de hoje
e do futuro.
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(administrativas e técnicas) onde a
disponibilidade de recursos humanos
é maior e como tal, onde a questão da
escassez não se coloca de forma tão crítica.

2
Vitor Poças

Presidente da AIMMP
Associação das Indústrias
de Madeira e Mobiliário
de Portugal

1

De uma maneira geral o Setor
das Indústrias de Madeira e
Mobiliário de Portugal está
extremamente carente de recursos
humanos. Neste momento, quase todas
as empresas apresentam um deficit
de recursos humanos para atender à sua
produção e mesmo até para fazer face
ao volume de exportações.
Diríamos que faltam recursos humanos
em quase todos os segmentos, mas onde
se sente maior dificuldade é exatamente
no chão de fábrica, todas as categorias
profissionais ligadas à fabricação. Nas
funções de apoio à produção, a situação
não é tão complicada uma vez que o
grau de especialização ao setor é menor,
ou seja, são funções mais transversais

A solução não é fácil, uma vez
que os recursos humanos mais
qualificados associados às tarefas
mais práticas e mais ligadas à fabricação,
aqueles que detinham um grau de
especialização maior, um “saber fazer”
dentro do setor, emigraram o que torna
mais premente esta situação da escassez
de mão de obra.
Por outro, o Governo tem vindo a
implementar políticas de apoio social que
desincentivam o trabalho, este tipo de
apoios vêm desvirtuar o setor produtivo
da nossa economia e introduzem
desajustamentos no mercado de trabalho,
desincentivando a atividade produtiva e
fomentando “quem não quer trabalhar”.

3

Parece-me essencial investir
em atividades de formação mais
ligadas a uma componente mais
prática, algo que realmente ensine as
pessoas a trabalhar, designadamente
ações de formação profissional. Mas
mesmo aí teremos uma questão, pois
muitas vezes os centros de formação
profissional concorrem geograficamente
com as escolas de ensino tradicional,
o que vem criar uma certa concorrência
na captação dos jovens estudantes para
o ensino profissional.

1

O tema não é novo. Dados da
Comissão Europeia apontam para
que no espaço de uma década sejam
necessárias 500 mil pessoas na Europa
para os setores têxtil, vestuário e calçado.
No que se refere especificamente ao setor
do calçado, em alguns polos de forte
concentração da indústria, já esgotamos
a mão de obra disponível.

João Maia

Diretor-Geral da APICCAPS
Associação Portuguesa
dos Industriais de Calçado,
Componentes, Artigos de Pele
e seus Sucedâneos
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2

Vivemos um terrível paradoxo:
discute-se a reindustrialização
da Europa, mas em praticamente
todos os países, em vários setores de
atividade, escasseiam os trabalhadores.
Aquilo que vamos percebendo é que existe
uma diferença muito expressiva entre a
realidade do setor industrial e a perceção

No domínio do investimento em
recursos humanos e para fazer face
a esta situação, a AIMMP tem em curso
duas ações muito importantes: uma
que tem em vista a melhoria da imagem
e atratividade do setor como forma
de reter talento. Penso que de uma
forma geral os organismos ligados
à indústria, CIP e outras associações,
deviam trabalhar esta questão de forma
a melhorar a atratividade e imagem
da indústria junto da população
mais jovem. A idade média dos recursos
humanos ligados à indústria, mesmo
no contexto da europa é muito elevada.
Por outro lado, estamos também
a desenvolver um trabalho
de benchmarking no sentido de revisão
das carreiras profissionais, redução
das designações profissionais
e enriquecimento dos seus conteúdos
de forma a que, também pela via
da contratação coletiva, possamos
melhorar a atratividade e imagem
do setor. Mesmo assim, sentimos
ainda que há muitos jovens que preferem,
por exemplo, ser caixa de supermercado
auferindo um salário mínimo em vez
de estarem na indústria a ganharem
duas vezes. Isto quer dizer que a indústria
também tem de reforçar a sua capacidade
de atrair talento. De um modo geral,
a indústria tem de trabalhar para
criar uma imagem mais positiva
junto do mercado de trabalho,
nomeadamente nos segmentos
mais jovens.

pública. Por esse motivo, Governo,
autarquias, empresas e sindicatos devem,
em conjunto, desenvolver medidas
que permitam sensibilizar as famílias
para as oportunidades de carreira que
existem. Premiar o talento, valorizar
o ensino profissional e a realização de
ações de sensibilização nas escolas são
algumas das medidas urgentes a serem
desencadeadas.

3

Importa que seja desenvolvida uma
grande campanha de sensibilização
a nível nacional que permita
combater estigmas e apresentar o setor
industrial como garante de sustentabilidade
e de futuro da economia portuguesa e
gerador de oportunidades de carreira.

Em destaque

Mário Jorge Machado,
Presidente da ATP
Associação Têxtil
e Vestuário de Portugal

1

O setor têxtil e vestuário português já antes da pandemia
se defrontava com carências de mão de obra, sobretudo
especializada, em determinadas profissões na área
produtiva. Situação que se agravou com a pandemia,
sobretudo devido aos contínuos isolamentos, quarentenas
e necessidade de assistência a menores.
A retoma da atividade em 2021 veio acompanhada por uma
grande inconstância e disrupção na cadeia de abastecimento
(que é completamente globalizada) e vai sendo afetada pelas
diferentes medidas de proteção e confinamento que vão sendo
tomadas pelos diferentes países à escala global, tornando
muito mais difíceis as medidas de planeamento produtivo.
Adicionalmente, as marcas de moda face a este cenário
de incerteza tomam cada vez mais decisões de última hora,
procurando respostas cada vez mais rápidas e colocando
maior pressão sobre os fornecedores.
Por outro lado, a pandemia veio acelerar outras transições
como a digital e a climática, havendo agora maior necessidade
de profissionais com competências nestes domínios.

2

A formação profissional deve continuar a ser valorizada
e promovida. Estas são profissões que carecem
de muita formação profissional e só ao final de vários
anos e muita formação e investimento é que conseguimos
ter profissionais competentes, eficientes e que trazem mais-valia às organizações. Por outro lado, todos devemos fazer
um esforço para valorizar a indústria e as suas profissões,
de forma a atrair jovens profissionais, rejuvenescendo o setor
e atraindo outras competências igualmente importantes
e essenciais, por exemplo, para a transição climática e digital.

3

Investimentos e medidas que promovam a imagem
da indústria, a atratividade do setor, a qualificação
e valorização dos recursos humanos, a oferta de
formação adequada às necessidades das empresas,
o aumento da produtividade, a atração e retenção de talentos,
sem descurar outras medidas que são igualmente essenciais
para a resolução deste problema e que passam por aumentar
a competitividade das empresas, entre as quais destacamos
e necessidade de continuar a investir em inovação,
capitalização das empresas, internacionalização, aumento
da diferenciação das empresas e ascensão na cadeia de valor,
sustentabilidade e a digitalização.
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de renovação da geração atual por
jovens especializados. É urgente
a implementação de políticas de incentivo
à contratação de profissionais.
Embora “as dificuldades sejam
transversais”, têm particular incidência
em posições que exigem alguma
especialização, nomeadamente
modelagem, afinadores/técnicos
de manutenção, costureiras entre outros.

ANIVEC

Associação Nacional das Indústrias
de Vestuário e Confeção

1

A escassez de recursos humanos
há muito existe, porém tem
vindo a agravar-se com a retoma
pós confinamento e com o inevitável
envelhecimento e incapacidade

2

É crucial promover a elevação
e a reconversão de competências
dos ativos, com particular foco
nos desempregados, pelo que é
necessário o reforço da comunicação
com os centros de emprego, com vista
a identificar tais profissionais em idade
ativa, agilizando e monitorizando a devida
colocação.

2

Desde logo a questão da formação
que tem de ser repensada por
forma a permitir módulos de
formação de curta duração, para que
pessoas de outras áreas possam
ingressar nestas profissões, sem prejuízo
da necessária formação contínua ao longo
da vida. São necessários programas
de redefinição de carreiras profissionais
e um investimento na sua valorização
e dignificação.

Ana Jacinto

Secretária Geral da AHRESP
Associação da Hotelaria, Restauração
e Similares de Portugal

1

Há anos que estes setores sentem
falta de trabalhadores, em especial
qualificados. Com a pandemia,
este problema, ao contrário do que
esperávamos, acabou por agravar.
Neste momento, há uma falta mais
generalizada de trabalhadores disponíveis
para trabalhar nestas atividades.
Os empresários dão nota do reduzido
número de pessoas interessadas ou sem
perfil adequado. Os dados do inquérito
da AHRESP de setembro revelaram que
32% das empresas de alojamento e 67%
de restauração sentiram necessidade
de contratar este ano, mas 78%
(alojamento) e 91% (restauração)
sentiram dificuldades.
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É também necessário um programa
de imigração controlada e acordos
de mobilidade, que eliminem os
constrangimentos atuais, encontrando
soluções para que estes trabalhadores
tenham condições de trabalho dignas,
quer ao nível da inserção profissional
e familiar, quer ao nível da habitação.

3

Os investimentos devem ser
aplicados nas vertentes que
referi como possíveis soluções,
nomeadamente a formação, as condições
para atrair trabalhadores estrangeiros
e também trabalhadores para zonas
do interior ou mais desertificadas
e, como também já mencionei,
campanhas nacionais de ampla
disseminação para valorização e
dignificação das profissões do turismo
que hoje estão muito subvalorizadas
e “agarradas” a preconceitos antigos,

Sendo que o recurso à contratação de mão
de obra estrangeira é inevitável, importa
promover a formação necessária
e especialmente adequada a tal população.

3

É premente dar resposta às
grandes tendências que se
verificam nas economias em
termos de digitalização. Assim é relevante
criar a ligação entre o sistema de ensino,
o ensino técnico-profissional e o sistema
empresarial, nomeadamente no âmbito
da formação e das vias profissionalizantes
especialmente direcionadas para os
setores que mais contribuem para o
desenvolvimento e criação de emprego –
e concomitantemente há que promover
campanhas de valorização do setor,
que muitas vezes inculca uma errante
dinâmica que o torna pouco atrativo para
os mais jovens.

mas que já não correspondem à realidade
de hoje. Tudo isto será com toda a certeza
muito relevante para a capacidade de
atração e retenção de jovens profissionais
e de população desempregada.

Opinião

Diversidade de Género:
o compromisso em fazer
o que está certo
Hoje já ninguém tem dúvidas sobre
o valor que a diversidade traz às equipas:
mais criatividade, inovação, compromisso
e melhores desempenhos. Mas, muito
mais do que isso e do que uma tendência
ou metas e obrigações corporativas,
quando falamos em Diversidade, Equidade
e Inclusão estamos, acima de tudo,
a falar sobre fazer o que está certo para
as nossas pessoas e para as comunidades
nas quais nos inserimos.

