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Editorial

A urgência
do presente
e os desafios
do futuro
Traçada, nas suas grandes linhas, antes da tragédia desencadeada pela invasão
da Ucrânia, a presente edição da Revista Indústria surge com um conteúdo bem
diferente do que tinha sido planeado, refletindo o momento por que estamos a passar.
Subitamente, as perspetivas de recuperação, no rescaldo da crise pandémica, foram
ensombradas pelo impacto da guerra, que veio tornar dramático o que já era grave.

António Saraiva
PRESIDENTE DA CIP

“Não podemos perder
de vista que tão
importante como
responder à atual
situação de emergência
é criar condições para
transformar a nossa
economia”

A escalada nos preços do gás natural (e, por arrasto, da eletricidade), dos combustíveis,
de matérias-primas industriais e agrícolas, a falta de fornecimentos, tomam proporções
tais que inviabilizam a produção de muitas empresas. Algumas já suspenderam
a atividade, outras reduzem-na severamente.
A sobrevivência das empresas tornou-se, novamente, a principal preocupação
e, como afirmei exatamente há dois anos, no início da crise pandémica, só salvando
as empresas será possível preservar o emprego.
É preciso travar o alastramento da crise e conter uma espiral inflacionista que
a tornaria mais profunda e mais duradoura.
Tudo isto exige uma ação forte, decisiva e urgente, por parte dos decisores políticos,
tanto a nível nacional como europeu. Uma ação que tarda, enquanto os riscos se vão
avolumando e transformando em realidade.
Contudo, não podemos perder de vista que tão importante como responder à atual
situação de emergência é criar condições para transformar a nossa economia. Por isso,
decidimos manter, nesta edição da nossa revista, o foco sobre a dupla transição digital
e verde. Pese embora a gravidade e a urgência do momento, não nos podemos
esquecer dos desafios de fundo que permanecem e marcam incontornavelmente
o futuro das empresas e da sociedade. n
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Dupla Transição:
O Digital como
facilitador da
Transição Verde
A UE está comprometida com as transições Digital e Verde, que vê como
ferramentas para tornar a região mais competitiva e sustentável.
Estão em causa duas prioridades que caminham lado a lado, mas que
também se entrecruzam, podendo a Transição Digital ser um facilitador
da Transição Verde das economias e empresas.
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A Dupla Transição – Digital e Verde –
tornou-se um imperativo para os países,
respetivas economias, empresas e
sociedade como um todo, num mundo
que cada vez mais pretende assumir-se como sustentável. No quadro da
União Europeia (UE), as instituições
e os diferentes Estados-Membros têm
visto as suas agendas marcadas por
esta nova realidade, estando conscientes
e a apostar nesta dupla transformação.
Esta será também uma forma de
alcançarem maior relevância no espaço
global, em termos de competitividade
económica e no que respeita ao bem-estar da população.
Quando se fala em Transição Verde,
está em causa um desafio assumido para
as próximas décadas. Uma transformação
incontornável, não só para atingir
a urgente sustentabilidade ambiental,
mas também para aumentar a autonomia
energética da UE.
Por sua vez, as tecnologias digitais
apresentam um enorme potencial
de crescimento para a Europa, ao
contribuírem para a melhoria dos níveis
de produtividade, potenciando a inovação
e reduzindo os custos dos processos
de negócio. Paralelamente, permitem
ainda operar em prol da redução da
pegada carbónica dos diferentes setores,
assumindo-se por isso como um
facilitador da Transição Verde.
A estratégia europeia
rumo à Dupla Transição
Em face destas ambições europeias,
e de modo a tornar as economias e as
empresas mais competitivas, procurando
garantir simultaneamente que ninguém
é deixado para trás neste processo,
a Comissão Europeia tem apostado
em várias iniciativas, destacando-se
duas em particular: o Pacto Ecológico
Europeu (European Green Deal)
e a Década Digital.
Apresentado em dezembro de 2019,
o Pacto Ecológico Europeu abrange vários
setores e pretende transformar a União
Europeia numa economia moderna,
eficiente em recursos e competitiva,
assegurando o objetivo de tornar
o Continente no primeiro a alcançar
a neutralidade carbónica, em 2050.