Teresa
Cabral Menezes

Sonae
People & Leadership Manager

“O ponteiro já
começou a mexer:
em 2019, tínhamos
34% de mulheres
em cargos de liderança
e, no final de 2020,
estávamos já nos 36%.
O nosso objetivo
é chegarmos aos 39%
até 2023”

Mas estarão as empresas, e a sociedade
em geral, a ser capazes de se tornar mais
diversas, equitativas e inclusivas?
Nem por isso… se nos focarmos
na dimensão do género, continuamos
a assistir a uma sub-representação
das mulheres em cargos de gestão
e a sua remuneração ainda é inferior
à dos homens, mesmo quando
desempenham funções idênticas.
O “Global Gender Gap Report 2021”,
do World Economic Forum, revela que,
se nada for feito, vamos levar mais
de 130 anos a colmatar as disparidades
entre homens e mulheres, ao nível
mundial.
São já amplamente conhecidos
os impactos negativos da pandemia neste
caminho para a igualdade de género.
Num período pautado por incertezas,
foram as mulheres as mais afetadas pelo
impacto da pandemia. É algo que não
podemos ignorar. Se as desigualdades
de género já eram um tema social
e corporativo grave, a pandemia veio
acentuá-lo.

a percorrer para sermos uma organização
verdadeiramente inclusiva e equitativa
do ponto de vista de género.
Por essa razão, sabendo que a diversidade
de género é um fator crítico para
o sucesso das organizações, estamos
a trabalhar no sentido de alcançar
uma representação equilibrada de género
na Sonae, especialmente em funções
de liderança. E o ponteiro já começou
a mexer: em 2019, tínhamos 34%
de mulheres em cargos de liderança e,
no final de 2020, estávamos já nos 36%.
O nosso objetivo é chegarmos aos 39%
até 2023.
Mas este não é um tema apenas
de lideranças, é um indicador que estamos
a acompanhar ao longo das várias
etapas do ciclo de vida dos(as) nossos(as)
colaboradores(as).
A Sonae está comprometida com
a Igualdade de Género e, através
de ações específicas, das quais a parceria
com o Programa Promova é exemplo,
estamos focados em promover
a discussão, quebrar barreiras e tornar
conscientes os preconceitos que nos levam
a perpetuar, de forma não intencional,
as desigualdades ainda existentes
nesta matéria.
Queremos garantir que contribuímos
para a construção de uma organização
e uma sociedade mais diversas, equitativas
e inclusivas. n

Na Sonae, este não é um tema novo.
No entanto, queremos sempre melhorar
e sabemos que temos um caminho
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3.ª edição do
Promova arranca
em março

Desde a 1.ª edição, mais de 60 mulheres
e 34 empresas já participaram neste projeto
da CIP orientado para cargos de alto nível.
Promover a igualdade de género no
acesso a cargos de direção, fomentando
a promoção de talentos femininos
com potencial de liderança a funções
de gestão de topo nas empresas, é o
propósito do projeto Promova. Trata-se
de uma iniciativa da CIP – Confederação
Empresarial de Portugal, em parceria
com a Nova SBE, que se prepara para
o início de uma nova edição.
A 3.ª edição deste projeto arranca em
março, contando com novas candidatas
que se juntarão ao total de mais de
60 participantes de 34 empresas que
integraram as duas primeiras edições
do Promova.
Esta iniciativa foi lançada no final de
2019 como forma de encontrar novas
abordagens para promover a cultura
da igualdade de género nas empresas e foi
com o apoio do Mecanismo Financeiro
Plurianual do Espaço Económico
Europeu, conhecido como EEAGrants,
que a CIP concretizou a sua 1ª edição.
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Para António Saraiva, presidente
da CIP, “a diversidade das equipas
de gestão, a par do conhecimento
e das competências, são os principais
fatores de competitividade das
empresas e, logo, da economia”.
Uma visão partilhada por Isabel Barros,
vice-presidente da CIP e responsável
pela 2ª edição do projeto. “A formação
é o instrumento por excelência para
capacitar e alterar comportamentos.
Por isso, a implementação do Promova,
que tem como objetivo específico acelerar
a carreira das mulheres, é um grande
passo no caminho para a igualdade.
Está comprovado que a igualdade
de género é um tema de negócio,
pois equipas mais diversas são mais
inovadoras e têm melhor performance”, diz.
O Promova é um programa de um ano,
composto por diferentes vertentes:
módulos de formação executiva de alta
qualidade (ver caixa), sessões

Programa
formativo
O programa formativo do projeto
Promova prevê 12 dias de formação
em sessões realizadas em blocos de
3 dias, repartidos por três módulos.
Módulo 1

PROPÓSITO
Este bloco foca-se no autoconhecimento e conhecimento das outras
participantes e das suas especificidades. Permite por um lado a construção de uma identidade de grupo,
fomenta o networking e contribui
para a formação de laços entre
as participantes.
Módulo 2

TRANSFORMAÇÃO
O segundo bloco tem como objetivo
mapear e compreender o contexto
atual em que as organizações
se inserem, nas suas múltiplas
dimensões e variáveis. Vai permitir
que cada participante encontre o seu
posicionamento em cada uma delas.
Módulo 3

IMPACTO | 3 + 3 dias
Este módulo programático trabalha a
dimensão de liderança e governança
num contexto de transformação
e imprevisibilidade. Prepara as
executivas para liderar as empresas
segundo um novo paradigma de
performance e de progresso, dando-lhes ferramentas com aplicabilidade
prática nas dimensões estratégica,
organizacional, de liderança
e de futuro.

Atualidade

com o apoio financeiro da Randstad,
da ANA-Aeroportos, da EDP e da Sonae.

de coaching em que é feito um plano
de desenvolvimento individual, sessões
de mentoria cruzada e um vasto leque
de eventos de networking entre as
participantes e líderes de topo das
empresas. As candidaturas à 3ª edição
do projeto estão abertas até final de
janeiro de 2022 e são realizadas de forma
conjunta, por empresas e candidatas.

Um caminho ainda a percorrer
O Promova está em sintonia com as linhas
de orientação da Comissão Europeia
que apresentou, a 5 de março de 2020,
um plano para 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.

O sucesso em números
O balanço da 1.ª edição do Promova,
indica que 45% das participantes já
progrediram nas suas carreiras, sendo
que 20% ascenderam mesmo a cargos
de administração nas empresas.
Números que sustentam a mais valia
da participação nesta iniciativa.

A realidade dos números mostra que
ainda há caminho a percorrer com vista
à igualdade de género. Em Portugal,
apenas 26,6% das empresas têm uma
liderança feminina, abaixo da média
europeia de 30%, e dos 40% considerados

Um balanço muito positivo que garantiu
a sustentabilidade do projeto e a realização
da 2ª edição do Promova, que contou

45%

das participantes
da 1.ª edição do
Promova progrediram
na carreira

20%

ascenderam a cargos
de administração
nas empresas
o mínimo para a paridade. As estatísticas
indicam ainda que os quadros superiores
masculinos ganham mais do que
as mulheres com funções idênticas. n

ROADMAP 3.ª EDIÇÃO | 2022-2023
PRÉ
PROGRAMA

FORMAÇÃO

FOLLOW UP

Assessment

(Leadership Compass 360º
Questionário Online)

Kick-Off

MAR

Propósito
3 dias

Transformação
3 dias

MAR

Impacto
3 dias
(1/2)

Impacto
3 dias
(2/2)

Workshop
Mentores
e Matching
Mentores/
Mentees

1ª Sessão
Mentoria
Cruzada

2ª Sessão
Mentoria
Cruzada

3ª Sessão
Mentoria
Cruzada

JUL

SET

OUT

NOV

JAN

FEV

MAI

4ª Sessão
Mentoria
Cruzada

MAR

Flexível*

1ª Sessão
Coaching

2ª Sessão
Coaching

Sessão
Mindfulness

3ª Sessão
Coaching

5ª Sessão
Coaching

4ª Sessão
Coaching

Sessão
Mindfulness

Evento
de encerramento

Sessão
Mindfulness

Leadership
Compass 360º

Kick off
CoLearning
(online)

1ª Sessão
CoLearning
(online)

2ª Sessão
CoLearning
(online)
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António Saraiva
Presidente da CIP
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“É essencial apostar nos
fatores de competitividade
da economia portuguesa
e melhorar a produtividade”
A duas semanas da realização das eleições legislativas, e tendo como pano
de fundo o quadro empresarial português, em entrevista à Revista Indústria,
António Saraiva, Presidente da CIP, faz um balanço do último ano e reflete
sobre as prioridades e os principais desafios que se colocam no futuro
à economia, às empresas e ao próximo Governo.
Terminou mais um ano marcado
pela pandemia, mas também por temas
como a aprovação do PRR e a chegada
de fundos europeus. Que balanço
faz de 2021?
Não deixa de ser um balanço positivo,
apesar de tudo. Foi um ano que nos
trouxe a todos – e a todas as atividades
empresariais – uma curva de experiência
com a qual passámos a contar na reação
à pandemia. As empresas, incorporando
essa curva de experiência, alterando
métodos de gestão e de distribuição,
alterando o que fabricavam – o caso
do têxtil e da metalurgia que se viraram
para os equipamentos de proteção
individual e para os ventiladores
– incorporaram tanto quanto possível
a dimensão e os efeitos da crise
pandémica. Mantivemos emprego,
o que nos surpreendeu, porque
receávamos que o volume de desemprego
viesse a ser maior pelo efeito da ausência
de receita que a pandemia trouxe
a todas as atividades. O que é verdade
é que as empresas demonstraram uma
enorme resiliência. A chegada dos fundos
comunitários, e desde logo do PRR, não
deixou de trazer a perspetiva de alguma
dinâmica empresarial que surpreendeu,
apesar deste ainda não estar de todo
lançado no terreno. E foi também a vez
do Governo se surpreender porque
nas agendas mobilizadoras em que

esperava apenas 10 ou 12, concorreram
147 e foram aprovadas 64. Isto demonstra
que, apesar da crise, as empresas estão
resilientes, têm projetos de investimento,
incorporaram estes desafios e estão
a responder-lhes tanto quanto lhes
é possível. Estamos hoje mais preparados
para enfrentar os novos desafios, como
a transição climática e a transição digital.
Mas também há algumas ameaças
no horizonte, como a subida dos custos
de energia e dos transportes, a ausência
de matérias-primas ou o aumento
do seu custo, toda uma carga acrescida
de preocupação que não nos deixa
tranquilos e nos traz a perceção de
que vamos ter de continuar neste ritmo
de resistência.
Há algo no desempenho do tecido
empresarial português que o tenha
surpreendido em 2021?
A enorme resiliência que as empresas,
independentemente dos setores de
atividade, demonstraram, sendo certo
que algumas tipologias ainda enfrentam
sérias dificuldades devido à enorme
redução de receitas. Se falarmos no setor
do turismo e em tudo o que lhe está
conexo – restauração, lazer, discotecas –
ainda continua a sofrer muito os efeitos
da redução de clientes. Mas, de um
modo geral, as empresas encontraram
novas formas, demonstraram enorme