Exemplos
de como
o Digital
pode apoiar
a Transição
Verde
Primus Vitoria

A empresa desenvolveu e customizou
um sistema integrado de gestão
inteligente, em parceria com a
Universidade de Aveiro e a empresa
RCSoft. O projeto visa a integração
de todas as áreas funcionais da empresa
num único software de gestão, sendo
tal determinante para a otimização
da respetiva eficiência energética.
Essa otimização é conseguida agindo
diretamente e instantaneamente
sobre determinados parâmetros
do processo, mediante um determinado
acontecimento ou indiretamente
através dos ganhos de produtividade
conseguidos com a monitorização
permanente sobre todo o processo,
permitindo agir muito mais rapidamente
quando ocorre qualquer desvio, tal como
explica a Primus Vitoria. É utilizado
assim um sistema de manufatura
preditiva, programado com inteligência
que permita estimar a sua própria
condição, detetar a presença de falhas
ou anomalias, inferir eventos futuros
de falhas e diagnosticar possíveis causas
dos problemas, permitindo uma maior
eficiência dos processos produtivos.

Porcelanas Costa Verde

Esta empresa é uma das pioneiras
no setor a implementar o sistema
MES (Manufacture Execution System)
da Critical Manufacturing, uma
infraestrutura digital com análise
avançada de dados que permite
contribuir para uma produção mais
sustentável. A adoção deste sistema
permite fazer, em tempo real, a recolha
e análise dos dados do processo
de produção diretamente do chão
de fábrica, gerados pelos equipamentos
inteligentes, tais como Autómatos,
Robots e Sensores, e a respetiva
integração com o ERP (Enterprise
Resource Planning) central. Um sistema
com estas características ajuda
a gestão industrial a tomar decisões
em tempo real baseadas na evidência
nas vertentes de parametrização,
planeamento e execução da produção,
bem como contribui para uma gestão
mais eficiente das equipas.

As tecnologias
digitais contribuem
para a melhoria da
produtividade e para
a redução dos custos
dos processos de negócio,
mas também podem
operar em prol da
redução da pegada
carbónica das empresas
Uma ambição que apesar da pandemia
e dos efeitos devastadores que esta teve
sobre as economias do Velho Continente
não ficou por terra, antes pelo contrário.
Tal como afirmou a Presidente da
Comissão Europeia, Ursula Von der
Leyen, o European Green Deal será
mesmo o “motor para a recuperação”
europeia no pós-pandemia.
O compromisso da UE neste sentido
é refletido no âmbito do quadro financeiro
plurianual 2021-27, e do Plano de
Recuperação NextGenerationEU, em que
pelo menos um terço dos investimentos
daí provenientes terá como destino
o financiamento do Pacto Ecológico
Europeu.
É também com o apoio do
NextGenerationEU que será possível
avançar com a ambição de tornar os
próximos dez anos na Década Digital da
Europa, e atingir em 2030 os respetivos
objetivos. O guião do Caminho para
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a Década Digital, proposto pela Comissão
Europeia em setembro do ano passado,
prevê quatro metas em quatro eixos
principais: competências digitais
da população, infraestruturas digitais de
comunicação, digitalização das empresas
e digitalização dos serviços públicos.
Essa aposta estratégica no Digital e no
Verde reflete-se no Plano de Recuperação
e Resiliência (PRR) português. Este
define, por um lado, que 38% do total
dos 16,6 mil milhões de euros vindos
da Europa até 2026 sejam aplicados
em reformas e investimentos que
contribuam para a transição climática.
Já aos objetivos digitais, Portugal dedica
uma parcela correspondente a 22% do
montante total de dotação do plano.
Ou seja, o Digital e o Clima, conjuntamente,
representam 60% do PRR português.
O apoio do Digital à Transição Verde
O forte compromisso da Europa em
mitigar os impactos climáticos é
particularmente visível no “Fit for 55”,
um pacote legislativo lançado pela
Comissão Europeia em julho de 2021
e cujo objetivo é que, em 2030, haja uma
redução das emissões de gases de estufa
em 55% face aos níveis de 1990.

A Costa Verde tem
feito “investimentos
estratégicos de inovação
[…] com o intuito de
criação de valor para
a organização, bem como
para a construção
de um Design Industrial
de fábrica, bastante
inovador e funcional”
PORCELANAS COSTA VERDE
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Estão em causa medidas com impacto
sobre os países, as respetivas economias
e o tecido empresarial, sendo que para
as implementar e alcançar de forma mais
rápida uma economia e sociedade mais
sustentáveis, a digitalização representa
um importante potenciador, devendo
neste campo assumir um duplo papel.
Em primeiro lugar, o de olhar para
a necessidade de garantir que o setor
da tecnologia se torna crescentemente
“verde” na sua atividade, reduzindo
a respetiva pegada ecológica.
Contudo, também pode apoiar a Transição
Verde, criando um forte impacto nos
diversos setores económicos, com
consequentes efeitos positivos. Este apoio
pode ir desde o investimento em energias
renováveis à promoção de uma Economia
Circular. Ou então apoiando uma gestão
inteligente da energia das casas,
passando ainda por veículos elétricos
e pelos sistemas de transporte público
inteligentes, por exemplo.
Como motor das economias, as empresas
desempenham um papel fulcral
e central em todo esse processo, sendo
que encontram valiosas ferramentas
nas tecnologias digitais. Já há muitas
empresas a usar, nomeadamente,
a inteligência artificial, algoritmos
ou a análise de dados, como forma
de otimizarem, por exemplo, os
desperdícios da sua atividade ou o
conjunto das emissões daí resultantes,
reforçando a sua circularidade.
No entanto, integrar as empresas nestas
dinâmicas corresponde a um processo
ambicioso, em particular quando se trata
de Pequenas e Médias Empresas, já que
muitas dispõem de baixas maturidades
digitais, sendo necessários investimentos
significativos neste segmento.
Os exemplos nas empresas
Em Portugal, a inovação com foco
na ligação entre o Digital e o Verde já
está a ser levada a cabo em diversas
empresas, e em concreto também no
caso da indústria. A cerâmica, um setor
tradicionalmente intensivo em termos
de energia, é uma das áreas em que é
visível uma aposta nesta Dupla Transição.

Em destaque
Já há muitas empresas a usar a
inteligência artificial, algoritmos
ou a análise de dados, como forma
de otimizarem, por exemplo,
os desperdícios ou o conjunto
das emissões daí resultantes

É o caso da Primus Vitoria, empresa
especializada em revestimentos
e pavimentos cerâmicos. “A digitalização
dos processos produtivos que temos em
curso e que denominamos por Sistema
Integrado de Gestão Inteligente da
Produção (SIGIP) são de facto um fator
determinante para otimizarmos a nossa
eficiência energética”, afirma a Primus
Vitoria, salientando que os ganhos
de produtividade conseguidos através
destes procedimentos “têm um impacto
exponencial na eficiência energética”
da empresa (ver caixa “Exemplos de
como o Digital pode apoiar a Transição
Verde”).