“A Concertação Social,
pelo papel que tem,
pelo diálogo tripartido
invariavelmente virtuoso
que encerra, é um valor
inestimável e uma
entidade que mais
do que preservada deve
ser valorizada”
resiliência na manutenção do emprego
e abraçam estes desafios com enorme
estoicismo, o que revela que apesar
das críticas – que a gestão tem erros
desta ou daquela natureza, que há
colaboradores com mais formação
do que os empresários, que somos
estruturas empresariais que só pagamos
baixos salários, etc. – estas demonstraram
enorme resiliência, capacidade de aceitar
a mudança, reinvenção.
No final de 2021 houve alguma tensão
entre Governo e parceiros patronais.
Há o risco de a Concertação Social
estar em causa? Qual a importância
da Concertação Social para os desafios
do país?
A Concertação Social, pelo papel que tem,
pelo diálogo tripartido invariavelmente
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virtuoso que encerra, é um valor
inestimável e uma entidade que, mais
do que preservada, deve ser valorizada.
Relativamente a este episódio em
concreto, num dossier que estava
em apreciação na Concertação Social
– “O Trabalho Digno e a Valorização
dos Jovens no Mercado de Trabalho”
– o Governo, refém dos partidos
de Esquerda Parlamentar e para ver
aprovado o Orçamento do Estado para
2022, de cedência em cedência ao
PCP e ao Bloco de Esquerda, foi-lhe
introduzindo itens. Isso foi-nos indispondo
porque a Concertação Social não podia
estar refém, como o Governo estava,
daqueles partidos, e fomos referindo
a nossa indisponibilidade para aceitar
os novos pontos que o documento inicial
não continha. O Governo fechou-o
em discussão de Concertação com
74 pontos, mas em Conselho de Ministros
aprovou 76, dois pontos além dos que
tinham fechado, embora sem acordo
em Concertação. Isso demonstrou uma
enorme falta de respeito pelos parceiros
sociais. Por isso, suspendemos a nossa
participação na Concertação até nos ser
explicado o que se tinha passado, o que
acabou por acontecer. O Senhor Primeiro-Ministro deu-se conta do erro que
o Governo tinha cometido e pediu
desculpa. O Senhor Presidente da
República, a quem pedimos uma
audiência, percebendo a questão, não
deixou de nos manifestar a visão que
tem do papel da Concertação e da sua
dignificação e valorização, o que também
nos deixou confortáveis. E na reunião
de Concertação seguinte, o Ministro
da Economia assumiu também o erro
e pediu desculpas. Por isso, o assunto
ficou sanado, mas não deixamos de
chamar a atenção, com esse episódio,
para o papel importante da Concertação.
Defende um Governo de "Bloco Central",
com acordo entre os dois partidos mais
votados ou, pelo menos, o apoio entre
os “maiores” partidos. Porque considera
ser a melhor opção para o futuro?
O que defendo é o respeito pela vontade
dos cidadãos portugueses, expressa
no bloco de votos maioritário que resultar
das eleições. E, ao longo dos anos
da democracia, os portugueses votam
invariavelmente e maioritariamente
PS e PSD. É nesta expressão maioritária
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de votos que a população portuguesa
exprime a sua vontade e o desejo
de serem governados. Independentemente
de reconhecer que é democrático
as maiorias submeterem as minorias
– regra da democracia – não é menos
verdade que o modelo a que se chamou
de “Geringonça” encontrou em
Parlamento uma maioria parlamentar.
Mas questiono-me se os portugueses
soubessem, antes de votarem nas
eleições que deram lugar à “Geringonça”,
que o PS faria aliança parlamentar com
o Bloco e o PC, se o PS ou estes dois
partidos teriam a votação que receberam.
É isso que me faz dizer que se quisermos,
em democracia, respeitar o voto
dos portugueses, então temos de olhar
para o grande bloco de votação em que
se exprime. É isso que me leva a defender
que o partido mais votado, seja ele qual
for, deve formar Governo e o segundo
partido mais votado, em acordo
de incidência parlamentar, dar condições
para que esse Governo, apesar de
minoritário, promova as reformas que
são necessárias para o crescimento
do país. Não digo que o Governo deve ser
de “Bloco Central”, o que quero é uma
solução governativa que dê estabilidade
e que o Governo eleito tenha condições
parlamentares para promover
as reformas e pôr o país a crescer.
Quais devem ser as prioridades
do próximo Governo?
O que o próximo Governo deve fazer,
e o que o atual já deveria ter feito, é
reduzir a despesa e a dívida, duas grandes
“mochilas” de qualquer governação.
E só há uma maneira de reduzir despesa:
reduzir os custos. Desde logo, promover a
reforma da Administração Pública e torná-la

“Não digo que o Governo
deve ser de “Bloco
Central”, o que quero
é uma solução governativa
que dê estabilidade e que
o Governo eleito tenha
condições parlamentares
para promover as
reformas e pôr o país
a crescer”

mais
eficiente.
Há necessidade
de uma reforma
bem feita, bem
pensada, e por
quem a pode fazer
porque a conhece:
a própria Administração
Pública. Todos os governos
iniciam ou mostram a
vontade de fazer uma reforma
da Administração Pública e ela,
até hoje, está por fazer. Depois,
há a reforma fiscal. Nós, CIP,
entregámos ao Governo há cerca de
dois anos e meio um estudo exaustivo
que fizemos com um consultor externo
que demonstra o peso da fiscalidade
e a perda de competitividade que nos
provoca, comparativamente com outros
Estados. Por isso, é premente uma
reforma fiscal em Portugal, reduzindo
gradualmente a carga – ir reduzindo
a taxa marginal de IRC, eliminar as
derramas estadual ou municipal –,
dando-lhe previsibilidade. Ou seja, ter uma
carga fiscal que, comparativamente com
outros Estados, seja competitiva e com
previsibilidade, que não mude todos os anos
de acordo com cada um dos Orçamentos
do Estado que vão sendo aprovados.
Depois temos a sustentabilidade da
Segurança Social e olharmos para algo
que não é uma reforma, mas uma visão
de futuro: o problema da natalidade.
Estamos com uma enorme falta de mão
de obra qualificada porque nestes últimos
anos nasceram menos 150 mil jovens.
Isso tem efeitos a prazo: menos cidadãos,
menos população ativa, menos riqueza
criada. Temos de promover a natalidade,
mas não é dizendo que se vai dar abono
de família ou um prémio por nascimento.
Há que dar uma rede de creches
e condições às famílias. Mesmo em
termos de estratégia, para colmatar
esta necessidade de mão de obra,
temos de ter uma política de captação
de imigração bem feita.
Além do incentivo à natalidade e de uma
política de captação de imigração, que
outras medidas devem ser adotadas para
ultrapassar a falta de mão de obra
em Portugal?
Para além disso, ir também alterando
uma política de subsidiação que está
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“Deveríamos
desenhar um acordo
de competitividade
e rendimentos,
em sede de Concertação
Social”

“É premente uma
reforma fiscal em Portugal,
reduzindo gradualmente
a carga, dando-lhe
previsibilidade”
mal concebida no nosso modelo de
apoio social, porque muitas pessoas,
lamentavelmente, preferem viver de
apoios sociais, que custam os impostos
de todos nós, do que voltar ao mercado
de trabalho. Em muitas tipologias
há uma aproximação dos subsídios
ao salário mínimo e isso leva a algum
laxismo por parte de algumas pessoas
que preferem manter-se na subsidiação
do que no emprego. Também temos
que ter aí corajosas visões, revisitar as
políticas de subsídios e ter um controlo
e uma inspeção mais efetiva de algumas
situações.
Tem alertado que Portugal está
estagnado há 20 anos. O que é essencial
para contrariar essa estagnação e
promover o crescimento económico?
Apostar nos fatores de competitividade
da economia portuguesa e melhorar
a produtividade, que é o nosso grande
problema. Estamos sempre a comparar
os salários portugueses com outros

estrangeiros, mas não comparamos
as produtividades. Uma política salarial
justa, equilibrada e sustentável deve ser
o resultado de uma equação na qual
as variáveis sejam a produtividade,
inflação e crescimento económico.
Por isso, temos de olhar para a
produtividade, para os fatores de
competitividade do país, e melhorá-los.
Percebermos que os licenciamentos
para projetos industriais, ou outros,
não podem demorar sete, oito ou dez
anos para serem aprovados.
Os licenciamentos, a burocracia
asfixiante, a fiscalidade... Em suma,
temos de agir sobre os fatores de
competitividade, melhorá-los e tornar
o país comparativamente atrativo face
a outras geografias. Temos de agir
naquilo que está na nossa mão, com
equilíbrio das partes, com acordos
parlamentares, com acordos sociais
em Concertação Social. Após a queda
do Governo, lancei aos partidos o
desafio de que, quando se iniciar a nova
legislatura, deveríamos desenhar um
acordo de competitividade e rendimentos,
em sede de Concertação Social. Porquê?
Porque um acordo de competitividade
e rendimentos inclui esta discussão
dos fatores de competitividade e define
um modelo de rendimentos sustentável
e compatível com esses mesmos fatores.

Quais são as expetativas da CIP para
a evolução da economia portuguesa
em 2022?
Temos sérias ameaças externas
e internas. Temos tensões regionais,
não só a situação da Rússia e a sua
relação com a Europa devido à questão
da Ucrânia, mas também dentro da União
Europeia com as ameaças de não respeito
dos acordos comunitários por países
como a Hungria e a Polónia. Temos
a guerra comercial entre os EUA
e a China, e a deslocalização de alguns
interesses da política externa
dos EUA que já não está tão centrada
no Atlântico, mas mais no Pacífico.
Temos as recentes alterações na
condução do Governo alemão, a questão
da França que tem eleições em abril
e um enorme problema social.
Há tensões que temos de incorporar
na estratégia do país e nas estratégias
empresariais. Tensões que levam a que
o preço do gás natural tenha subido 380%,
que o mesmo aconteça com a energia
elétrica, que o custo do transporte
de um contentor de Xangai para
Roterdão tenha aumentado 580%,
ou haja falta de matérias-primas
e o seu custo tenha aumentado.
Temos uma enorme falta de mão
de obra e temos de qualificar
e requalificar os nossos recursos
humanos. Esta é uma das batalhas
que o país tem para fazer face aos
desafios que caracterizei: a transição
climática com tudo o que vai trazer
– a descarbonização, o custo do CO2
e os custos acrescidos que isto vai ter
para as empresas –, a transição digital
com tudo o que vai ser necessário – novos
processos, a integração do digital nas
linhas de fabrico e nos procedimentos,
a substituição de mão de obra por
máquinas em tarefas muito repetitivas.
O país tem de olhar para todas estas
dimensões e gizar estratégias para
as implementar e as empresas têm

4º Trimestre 2021

indústria

21

Entrevista

“Temos uma enorme
falta de mão de obra
e temos de qualificar
e requalificar os nossos
recursos humanos”
de gizar elas próprias estratégias
de desenvolvimento e de crescimento,
com investimentos no que for necessário
fazer. Temos aqui um trabalho coletivo
entre Estado e privados que promova
essas alterações: que se aposte
na qualificação e requalificação dos
nossos recursos humanos, que se
promovam investimentos reprodutivos,
que se capte investimento direto
estrangeiro com qualidade e que traga
valor acrescentado para o país. Vamos
também ver que novo Governo vai sair
das eleições, que orçamento é que vai
apresentar e que condições vai ter,
ou não, de sustentadamente, promover
as reformas de que o país necessita.
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Que papel cabe à CIP perante este quadro
de desafios?
A CIP tem de continuar a antecipar
e a participar. Antecipar, significa fazer
aquilo que tem feito: promover estudos,
trabalhos, avaliações, dar ao Governo
esses mesmos estudos, dar às empresas
e continuar a alimentar a luz avisadora
que o farol CIP sempre tem sido de
navegação dessas mesmas empresas
na economia portuguesa, chamando
a atenção para as insuficiências
e contribuindo para as soluções.
Tudo isto com esta determinação dos
muito poucos que nós somos, e que
os 20 colaboradores da CIP continuem,
estoicamente, a fazer esse papel como
têm feito.
Qual o impacto que o aumento do salário
mínimo para 705 euros tem sobre
as empresas?
O mecanismo que leva à elaboração
do valor do salário mínimo é irracional.
A política salarial deve assentar em três

indicadores objetivos: inflação, ganhos
de produtividade e crescimento
económico. Se pusermos na equação
estes três fatores, o salário mínimo
não aumentava os 6% que, por decreto,
vai aumentar. Os salários, inclusive
o salário mínimo, devem assentar
na sua evolução em fatores mensuráveis
e sustentáveis. Hoje, a maior parte
das empresas não consegue contratar
pelo salário mínimo. Não contrata por
menos de 800 euros, porque não há
ninguém disponível. É evidente que
os 705 euros, este ano mais do que
em anos anteriores, será um valor
facilmente absorvido pelas empresas
porque a falta de mão de obra
é tal que não se consegue contratar
por menos. Agora, não venham decretar
qual deve ser o valor do salário mínimo
e, depois, espantarem-se que existem
empresas que não o podem pagar
porque estão muito expostas
à concorrência internacional,
são estruturas pequenas com baixa
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“Não venham
dizer que
as entidades
patronais são
contra o salário
mínimo. Nós queremos
aumentar
o salário mínimo, mas
precisamos ter condições
para manter os salários
sustentáveis”
faturação, e, ainda por cima, penalizadas
pela pandemia e substancial redução
de receitas. Uma empresa que esteja
muito fragilizada na sua sobrevivência
e que agora lhe venham dizer, por
decreto, que tem de aumentar a massa
salarial de 983 euros para 1.042 euros,
quando só faz 1.000 euros de caixa – para
dar um exemplo – é estar a condenar
essa empresa ao desaparecimento.
Por isso, é necessário racionalidade
e sensatez, e perceber que o salário
é baixo, de facto, mas que temos de dar
condições às empresas – melhorando
a burocracia e os custos de contexto
– para que possam aumentar salários.
Por isso costumo dizer: reduzam
os custos de contexto que as empresas
aumentam mais sustentadamente
os salários. O salário mínimo é baixo?
É. Temos que o aumentar? Temos, mas
vamos fazê-lo dando sustentabilidade
à economia para o poder suportar.
Não venham dizer que as entidades
patronais são contra o salário mínimo.
Nós queremos aumentá-lo, mas
precisamos de ter condições para manter
os salários sustentáveis. Essa tem sido
a nossa exigência.
Defende a adoção de uma postura
de “disponibilidade permanente para
a requalificação”. Como deve ser

combatida a carência de qualificações
e de formação profissional?
A qualificação e requalificação é algo
que é virtuoso para três partes.
Desde logo para os próprios
colaboradores porque valorizando-se, adquirindo novas e melhores
competências, ficam melhor preparados
para enfrentar os desafios das novas
profissões e as novas formas do que
se vai ter de saber fazer neste novo
mundo da digitalização. Já a empresa,
ao ter colaboradores mais capacitados
e com novas e melhores competências,
ganha mais competitividade e fica com
melhores condições para enfrentar
a guerra de competências e de
competitividade em que hoje vivemos.
Com uma população ativa mais
capacitada e empresas mais resilientes
e melhor preparadas é também
o próprio país que ganha. Por isso,
defendo uma distribuição do investimento
nas qualificações que seja tripartido:
o Estado a contribuir com apoios
para essa qualificação, as empresas
a contribuírem com metodologias
e financiamento para essa mesma
formação, e o trabalhador a estar
disponível para a auto-especialização,
mesmo que em períodos fora do tempo
de trabalho.
Aponta a baixa produtividade da economia
como um problema crítico. Para além
da questão da formação profissional,
há outros elementos na equação?
Há. Quando se fala em produtividade,
há definições objetivas para a definir,
mas ela resulta de corretos equipamentos,
correta utilização dos mesmos, métodos
de gestão e organização. Para obter mais
resultados por hora trabalhada, tenho de
interagir sobre um conjunto de fatores:
humanos, máquinas, equipamentos,
modelos. Por isso há toda uma
articulação que tem de ser bem gizada.
No contexto de uma economia cada vez
mais digital e em rápida transformação,
como estão a empresas portuguesas
a adaptar-se?
Estão a adaptar-se muito bem.
Felizmente, a realidade portuguesa
são empresas pujantes, tecnologicamente
desenvolvidas, e que até são líderes
mundiais nesta ou naquela área.
Temos, de facto, um tecido empresarial

“Neste difícil e desafiante
mais de ano e meio de
pandemia, os empresários
ajudaram a demonstrar
a resiliência da economia
portuguesa, com o que
foram capazes de fazer”
que nos orgulha. Apesar da nossa
dimensão e da nossa estrutura
empresarial, temos médias empresas
que são notáveis naquilo que fazem,
no que vendem ou nos serviços que
prestam. A maioria das empresas está
a responder muito bem e a esmagadora
maioria das que conheço e visito
são empresas das quais me orgulho
em ser português. Estão a incorporar
os novos métodos e as novas
metodologias, a apostar na robótica
e nos processos de digitalização,
até porque são obrigadas a isso.
Hoje, já é tudo muito digital.
No começo de um novo ano, que
mensagem deixa aos empresários
portugueses?
Uma mensagem de esperança,
de confiança no futuro, porque, neste
difícil e desafiante mais de ano e meio
de pandemia, os empresários ajudaram
a demonstrar a resiliência da economia
portuguesa, com o que foram capazes
de fazer. É nessa demonstração
que assento a minha convicção de que
a economia portuguesa possa iniciar
um tempo de retoma mais sustentável,
com a esperança que tenho de uma
estabilidade parlamentar, de um Governo
que incorpore estas realidades.
Mas, igualmente, peço-lhes que, para
além de resilientes, como são, sejam
exigentes. Que se agreguem num
movimento associativo empresarial que
promova uma maior coesão e participação
e exijam ao Estado um conjunto de
medidas. Está na mão de todos nós,
nos nossos papéis e responsabilidades
diferentes, essa participação cívica ativa
e inquietude permanente. Deixo, por isso,
um sinal de esperança e de confiança
no futuro, mas de apelo a uma cidadania
participativa exigente e mobilizadora,
em torno do movimento associativo
empresarial. ■
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COFINANCIADO POR:

Alavancar a “Economia Mais
Circular” nas empresas
portuguesas
Através do projeto “E+C – Economia Mais
Circular”, a CIP está a dar um contributo
pioneiro em Portugal para o aprofundamento
da circularidade nas empresas, que poderá
(e deverá) ser alavancado nos próximos anos
a nível setorial e regional.
Na sua missão de contribuir para que
o movimento associativo nacional seja
“o farol de navegação das empresas e
um alicerce da sociedade civil organizada”,
a CIP – Confederação Empresarial
de Portugal lançou, no início de 2021,
o projeto E+C – Economia Mais Circular,
que tem dinamizado desde então.
O projeto E+C estimulou a realização
de um participado diagnóstico sobre
as barreiras, oportunidades e vias de
aprofundamento da Economia Circular
no tecido empresarial em Portugal,
apostando num amplo processo de
auscultação e debate, assente em
(i) reuniões regulares com o management
commitee e com o steering committe
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de acompanhamento do projeto,
representativos dos principais
stakeholders com atuação na temática da
circularidade, (ii) num ciclo alargado de
webinares setoriais e temáticos e (iii) num
inquérito dirigido às empresas nacionais.
Por outro lado, o projeto E+C tem vindo
a investir na capacitação das empresas
para aferir a sua maturidade em
matéria de circularidade. Para o efeito,
o projeto está a promover a aplicação
da ferramenta Circulytics, da Fundação
Ellen MacArthur, a um grupo restrito
de empresas interessadas, visando
demonstrar, a nível nacional, a capacidade
da ferramenta para diagnosticar o estágio
de circularidade em que essas empresas

se encontram e identificar oportunidades
de progressão nesse domínio. Este
esforço está a ser feito porque, medir
e monitorizar, é essencial para identificar
vias de melhoria nas empresas e para
as concretizar em resultados tangíveis.
O desenvolvimento do projeto E+C
conta, desde o seu lançamento, com
o apoio permanente da EY-Parthenon,
capitalizando a experiência e as
competências da sua equipa de Estratégia
(EY-Parthenon) e de Climate Change
& Sustainability Services (CCaSS)
na temática da Economia Circular.
“Enquanto coordenador da colaboração
da EY com a CIP no projeto E+C,
é extremamente gratificante assistir
agora aos seus resultados e impactos.
Este tipo de projetos são sempre uma
mais-valia para o tecido empresarial
português e prevê-se uma importante
aplicabilidade no quotidiano das
empresas ao nível da circularidade.
A CIP está, assim de parabéns pela
pioneira iniciativa E+C que lançou e tem
vindo a desenvolver, deixando as bases
para a sua democratização no país”,
refere Hermano Rodrigues, Principal da
EY-Parthenon.

Economia

As próximas fases do projeto
Presentemente, o projeto disponibiliza
um enquadramento geral sobre os
seus objetivos e etapas, os resultados
fundamentais do Ciclo de Webinars E+C
realizado, os resultados dos Inquéritos E+C
e os conteúdos de formação E+C Circulytics
dirigidos a empresas e a associações
empresariais (ver tabela síntese dos
principais resultados do projeto E+C).
Na sua fase final, o projeto E+C advogará
um conjunto de recomendações
destinadas a impulsionar o avanço
da Economia Circular em Portugal,
considerando como destinatários
(i) o Governo e administração pública,
(ii) as associações empresariais, clusters
e parceiros sociais e (iii) as empresas.
Adicionalmente, disponibilizará um guia
de boas práticas circulares, destacando
a relevância de um pensamento mais
circular nas empresas, um conjunto

alargado de boas práticas empresariais
de circularidade, uma elencagem de
algumas das iniciativas de eficiência
coletiva desenvolvidas no nosso país em
anos recentes centradas na Economia
Circular e uma sistematização de
recomendações políticas para acelerar
o avanço da circularidade em Portugal
no futuro.
Em fevereiro de 2022, após as eleições
legislativas, o projeto E+C prevê realizar
o seu evento de encerramento, onde,
para além de divulgar amplamente à
sociedade os seus principais resultados,
procurará agregar outras iniciativas
em curso em Portugal e desafiar
a continuidade do projeto em novas
iniciativas similares de base setorial
e territorial.
“O futuro programa temático para
Inovação e Transição Digital (COMPETE

“Este tipo de projetos
são sempre uma mais-valia
para o tecido empresarial
português e prevê-se uma
importante aplicabilidade
no quotidiano das
empresas ao nível
da circularidade”
HERMANO RODRIGUES,
Principal da EY-Parthenon

2030) terá aqui um contributo importante
para impulsionar através, por exemplo,
do lançamento de um concurso temático
dedicado à promoção da Economia
Circular nas empresas em Portugal no
âmbito das futuras ações coletivas do
PT2030”, conclui Hermano Rodrigues. n

O Projeto E+C realizará a sua Conferência Final no dia 23 de fevereiro de 2022.
Consulte o nosso website cip.org.pt/economiamaiscircular/ e redes sociais e saiba todos os detalhes do evento.

Principais resultados do projeto E+C
ENQUADRAMENTO
GLOBAL
DO PROJETO

CICLO DE WEBINARS
EMPRESAS
+ CIRCULARES

RESULTADOS DO
INQUÉRITO
E+C

FORMAÇÃO E+C
CIRCULYTICS:
EMPRESAS

FORMAÇÃO E+C
CIRCULYTICS:
TRAIN-THE-TRAINERS
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Conteúdo patrocinado

Marca Entidade Empregadora
Inclusiva 2021
MARCA ENTIDADE EMPREGADORA INCLUSIVA 2021
ENTIDADES

Por Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.

2021
O Instituto do Emprego e Formação Profissional realizou no
passado 30 de novembro, na Alfândega do Porto, a Cerimónia
de Atribuição da Marca Entidade Empregadora Inclusiva 2021.
Apresentaram candidatura nesta 3ª edição, 133 entidades
empregadoras, num total de 42.333 trabalhadores ao serviço,
dos quais 1.651 com deficiência e/ou incapacidade.
Foram distinguidas 39 entidades com a Marca Entidade
Empregadora Inclusiva, duas das quais, e pela primeira vez,
com a Menção Excelência (consultar tabela).
A Marca distingue práticas de gestão abertas e inclusivas,
desenvolvidas pelas entidades empregadoras relativamente
às pessoas com deficiência e/ou incapacidade.
O Prémio, atribuído de dois em dois anos, distingue práticas
de referência nos domínios:
 Recrutamento, desenvolvimento e progressão
Profissional
 Manutenção e retoma do emprego
 Acessibilidades
 Serviço e relação com a comunidade
A Marca Entidade Empregadora Inclusiva foi criada pelo
Decreto-Lei n.º 108/2015, de 17 de junho, que alterou
e republicou o Decreto-Lei n.º 290/2009, de 12 de outubro,
e o respetivo regulamento foi estatuído em 30 de julho de 2015,
no Anexo II ao Despacho n.º 8376-B/2015, publicado
no Diário da República, 2ª série, de 30 de julho.
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DISTINÇÃO

APCV - Associação de Paralisia Cerebral de Viseu

MARCA

APPACDM de Évora - Associação Portuguesa de Pais
e Amigos do Cidadão Deficiente Mental

MARCA

Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva

MARCA
MENÇÃO EXCELÊNCIA

BIPP - Inclusão para a Deficiência

MARCA

CAID - Cooperativa de Apoio à Integração do Deficiente

MARCA

Câmara Municipal da Moita

MARCA

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim

MARCA

Câmara Municipal de Barcelos

MARCA

Câmara Municipal de Ílhavo

MARCA

Câmara Municipal de Moura

MARCA

Câmara Municipal de Paços de Ferreira

MARCA

Câmara Municipal de Peniche

MARCA

Câmara Municipal de Portel

MARCA

Câmara Municipal de Redondo

MARCA

Câmara Municipal de Santo Tirso

MARCA

Câmara Municipal de Vila do Conde

MARCA

Câmara Municipal do Barreiro

MARCA

Câmara Municipal do Entroncamento

MARCA

Casa Pia de Lisboa, I.P.

MARCA

El Corte Inglés, Grandes Armazéns S.A.

MARCA
MENÇÃO EXCELÊNCIA

EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais,
E.M., S.A.

MARCA

EXISTIR - Associação para a Intervenção e Reabilitação
de Populações Deficientes e Desfavorecidas

MARCA

Fundação ADFP - Assistência, Desenvolvimento
e Formação Profissional

MARCA

Gaiurb - Urbanismo e Habitação, E.M.

MARCA

HORIZONTE - Cooperativa de Solidariedade Social
e de Ensino, C.R.L.

MARCA

Hotel InterContinental Lisbon | PRK ATLANTIC HOTEL
LISBOA S.A.

MARCA

Instituto Politécnico de Beja

MARCA

Instituto Politécnico de Santarém

MARCA

Jerónimo Martins SGPS, S.A.

MARCA

Kelly Services - Empresa de Trabalho Temporário
Unipessoal, Lda

MARCA

MAPADI - Movimento de Apoio de Pais e Amigos
ao Diminuído Intelectual

MARCA

NOKIA Solutions and Networks Portugal, S.A.

MARCA

PRIO ENERGY, S.A.

MARCA

Randstad II - Prestação de Serviços, Lda

MARCA

Recheio Cash and Carry, S.A.

MARCA

RUMO - Cooperativa de Solidariedade Social, C.R.L.

MARCA

Santa Casa da Misericórdia de Almada

MARCA

Teia D'Impulsos - Associação Social, Cultural
e Desportiva

MARCA

ZEMBE - Distribuição e Soluções de Material Elétrico, Lda.

MARCA

Economia

CONJUNTURA ECONÓMICA

Desfasamentos
entre oferta e
procura ensombram
perspetivas económicas
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ENVOLVENTE INTERNACIONAL
Recuperação prossegue, mas as pressões inflacionistas
começam a preocupar
Em outubro, o FMI reviu ligeiramente em baixa a sua
previsão para o crescimento da economia mundial em 2021
(5,9%) e manteve as perspetivas para 2022 (4,9%).
A revisão relativamente a 2021 deve-se sobretudo ao
impacto nas economias avançadas das disrupções nos
fornecimentos de matérias-primas.
O FMI sinaliza o aumento da inflação, particularmente
nos Estados Unidos e em economias emergentes ou em
desenvolvimento, refletindo o desfasamento entre a oferta
e a procura e o aumento de preços das matérias-primas.
Há ainda uma grande incerteza quanto ao caráter mais ou
menos temporário das pressões inflacionistas, dependendo
da trajetória da pandemia, da duração dos problemas do
lado da oferta e da forma como as expectativas evoluírem,
podendo levar a uma normalização monetária mais rápida
do que a prevista nas economias avançadas.
GRÁFICO 1

PIB no mundo, econ. avançadas e em desenvolvimento
(variação real em %)
2020 a 2022 (P=Previsão)
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Em novembro, nas suas previsões do outono, a Comissão
Europeia refere as dificuldades da oferta em acompanhar
as oscilações abruptas no nível e na composição da procura,
com repercussões em vários setores industriais. Os preços
crescentes da energia, nomeadamente do gás natural
e da eletricidade, também deverão afetar a dinâmica
de crescimento no curto prazo.
Apesar destes desenvolvimentos, a Comissão Europeia reviu
ligeiramente em alta o crescimento económico na União
para 5,0% em 2021. Em 2022, o impulso da reabertura
será menor, mas espera-se uma normalização progressiva
dos constrangimentos nos fornecimentos e dos preços
da energia. Neste contexto, o crescimento económico
na União Europeia deverá desacelerar para 4,3% no próximo
ano e para 2,5% em 2023.
As pressões sobre os preços são vistas pela Comissão
Europeia como temporárias, com a inflação a atingir um
máximo no último trimestre de 2021, abrandando depois
ao longo de 2022 para estabilizar em 2023, já abaixo do valor
de referência de 2%. Contudo, reconhece-se que a inflação
pode exceder os níveis previstos se as restrições à oferta
forem mais persistentes e se eventuais aumentos salariais
acima da produtividade forem repercutidos nos preços.
Os dados da inflação na área do euro em novembro – 4,9% –
conhecidos depois da publicação deste relatório, reforçaram
a perceção destes riscos.

COTAÇÕES INTERNACIONAIS
Euro mantém trajetória de depreciação

0
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Entre as economias de maior dimensão, a Alemanha foi
a que menos cresceu (1,8%) enquanto a França se destacou
pela positiva, com uma aceleração para 3%. Itália e Espanha
registaram crescimentos em cadeia de 2,6% e 2,0%,
respetivamente.

Taxa de Câmbio EUR/USD (média mensal)

jun/21

Na União Europeia, o crescimento em cadeia do PIB
no terceiro trimestre de 2021 manteve sensivelmente
a mesma ordem de grandeza do segundo trimestre (2,1%).
Esta evolução permitiu que a União Europeia como um
todo tenha já atingido o nível de produção pré-pandemia,
passando da recuperação à expansão.

GRÁFICO 2
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Nos três meses em análise, o euro manteve
persistentemente a tendência de depreciação iniciada
em junho, com a cotação a fechar o mês de novembro
abaixo dos 1,13 dólares por euro. Desde o máximo atingido
em maio, o euro desvalorizou já 6%, em média mensal.
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Preços das matérias-primas atingem
um máximo em outubro
O índice de preços das matérias-primas não energéticas
acelerou em outubro para um máximo de 210,5 (mais 156%
do que um ano antes), retrocedendo em novembro para
188,5 (aumentando, mesmo assim, 119% face a novembro
de 2020) – ver gráfico 3.

GRÁFICO 4

PIB - variação homóloga e em cadeia (em volume, %)
3T 2020 - 3T 2021
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PORTUGAL

Recuperação avança, emprego surpreende,
mas a indústria entra em contraciclo
Atividade económica
No terceiro trimestre, a atividade económica prosseguiu
a recuperação, embora com um abrandamento para
uma taxa de crescimento em cadeia de 2,9% – ver gráfico 4.
Em termos homólogos, a taxa de crescimento reduziu-se
para 4,2%, com o desvanecimento do forte efeito de base
do trimestre anterior.
Mesmo assim, a economia portuguesa manteve, pelo
segundo trimestre consecutivo, um desempenho superior
à média europeia, colmatando algum do atraso que vinha
a revelar no regresso aos níveis de atividade anteriores
à pandemia.
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A recuperação no terceiro trimestre resultou de um
contributo positivo da procura externa líquida (após ter sido
negativo no segundo trimestre) e de um contributo positivo
menos intenso da procura interna.
O consumo privado desacelerou fortemente, após
a forte recuperação no trimestre anterior, marcado pelo
levantamento das restrições à mobilidade, sendo de
destacar a contração em cadeia de 6,2% do consumo
de bens duradouros.
Quando comparada com o segundo trimestre de 2021,
a FBCF diminuiu 1,8%, sendo de destacar, pela negativa,
a queda de 7,2% do investimento em “outras máquinas
e equipamentos”.

Economia

Em contrapartida, as exportações aumentaram 9,6%, também
em cadeia, significativamente acima do aumento das
importações (4,4%). Para esta evolução contribui fortemente
a recuperação das exportações de serviços (27,7%).
GRÁFICO 5

Índices de volume de negócios (Variações homólogas em %*)

Jan 2020 a out 2021

lado da oferta (escassez e custo das matérias-primas),
que se refletem não só nos preços na produção industrial
(com um aumento homólogo de 15,9%, em outubro), mas
também no volume de produção (com uma queda de 5,5%,
em outubro, face ao mesmo mês de 2019) – ver gráfico 6 –
e no emprego, com a perda de 30 mil postos de trabalho
na indústria transformadora, no terceiro trimestre.
GRÁFICO 6
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Os indicadores mensais mostram a recuperação das vendas
no comércio a retalho, que em novembro estavam já 6,5%
acima dos valores do mesmo mês de 2019 – ver gráfico 5.
A situação mantém-se, contudo, setorialmente muito díspar,
com os têxteis, vestuário, calçado e artigos de couro ainda com
valores 15% abaixo dos de novembro de 2019.

Projeções para a evolução do PIB em Portugal (%)

Nos serviços, a situação continua a desagravar-se, com
o volume de negócios já perto dos níveis anteriores à crise.
O alojamento e restauração continuam a recuperar, mas
com um volume de negócios ainda 20% abaixo do nível
observado em outubro de 2019.
Na indústria, o volume de negócios registado em outubro
situou-se 9,7% acima dos níveis observados antes da crise.
Este valor esconde, no entanto, os constrangimentos do
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As mais recentes projeções de crescimento da economia
portuguesa no cômputo de 2021, divulgadas pela OCDE,
convergem com as do Banco de Portugal e do Governo,
apontando para uma taxa de 4,8%. As previsões do FMI e da
Comissão Europeia foram revistas em alta, mas situam-se
aquém deste valor. Para que se confirmem as previsões de
um crescimento do PIB de 4,8% em 2021, será necessário
que o crescimento em cadeia no quarto trimestre se situe
entre 2,2% e 2,5%.
De acordo com as diversas projeções, a economia deverá
acelerar para valores superiores a 5%, em 2022, prevendose que ultrapasse, em meados do ano, o nível de produção
anterior à eclosão da pandemia.
Emprego e desemprego
De acordo com os últimos dados disponíveis, a criação líquida
de emprego abrandou em agosto e setembro e tornou-se
negativa em outubro, tendo-se perdido 4,7 mil postos de
trabalho no cômputo destes três meses.
Em setembro e outubro, a taxa de desemprego fixou-se em
6,4%, depois de ter caído para 6,3% em agosto – ver gráfico 7.

Inflação atinge máximo desde setembro de 2012
A taxa de inflação, aferida pelo Índice de Preços no
Consumidor (IPC), prosseguiu a tendência crescente que
se regista desde junho - ver gráfico 7. A estimativa rápida
relativa a novembro aponta para uma taxa de 2,6% (1,8%
em outubro), o que corresponderia a um máximo desde
setembro de 2012.
A inflação está a ser alimentada pela evolução dos preços
dos produtos energéticos (variação homóloga em novembro
estimada em 14,2%). A inflação subjacente (excluindo
produtos alimentares não transformados e energéticos)
terá aumentado para 1,8% (1,1% em outubro).
O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC)
português terá registado uma variação homóloga de 2,7%,
significativamente abaixo dos 4,9% registados na área do
euro.
GRÁFICO 8
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Economia em direto

Conteúdo patrocinado

Conjugar potencial humano
com ambições empresariais

Marco Arroz

National Senior Manager
da área de Recrutamento e Seleção
Especializado na Multipessoal

As empresas não são seres inanimados...
pelo contrário! Vivem, respiram
e estão em constante evolução, sendo
os colaboradores os ativos mais
importantes. Deste modo, para serem
atingidas metas empresariais, as
estruturas terão de ser formadas por
indivíduos com potencial para alcançarem
as mesmas. Apesar desta observação
poder ser evidente na teoria, assistimos
frequentemente à não conjugação entre
o capital humano e as ambições das
organizações.
Se por um lado, observamos empresas
que não conseguem identificar
profissionais que se integrem com
os exigentes e elevados objetivos
de crescimento e de faturação,
por outro, assistimos a estruturas
com deliberadas opções estratégicas
e operacionais limitadas que poderão
ter maior dificuldade em atrair e reter
colaboradores que não partilhem
de uma visão mais modesta.

Em qualquer um dos casos, o potencial
humano existente na empresa
(e aquele a ser recrutado) deverá
ser sempre alinhado com a cultura
e a ambição da organização. Isto implica
que se conheçam os recursos humanos
existentes na organização, o que passa
por avaliar o potencial, ou seja,
a capacidade de vir a desempenhar
uma determinada função num
determinado momento no tempo,
assim como a motivação para a mesma,
face ao contexto externo (económico
e de mercado) e interno (cultura
organizacional), o que torna esta temática
uma das mais importantes na verdadeira
gestão de recursos humanos.

Gerir os conflitos
entre os objetivos
individuais e os objetivos
da empresa está
entre as principais
tarefas do novo líder,
que o antigo chefe
não ponderava

Conjugar todas estas variáveis é o desafio!
Enquanto recrutador, tenho vindo a
assistir ao resultado prático destas ações,
tanto do ponto de vista empresarial,
como do colaborador.

da empresa, motivado na busca dos
objetivos e apto a desenvolver em pleno
o seu potencial.

Pela vertente das empresas,
a importância desta temática está
a crescer de uma forma consciente
na mente de quem decide. Analisar
o potencial de um novo colaborador,
torna-se cada vez mais importante
face à estratégia da organização.
Gerir expectativas de ambas as partes
torna-se crucial, a fim de evitar
desmotivação.

Esta missão prende-se com a motivação.
Efetivamente, apenas se chega a uma
gestão eficaz quando se compreende
as necessidades do colaborador, tanto
na empresa, como na vida pessoal.
Os verdadeiros líderes devem atender
às necessidades do colaborador,
colocando-o em posições onde possam
expressar o seu pleno potencial,
garantindo a maximização de resultados.

Na perspetiva do candidato, decorrente
da sua área de negócio e de experiência,
as variáveis para aceitar um novo projeto
profissional (interno ou externo) são
diversas. No entanto, podemos salientar
que no atual contexto organizacional,
os colaboradores sentem cada vez mais
a necessidade de conhecer a estratégia
como um todo. Assim, surge um
profissional envolvido na orientação

Compreender a empresa como
um todo, formado por indivíduos com
expectativas e sonhos, será a base
para atingir a consonância entre objetivos.
Evidentemente, a cultura organizacional
precisa de ser coerente, demonstrando
o seu empenho no aperfeiçoamento
do potencial dos seus colaboradores
e procurando alinhar-se com
os objetivos gerais. n
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CIP reforça
representatividade
com novos associados
Em 2021, a CIP – Confederação Empresarial de Portugal viu reforçado o seu
papel de maior e mais representativa estrutura associativa empresarial
nacional, com a entrada de 11 novos associados. A CIP é a voz de mais de
150.000 empresas, através de uma rede associativa que se torna assim ainda
mais forte e abrangente.

Associação
dos Comerciantes
do Porto

34

A Associação dos Comerciantes
do Porto é uma organização
sem fins lucrativos e com
estatuto de pessoa coletiva
de utilidade pública,
cujos primeiros
Estatutos foram oficialmente
aprovados a 19 de agosto de 1916.
A associação tem por objetivo
a representação e defesa
dos interesses comuns
das empresas comerciais
suas associadas, tendo
em vista o seu progresso
técnico, económico e social,
realizando uma política adequada
à resolução dos problemas
do comércio.

ADIFA
Associação
de Distribuidores
Farmacêuticos

AEB
Associação
Empresarial
de Braga

A ADIFA é uma associação sem fins
lucrativos que representa distribuidores
farmacêuticos de serviço completo,
e que tem como missão a defesa dos
seus interesses comuns – a nível político,
empresarial e económico –, a colaboração
com as Autoridades e diversos
stakeholders da Saúde, e a promoção
da saúde pública dos cidadãos
portugueses – através da procura
constante de melhores soluções logísticas
e serviços aplicados à distribuição
de medicamentos e produtos
farmacêuticos –, desenvolvendo todas
as diligências necessárias
para o progresso dos seus associados
e, consequentemente, do setor da Saúde.

A AEB é uma pessoa coletiva
de direito privado, sem fins lucrativos,
com estatuto de utilidade pública,
fundada em 1863. É uma associação
empresarial com caráter regional
e multissetorial. Agrega e representa
os agentes económicos sediados
no Distrito de Braga, oriundos
de qualquer setor de atividade,
sem prejuízo de representar e defender
os interesses de associados
com sede geográfica noutras
localizações do país e do estrangeiro,
desde que essas atividades
se considerem de interesse
para a prossecução do objetivo
da associação.

Tornou-se associada da CIP
em março de 2021

Tornou-se associada da CIP
em março de 2021

Tornou-se associada da CIP
em abril de 2021
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ANIET
Associação Nacional
da Indústria Extrativa
e Transformadora

E-CYCLE
Associação
de Produtores
de Equipamentos
Elétricos
e Eletrónicos

ANEBE
Associação Nacional
de Empresas de Bebidas
Espirituosas

Constituída em 1975, a ANIET
é uma associação empresarial
e de utilidade pública representativa
das Pedreiras de Rocha Industrial
e Ornamental quer na sua vertente
Extrativa quer Transformadora
dos Minerais Industriais.
Trata-se de uma associação patronal
de âmbito nacional que visa promover
uma estreita cooperação entre
os associados com vista à defesa
dos seus legítimos interesses
e ao desenvolvimento das atividades
que exercem. Abrange todas as
empresas, singulares ou coletivas,
que exerçam a atividade de extração
(pedreiras) e ou transformação, produção
e comercialização de massas minerais
e de depósitos minerais, bem como
de equipamentos, produtos e serviços
afins, direta ou indiretamente
relacionadas com a atividade do setor.

A E-CYCLE é composta
por empresas produtoras
de Equipamentos Elétricos
e Eletrónicos que exercem a respetiva
atividade a título principal.
Os principais objetivos
da associação passam por contribuir
para a sustentabilidade do setor,
colaborando para uma gestão rigorosa
na cadeia de valor dos Equipamentos
Elétricos e Eletrónicos, intervindo nos
processos de recolha seletiva, transporte,
tratamento, valorização e reciclagem.
Tem ainda uma ação permanente
na vertente da prevenção
e da informação, principalmente
através da corresponsabilização
de todos os intervenientes
no ciclo de vida dos Equipamentos
Elétricos e Eletrónicos.

Criada em setembro de 2000,
a ANEBE reúne as principais
empresas de bebidas espirituosas
em Portugal. Enquanto plataforma
nacional da indústria de bebidas
espirituosas, tem a missão primordial
de dar voz coletiva aos valores
e desafios do setor perante
a sociedade portuguesa.
A matriz da sua missão prioriza
a valorização do contributo e impacto
do setor na economia nacional,
a promoção de padrões de consumo
inteligente e informação ao consumidor,
bem como o apoio aos inúmeros desafios
diários dos membros associados.
Além das suas prioridades estratégicas
e programáticas, a ANEBE
representa um setor de empresários
que privilegiam uma cultura
de qualidade, originalidade e inovação
nos seus produtos e marcas.

Tornou-se associada da CIP
em abril de 2021

Tornou-se associada da CIP
em maio de 2021

Tornou-se associada da CIP
em maio de 2021
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SUGAL
Alimentos, SA
Fundado há mais de 60 anos,
o Sugal Group é hoje um dos maiores
produtores mundiais de pasta de tomate
e purés de fruta, embora continue
a ser um negócio familiar. O crescimento
contínuo tem sido o resultado
de um esforço de equipa ao longo destas
cinco décadas, de um investimento
permanente na mais recente tecnologia.
A inovação é uma prioridade para
o Sugal Group, seja a nível da criação
de novos produtos, novos processos
ou soluções que adicionem valor na
cadeia de abastecimento de clientes
e fornecedores.
Tornou-se associado da CIP
em maio de 2021

APOGEN
Associação Portuguesa
de Medicamentos
Genéricos
e Biossimilares

AEVC
Associação Empresarial
de Viana do Castelo

A APOGEN é uma organização de âmbito
nacional fundada a 26 de maio de 2003.
É constituída por empresas da indústria
farmacêutica presentes no mercado
português e dedicadas à produção
e/ou comercialização de medicamentos
genéricos e biossimilares. Tem como
missão divulgar os conceitos
de medicamento genérico e medicamento
biossimilar, contribuindo para
o desenvolvimento deste segmento de
mercado em Portugal.
A sua principal atividade é monitorizar,
estudar e analisar todos os aspetos
científicos, legais, técnicos e económicos
com impacto na atividade comum
dos seus associados. Procura ainda
informá-los de todos os atos que visem
o aumento da qualidade dos seus
produtos e/ou processos.
Neste sentido, desenvolve esforços
perante os organismos oficiais
competentes para melhorar a produção,
comercialização, distribuição e venda
de medicamentos genéricos
e biossimilares, ao mesmo tempo que
representa as associadas perante
a opinião pública.

A AEVC é uma associação patronal
de direito privado, sem fins lucrativos,
que representa as empresas do comércio,
indústria e serviços, com sede
em Viana do Castelo e, extensivamente,
nos concelhos de Caminha, Vila Nova
de Cerveira, Valença e Paredes de Coura.
Fundada em 1852 e reconhecida
como instituição de utilidade pública
em janeiro de 1995, tem uma forte ligação
com a envolvente regional
e nacional, agora também transfronteiriça
e europeia. Nos últimos anos, com
a integração europeia, a emergência
de novos mercados, enormes alterações
no setor comercial, diferentes
preocupações ao nível da qualidade,
ambiente, segurança alimentar,
prevenção de riscos e da segurança,
a associação tem alargado e adequado
a sua atividade. A sua ação tem-se
pautado pelo alargamento dos serviços
prestados; cooperação e colaboração
com congéneres empresariais e escolas,
superiores e secundárias; cooperação
transfronteiriça; reforço de competências
dos colaboradores; diversificação
da oferta formativa; transição digital;
e promoção de eventos,
seminários, encontros.

Tornou-se associada da CIP
em junho de 2021

Tornou-se associada da CIP
em junho de 2021

Associados

APERLU
Associação Portuguesa
dos Empregadores
do Setor de Resíduos
e Limpeza Urbana

AEMinho
Associação Empresarial
do Minho

A APERLU é uma associação
de empregadores, de âmbito nacional.
A associação tem como objeto
a representação e a defesa dos interesses
comuns de pessoas coletivas, públicas
ou privadas, com intervenção no setor
do ambiente, nomeadamente nos campos
dos resíduos urbanos, industriais
e hospitalares, e da limpeza urbana
em geral, constituindo-se como
um interveniente essencial e dinamizador
do desenvolvimento do mercado do setor
do ambiente.

AEMinho surge, por um lado,
da necessidade de representação
do tecido empresarial do Minho perante
os agentes decisores, e por outro, da
necessidade de uma entidade que atue
como um agente do desenvolvimento
regional, capaz de promover, de forma
sustentada, um ambiente favorável à
competitividade e ao desenvolvimento
económico, social e cultural da região.
Tem como missão a promoção e a defesa
da iniciativa empresarial como vetor
essencial do desenvolvimento económico,
social e cultural da região e o reforço
da sua competitividade e resiliência.

Tornou-se associada da CIP
em junho de 2021

Tornou-se associada da CIP
em novembro de 2021
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CBAM: Mecanismo
de Ajuste de Carbono
nas Fronteiras
O que é e o que implica
para as empresas europeias?
Reduzir a fuga de carbono e reforçar
a pressão sobre os países terceiros
para aumentarem as suas ambições
em matérias climáticas, são
os principais objetivos do CBAM.
As medidas poderão, contudo,
revelar-se prejudiciais para
as empresas europeias.
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A Comissão Europeia publicou,
a 14 de julho de 2021, o seu pacote
de propostas legislativas “Fit for 55”,
incluindo ferramentas para implementar
o Pacto Ecológico, com o objetivo de
atingir a neutralidade carbónica até 2050,
e a Lei Europeia do Clima, que estabelece
uma redução das emissões de gases
com efeito de estufa até 2030,
relativamente aos níveis de 1990.
Com este pacote de medidas, a União
Europeia (UE) passa uma mensagem
clara: a UE não está apenas a definir
metas ambiciosas, mas também a criar
ferramentas concretas para atingir essas
metas dentro dos prazos acordados.
O Mecanismo de Ajuste de Carbono
nas Fronteiras (CBAM) é parte deste
pacote legislativo. A Comissão propõe
o lançamento de uma nova taxa de
carbono sobre produtos importados,
com base no seu teor de carbono
na forma de emissões diretamente
associadas à sua produção, que deverá
ser equivalente ao custo do carbono
que existiria se as mercadorias tivessem
sido produzidas de acordo com as regras
da UE, no âmbito do Sistema Europeu
de Comércio de Emissões de CO2 (CELE).
Inicialmente este mecanismo aplicar-se-á às importações de ferro e
aço, cimento, alumínio, fertilizantes
e eletricidade. Será introduzido
progressivamente a partir de 2023,
através de um sistema de comunicação
de informações, e os importadores
começarão a pagar essa tarifa em 2026.
Simultaneamente, a Comissão propõe
uma redução das licenças gratuitas
de emissão para os setores abrangidos,
que serão progressivamente eliminadas
a partir de 2026.
A Comissão defende que os principais
objetivos do CBAM são reduzir a fuga
de carbono, e reforçar a pressão sobre
os países terceiros para aumentarem
as suas ambições em matérias
climáticas. No entanto, estas medidas
poderão revelar-se prejudiciais para as
empresas europeias.
Os efeitos sobre as empresas
Na prática, o CBAM, tal como proposto,
vai ter impactos nas empresas europeias

de várias formas. Desde logo, haverá
um impacto significativo sobre
as exportações da UE: ao mesmo tempo
que verão as suas licenças gratuitas
reduzidas, os produtores continuarão,
em mercados fora da UE, a enfrentar
a concorrência de países terceiros
sem o mesmo nível de exigências ou
custos associados à descarbonização.
Por outro lado, o aumento do custo de
determinados componentes abrangidos,
essenciais à indústria europeia, impacta
negativamente a competitividade
das empresas europeias que incorporam
estes produtos na sua produção.

Inicialmente
o CBAM aplicar-se-á
às importações de ferro
e aço, cimento,
alumínio, fertilizantes
e eletricidade

Neste aspeto, este mecanismo impactará
duplamente a competitividade das
empresas europeias dentro do mercado
interno, face a empresas de países
terceiros pelo facto de não cobrir produtos
acabados. É previsível que passe a ser
mais atrativo importar diretamente
produtos acabados de países terceiros,
que incorporem componentes cobertos
pelo CBAM, e que não são sujeitos a um
sobrecusto de carbono nesses países,
do que comprar os produtos acabados
de empresas europeias que viram o custo
das suas matérias-primas importadas
aumentar por via do CBAM.
Menos obvio é o impacto que o CBAM
terá nas ambições ambientais dos países
terceiros, dado que estes poderão optar
por uma estratégia de diversificação
das suas exportações para países não
pertencentes à União Europeia, existindo
também risco de triangulação de origem
com recurso a países de origem excluídos
de aplicação do CBAM. Enquanto não
existir um valor para o carbono a nível
mundial, haverá muitos mercados
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Se os produtores europeus
continuam a perder
competitividade
a favor de locais onde
os processos de produção
são muito mais intensivos
em emissões, o resultado
será um aumento das
emissões a nível global
que os produtores europeus veem
toda a sua atividade sujeita a custos
de carbono diretos e indiretos.

para onde os países terceiros podem
exportar, sem taxas adicionais que afetem
a competitividade dos seus produtos,
não contribuindo dessa forma para
a descarbonização global.
A comparação com o CELE
A eficácia desta proposta a nível
do combate da fuga de carbono também
levanta séria dúvidas. A avaliação
de impacto da Comissão conclui que
o CBAM será um instrumento mais
eficaz que o CELE no combate à fuga de
carbono. Mas se os produtores europeus
continuam a perder competitividade e,
consequentemente, quota de mercado
mundial a favor de locais onde

os processos de produção são muito
mais intensivos em emissões, o resultado
será um retrocesso nos objetivos e um
aumento das emissões a nível global.
A equivalência em termos de custos com
os custos associados ao CELE é muito
relativa já que a intensidade de carbono
dos produtos importados abrangidos irá
incidir apenas sobre as emissões diretas
e apenas sobre a fração da produção
desses produtos de países terceiros
que têm como destino a UE. Afinal,
as empresas produtoras em países
terceiros passarão a ter um custo
de carbono referente à quantidade de
produtos exportados para a UE, ao passo

Preocupações adicionais com o CBAM
Para além das preocupações específicas sobre o impacto do CBAM acima referidas,
temos também preocupações a nível da implementação prática desta proposta, quanto
à metodologia de cálculo das emissões de produtos importados, procedimentos
aduaneiros prévios às importações e obrigações de reporte. Igualmente preocupante
é a falta de coerência entre as várias propostas legislativas presentes no “Fit for 55”.
A coexistência dos sistemas de atribuição gratuita e do CBAM é também um fator chave
para proteger a indústria dos riscos de alteração abrupta para um novo sistema complexo
e não testado. É ainda fundamental respeitar as expectativas legítimas decorrentes
do CELE existente, adotado em 2008 e aplicável até 2030, e que tem norteado
os investimentos necessários para a descarbonização por parte dos operadores económicos.
Considerando as iniciativas e elevados investimentos que os setores CELE e CELE-CBAM
deverão empreender rumo à sua descarbonização, as futuras receitas destes sistemas
devem destinar-se a apoiar os esforços de descarbonização das indústrias intensivas
em energia.
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A CIP defende ativamente a necessidade
de adotar medidas ambiciosas contra
as alterações climáticas e as empresas
portuguesas têm vindo a fazer um
progresso notável nesta direção, a nível
de adaptação e de desenvolvimento de
novas tecnologias. Há também várias
iniciativas em curso a nível europeu com
impacto muito positivo nesta agenda,
incluindo medidas de economia circular
e de eficiência energética. O CBAM poderá
contribuir para a descarbonização a nível
global, preservando a competitividade
das empresas, mas precisará para isso
de ser bem desenhado, minimizando
os riscos acima identificados, e de forma
complementar com as atuais medidas
contra o risco de fuga de carbono.
É preciso relembrar que a Europa
representa apenas 8% das emissões
globais. Quantos mais custos podemos
incutir às nossas empresas em nome
da defesa do ambiente, quando
os principais esforços com impacto
nas emissões têm de ser feitos noutras
partes do mundo? Atingir as metas a que
nos propomos requer um envolvimento
idêntico dos nossos principais parceiros
comerciais.
Requer, igualmente, investimentos
significativos, remoção de barreiras
e o acesso a fontes de financiamento
público quer a nível nacional quer a nível
da UE. Só assim conseguiremos alcançar
os objetivos a que nos propomos de forma
custo-eficiente, reduzindo a pegada
carbónica a nível mundial, sem destruir
a indústria europeia. n

Confederações europeias
debatem principais desafios
para as empresas
As disrupções nas cadeias de valor, o aumento dos preços das matérias-primas e a crise energética estiveram entre os temas debatidos na reunião
que juntou presidentes das 40 federações empresariais nacionais,
membros da BusinessEurope. António Saraiva foi reeleito na ocasião
como Vice-Presidente da organização europeia.
A CIP participou no Conselho de Presidentes da BusinessEurope,
em Paris, nos dias 25 e 26 de novembro, o primeiro encontro
físico desde o início da pandemia que juntou os presidentes
das confederações empresariais europeias. No centro do debate
estiveram os principais desafios que se colocam às empresas,
bem como o trabalho levado a cabo pela BusinessEurope
no atual contexto político e económico.
A reunião abordou, nomeadamente, as disrupções nas
cadeias de valor, o aumento dos preços das matérias-primas,
a crise energética e a falta de mão de obra qualificada,
constrangimentos que suscitam preocupação após quase dois
anos de pandemia. Foram debatidas ainda as recentes tendências
inflacionistas.
Em cima da mesa de discussão estiveram também as propostas
legislativas que a Comissão Europeia tem vindo a publicar,
tanto no que se refere à quantidade de novas propostas
que impõe grande carga burocrática, como a nível de conteúdo,
e que segundo a BusinessEurope revelam incompreensão
quanto ao funcionamento das empresas. Nesse âmbito, foram

salientadas as propostas que visam atingir a neutralidade
carbónica da União Europeia (UE) em 2050 e os desenvolvimentos
recentes sobre dever de diligência e governação sustentável.
O presidente da CIP, António Saraiva que foi reeleito na ocasião
como Vice-Presidente da BusinessEurope, reforçou sobretudo
a necessidade de a UE alcançar um mercado interno de energia
e a importância de completar as infraestruturas energéticas,
tidas como condição necessária para uma transição energética
de sucesso e para a redução da dependência da região face
a países terceiros em matéria de energia.
Confederações reúnem com presidente francês
O programa do Conselho de Presidentes da BusinessEurope
incluiu também uma reunião com o presidente de França.
Os líderes das confederações empresariais europeias
entregaram a Emmanuel Macron uma declaração conjunta
com sete temas (ver caixa) que consideram de importância
fundamental para as empresas, e que devem ser centrais
na presidência francesa do Conselho da UE que se iniciou
a 1 de janeiro. n

Temas da declaração conjunta entregue ao presidente francês
 R
 estaurar a economia para permitir crescimento
e emprego duradouros;
 Fazer face à escassez de oferta e aos riscos de inflação;
 A
 ssegurar que as ambições climáticas e competitividade
industrial avançam em simultâneo;
 D
 esenvolver regulação amiga da inovação para promover
a digitalização;

 A
 ssegurar que o setor financeiro da UE é capaz
de financiar tanto a recuperação como as transições verde
e digital;
 G
 arantir que os requisitos em matéria de dever de diligência
e governação sustentável das empresas são viáveis;
 P
 romover comércio internacional sustentável e baseado
em regras.
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Delegação da CIP com o Secretário de Estado da Internacionalização e o Embaixador de Portugal em Marrocos, após cerimónia
de assinatura do Conselho Económico Portugal – Marrocos, na sede da CGEM em Casablanca, a 22 de novembro 2021.

Portugal e Marrocos
aprofundam relações
económicas com
criação de novo
Conselho Económico
A CIP e a sua congénere marroquina CGEM
criaram, a 22 de novembro em Casablanca,
o Conselho Económico Portugal-Marrocos com
o desígnio de aprofundar a cooperação económica
e impulsionar a indústria dos dois países.
No passado mês de novembro, a CIP
acompanhou a visita do Secretário de
Estado da Internacionalização de Portugal
a Casablanca onde, na sede da patronal
marroquina CGEM – Confédération
Général des Entreprises du Maroc,
foi assinado pelas duas confederações
empresariais o documento que lançou
o Conselho Económico Portugal –
Marrocos. O novo conselho foi constituído
com o objetivo aprofundar as relações
económicas entre os dois estados vizinhos
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e também estreitar as relações entre
as diferentes entidades empresariais.
O Vice-Presidente da CIP e Co-Presidente
do referido conselho, Armindo Monteiro,
fez-se acompanhar por representantes
setoriais da indústria automóvel, têxtil
e metalomecânica, representando ele
próprio a indústria das novas tecnologias
e, por inerência, os setores da energia,
saúde e aeronáutica. Estes são os sete
setores estratégicos contemplados
neste Conselho Económico, que assume

os princípios da complementaridade
industrial e do benefício mútuo.
Oportunidades para tirar proveito
No Têxtil, setor onde já existe uma grande
interação entre empresas nacionais
e marroquinas e onde a descarbonização
é um objetivo comum, foram identificadas
oportunidades relacionadas com a mão de
obra, o saber fazer, e a maior agilização do
transporte de mercadorias, nomeadamente
através de uma possível ligação marítima
futura entre Marrocos e Portimão.
Já no automóvel, onde atualmente existe
em Marrocos uma capacidade instalada
de produção de 700 mil veículos / ano,
afiguram-se oportunidades no saber
fazer português, em áreas como
a mobilidade elétrica.
Na Metalomecânica, primeiro setor
exportador português, foram identificadas
oportunidades no fornecimento
de máquinas portuguesas, indispensáveis
aos esforços de industrialização
marroquinos.
No digital e nas novas tecnologias,
mais do que o software e o hardware,
foi identificado o brainware português
que, através do saber fazer, poderá
ser um ativo valioso para as ambições
marroquinas.
Na aeronáutica, o novo contrato que
Marrocos estabeleceu com a Boeing
para o fornecimento de peças no valor
de mil milhões de dólares / ano é uma
oportunidade única para a indústria
nacional, para além do saber fazer

Internacional

português na área da formação
ao nível dos técnicos de manutenção
e de escolas de pilotos.
Há ainda uma vontade das duas partes
em fazer mais em conjunto na área
da energia, tendo sido identificadas
complementaridades entre os dois
países, nomeadamente nas renováveis,
setor de interesse estratégico para
Marrocos e no qual as PME portuguesas
poderão contribuir com soluções
tecnológicas nesta área.
Por sua vez, na saúde, o saber fazer
português nesta área, poderá ser muito
útil ao Reino de Marrocos.
O Conselho Económico Portugal –
Marrocos surge num quadro marcado por
um conjunto de circunstâncias favoráveis
à sua constituição que se elencam abaixo.
Contexto I – Ambição industrial
marroquina e o novo governo
Nas últimas décadas, o Reino de Marrocos
tem realizado uma ambiciosa agenda
reformista, onde o desenvolvimento
económico sustentável baseado
na diversificação, na produtividade
e no investimento em capital humano
é uma escolha estratégica, e que fez
com que o seu PIB quase duplicasse
nos últimos 20 anos.
Em setembro deste ano, os marroquinos
escolheram um novo rumo para o seu
reino, ao votarem no partido liberal RNI
(National Rally of Independents), pondo
fim aos 10 anos de governação do partido

Islâmico PJD. O Rei Mohamed VI convidou
o Presidente do RNI, Aziz Ajanuch –
a segunda maior fortuna do país, a seguir
ao rei –, para formar um novo governo,
maioritariamente constituído por homens
de negócios e visto como mais favorável
à concretização das ambições económicas
do país.
Contexto II – Determinantes
internacionais
Os efeitos económicos da pandemia,
nomeadamente a desregulação das
cadeias de abastecimento, o aumento
do preço da energia e dos custos nos
transportes de mercadorias e a escassez
de produtos essenciais à indústria,
levaram os países a traçar estratégias
que passam pela relocalização das suas
cadeias de abastecimento para geografias
mais próximas dos seus clientes. Neste
novo cenário internacional, a proximidade
geográfica é tida, por isso, como um fator
fundamental aos negócios, o que faz
de Portugal e Marrocos dois parceiros
verdadeiramente estratégicos (Lisboa é a
capital europeia mais próxima de Rabat).
Para Marrocos, a diversificação da sua
economia é outro requisito fundamental
para concretizar as suas ambições
económicas e, por isso, a elevada
exposição económica do reino a países
como a Espanha – simultaneamente
o maior fornecedor e mercado
de exportação – e França – historicamente
o maior investidor estrangeiro no país

Relações comerciais com Marrocos
Em 2019, cinco países forneceram 50,7% do valor total das importações marroquinas
que foi de 51 mil milhões de dólares: Espanha (15,6%), França (12,2%), China (10,1%),
EUA (7,5%) e Itália (5,4%). Portugal surge na 8ª posição e, em 2020, o valor das
exportações portuguesas para Marrocos foram 716 milhões de dólares, o que representa
menos de 2% do total das importações do reino.

“A criação deste
conselho é um passo
para tornar a relação
mais próxima, forte
e consistente”
ARMINDO MONTEIRO
Vice-Presidente da CIP
e Co-Presidente do Conselho
Económico Portugal-Marrocos
– torna urgente a busca por outros
parceiros como Portugal, sobretudo
na altura em que são evidentes tensões
diplomáticas com parceiros tradicionais,
como a Espanha e a Argélia.
No entanto, para cumprir a sua ambição,
Marrocos precisa de uma indústria forte
e de parceiros estratégicos.
Contexto III – Oportunidade para
concretizar potencial
Para cumprir a sua ambição, Marrocos
precisa de uma indústria forte e de
parceiros estratégicos. Neste contexto
internacional, torna-se evidente
o potencial da relação económica entre
Portugal e Marrocos, ainda por cumprir,
mas com sinais positivos: se, entre 2015
e 2019, verificámos um lento ritmo médio
de crescimento anual das exportações
nacionais para Marrocos de 1,4%,
entre janeiro e outubro de 2021 houve
um aumento de 40% nas exportações
portuguesas para aquele país, quando
comparado com o período homólogo
pré-pandémico de 2019. Marrocos ocupa
hoje a 10ª posição de destino das nossas
exportações e o 2º lugar nos mercados
externos, acolhendo hoje mais de
180 empresas nacionais. n
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Membros da OMC
alcançam acordo
importante para
simplificar comércio
de serviços
O acordo contribuirá para reduzir os custos
do comércio de serviços em cerca de 150 mil
milhões de dólares todos os anos. Pequenas
e médias empresas serão das mais
beneficiadas.

Um grupo de 67 membros da Organização
Mundial do Comércio (OMC), que inclui
a União Europeia (UE), concluiu a 2 de
dezembro as negociações de um acordo
sobre o comércio de serviços que visa
diminuir a burocracia, simplificar
a regulamentação e atenuar os obstáculos
processuais com que as empresas se
deparam, em especial, as pequenas
e médias empresas (PME).
Este grupo de países, que representa
cerca de 90% do comércio mundial de
serviços, concluiu um acordo de alteração
dos seus calendários de compromissos
em serviços (Agendas GATS), até ao final
de 2022, com o objetivo de facilitar
este comércio, conferindo maior clareza
e certeza ao ambiente regulatório
e atenuando os obstáculos que afetam
a capacidade de operação das empresas,
em particular, das PME.
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O acordo contribuirá
para o sucesso da agenda
digital da UE tendo em
conta os seus benefícios
para os setores das
telecomunicações,
serviços de informática,
de engenharia
e financeiros
Este é o primeiro resultado da OMC
na área de comércio de serviços,
desde há muito tempo, tendo-se
abordado o tema à luz de critérios de
transparência, eficiência e previsibilidade
dos sistemas regulatórios e obtido

sucesso no alinhamento dos requisitos
e procedimentos de qualificação
e de licenciamento, e dos “standards”
técnicos para os prestadores de serviços.
Constituindo os serviços o setor
de maior e mais rápido crescimento
da economia atual, um estudo da OMC
e da Organização para a Cooperação
eo Desenvolvimento Económico (OCDE)
estima que a adoção e implementação
das disciplinas negociadas permitirá
reduzir em cerca de 150 mil milhões
de dólares os custos de comércio
de serviços. Antevê-se, ainda, que
o acordo contribuirá para o sucesso
da agenda digital da UE tendo em conta
os seus benefícios para os setores
das telecomunicações, serviços de
informática, de engenharia e financeiros.
Por fim, não é despiciendo sublinhar
que é a primeira vez que um texto da OMC
inclui uma disposição vinculativa sobre
a não discriminação entre homens e
mulheres nos processos de autorização.
Para uma organização como a OMC,
que procura, atualmente, recuperar
a sua relevância enquanto organização
criadora e garante de um sistema
de comércio baseado em regras,
e que tem enfrentado adiamentos
sucessivos na realização da sua
12ª Conferência Ministerial, a conclusão
desta Joint Statement Initiative (JSI)
sobre Regulação Interna de Serviços
é uma conquista que deverá ser
reconhecida como muito importante. n
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// FUNDOS
EUROPEUS

Horizonte
Europa:
Guia prático
O QUE É?
O Horizonte Europa é o programa
europeu para o financiamento
da investigação e da inovação, no qual
podem participar pessoas coletivas
da União Europeia (UE) e de países
associados.
QUAL O ORÇAMENTO?
Orçamento total 2021-2027: 95,51 mil
milhões de euros, dos quais 5,4 mil
milhões de euros ao abrigo do programa
Next Generation EU (preços correntes).
COMO É IMPLEMENTADO?
A implementação do Horizonte Europa
é coordenada pela Direção-Geral de
Investigação da Comissão Europeia
(DG RTD). Em Portugal, a coordenação
e divulgação da estratégia de reforço

ÁREA 1
ADAPTAÇÃO
ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS,
INCLUINDO
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

da participação nacional neste programa
é feita através da Rede PERIN (Portugal
in Europe Research and Innovation
Network).
COMO FUNCIONA?
O Horizonte Europa é organizado em
programas de trabalho que anunciam
as áreas específicas de pesquisa e
inovação que serão financiadas. Os
convites à apresentação de propostas
estão acessíveis através do portal único
de financiamento. Cada call irá fornecer
informações precisas sobre as questões
que devem ser abordadas nas propostas.
Para além disso, foram identificadas cinco
áreas de missão, cada uma com um
conselho e assembleia de missão
dedicados, para atingir resultados
concretos até 2030 nas seguintes áreas:

ÁREA 2
CANCRO

ÁREA 4

ÁREA 5

OCEANOS, MARES,
ÁGUAS COSTEIRAS
E INTERIORES SAUDÁVEIS

SAÚDE E ALIMENTAÇÃO
DO SOLO

Como concorrer?

1
ENCONTRAR
um convite à apresentação
de propostas e concursos públicos
Funding & tenders (europa.eu)

2
ENCONTRAR
um parceiro

3
REGISTAR
a organização

4
SUBMETER
uma candidatura

ÁREA 3
CIDADES
INTELIGENTES E NEUTRAS
EM TERMOS DE CLIMA

Saiba mais
sobre as
cinco áreas
de missão
do programa
Horizonte
Europa
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Foi também introduzida uma nova abordagem de parcerias, com cerca de 25 mil milhões de euros de financiamento da UE e que
mobilizarão um montante de financiamento, pelo menos, equivalente por parte de parceiros privados e Estados-Membros.

VISÃO GERAL DAS PARCERIAS
AGREGADO 1
Saúde

AGREGADO 4
O Digital, a Indústria

AGREGADO 5
Clima, Energia e Mobilidade

AGREGADO 6
Alimentos, Bioeconomia, Agricultura

Iniciativa Saúde Inovadora

Tecnologias digitais essenciais

Hidrogénio limpo

Europa Circular de Base Biológica

Parceria Global para a Saúde

Redes e serviços inteligentes

Aviação ecológica

Preservar a biodiversidade
para salvaguardar a vida na Terra

Transformação
dos sistemas de saúde

Computação
de alto desempenho

Investigação sobre a Gestão
do Tráfego Aéreo no Céu Único
Europeu 3

Economia azul produtiva,
sustentável e com impacto neutro
no clima

Avaliação dos riscos
das substâncias químicas

Metrologia europeia
(artigo 185.º)

Setor Ferroviário Europeu

Water4All – Segurança hídrica
para o planeta

EEI para a saúde

Inteligência artificial,
dados e robótica

Mobilidade cooperativa,
conectada e automatizada
(CCAM)

Saúde e bem-estar dos animais*

Doenças raras*

Fotónica

Baterias "Rumo a uma cadeia
de valor competitiva das baterias
industriais europeias"

Agroecologia
"Acelerar a transição
dos sistemas agrícolas"*

Uma Só Saúde/Resistência
aos Agentes
Antimicrobianos**

Made in Europe

Transporte por via navegável
sem emissões

Agricultura de dados*

Medicina personalizada*

Aço limpo - siderurgia
hipocarbónica

Transporte rodoviário
sem emissões (2ZERO)

Sistemas alimentares seguros
e sustentáveis*

Preparação para pandemias*
Cofinanciada
ou coprogramada

Processes4Planet

Ambiente construído sustentável
centrado nas pessoas
(Built4people)

Sistemas espaciais competitivos
à escala mundial**

Transição para energias limpas

Parcerias institucionalizadas
(artigos 185.º ou 187.º)
Coprogramadas

Impulsionar as transições
urbanas para um futuro
sustentável

Cofinanciadas

* Convites à apresentação de propostas com data de abertura em 2023-24
** Convites à apresentação de propostas com data de abertura após 2022

Grandes Números
PARTICIPAÇÃO DE PORTUGAL NO HORIZONTE 2020
(PROGRAMA EUROPEU DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO ENTRE 2014 E 2020)

25.276

13,03%

847

CANDIDATURAS
2,87% do total da UE

TAXA DE SUCESSO
11,98% média da UE

PARTICIPAÇÃO DE PME
21,75% do total do país

Participação (na UE) – 12 de 28
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RANKING

Quota no orçamento (na UE) – 14 de 28
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