“A digitalização dos
processos produtivos
que temos em curso
e que denominamos
por Sistema Integrado
de Gestão Inteligente
da produção (SIGIP)
são de facto um fator
determinante para
otimizarmos a nossa
eficiência energética”
PRIMUS VITORIA
Também no setor da cerâmica,
a Porcelanas Costa Verde é outra das
empresas que tem feito uma aposta
forte na Transição Digital do seu negócio,
através de “investimentos estratégicos
de inovação, dentro de novas tecnologias
e sistemas digitais, com o intuito
de criação de valor para a organização,
bem como para a construção de um design
industrial de fábrica, bastante inovador
e funcional”. Em concreto, a empresa é
uma das pioneiras no setor a implementar
o sistema MES (Manufacture Execution
System) da Critical Manufacturing, aliando
assim a digitalização à produção mais
sustentável (ver caixa “Exemplos de como
o Digital pode apoiar a Transição Verde”).
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O papel da CIP na promoção
da Dupla Transição
A CIP, enquanto representante de uma
grande fatia do tecido empresarial
português, também tem procurado
contribuir com propostas e a indicação
de linhas orientadoras sobre aquelas
que devem ser as prioridades no âmbito
dos eixos da Transição Digital e da
Transição Verde.
Em julho do ano passado a CIP e o seu
Conselho Estratégico para a Economia
Digital apresentaram ao Ministério
da Economia e Transição Digital, o
documento Prioridades para a Economia
Digital 2021-2023, reafirmando assim
o seu compromisso face ao Digital.
Este documento traduz a vontade
de contribuir para preparar as
empresas portuguesas (lideranças e
trabalhadores) para as atuais disrupções
tecnológicas e trabalhar com todo
o ecossistema (público e privado) para
gerar na economia portuguesa um
ambiente favorável ao aproveitamento
das oportunidades de modernização
e competitividade que a Transição
Digital proporciona. Nele se encontram
elencadas 12 medidas consideradas como
prioritárias que incluem, por exemplo,
a necessidade de garantir infraestruturas
tecnológicas, assegurar a qualificação
digital dos recursos humanos,
mas também acelerar o caminho para
a sustentabilidade ambiental através
de tecnologias-chave que promovam

12

prioridades estratégicas para uma
Transição Digital próxima das empresas

1. Garantir as infraestruturas tecnológicas: uma cobertura tendencial

de 100% para fibra e 5G e as infraestruturas-chave de acesso a Cloud
e segurança das redes e sistemas.

2. Garantir a qualificação digital dos recursos humanos das empresas
e instituições nacionais.

3. Promover a competitividade do ecossistema através da garantia de custos
de transação (legais, regulatórios, fiscais) nacionais competitivos face
aos principais concorrentes.

4. Promover a digitalização acelerada do Estado como forma de reduzir
o custo e esforço de transação de empresas e como acelerador
do investimento nacional e estrangeiro.

5. Alargar o mercado digital endereçável em Portugal com o reforço
das competências digitais nas populações menos digitalizadas.

6. Garantir os incentivos públicos à digitalização, através de um pacote

forte e abrangente de aceleração da digitalização do tecido empresarial,
a par com o crescimento e o investimento.

7. Criar standard de identificação, simplificado e seguro, para verificação
de identidade em transações e contratações eletrónicas.

8. Criar standard de transação, simplificado e seguro, para fecho,

registo e demonstração de transação entre agentes económicos.

9. Criar standard de partilha de dados, simplificado e seguro, entre entidades
e agentes económicos de forma transacional ou continuada.

10. Criar standard de segurança de algoritmos e sua atualização ao longo
do tempo.

11. Criar standards de segurança na automação, verificáveis
e transparentes.

A CIP também tem
procurado contribuir com
propostas e a indicação de
linhas orientadoras sobre
aquelas que devem ser as
prioridades no âmbito dos
eixos da Transição Digital
e da Transição Verde

10
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12. Acelerar o caminho para a sustentabilidade ambiental

através de tecnologias-chave que promovam a divulgação
e criem incentivos para as pessoas e para as empresas.
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12

Recomendações para
um Portugal mais verde

1. Campanhas de sensibilização e esclarecimento junto dos consumidores com
vista ao ajuste entre oferta e procura de produtos e serviços mais circulares.

2. Melhorar os incentivos por via regulamentar ou fiscal às empresas,
na adoção de estratégias de circularidade, e aos consumidores,
na adoção de perfis de consumo mais sustentáveis.

3. Simplificação e melhoria da coerência de políticas e regulamentos,
com incorporação de critérios de circularidade.

4. Harmonização de legislação entre países europeus, sendo essencial
que Portugal esteja alinhado com as diretivas europeias, adotando
e implementando métricas/indicadores segundo essa lógica.

5. Colmatar a falha de mercado relativa à oferta limitada de fontes

de financiamento com rating ESG (Environmental, Social and Governance)
e de fontes de financiamento com foco em investimentos direcionados
para a circularidade das atividades e operações empresariais
(incluindo opções de capital de risco, pouco frequentes).

6. Concentrar esforços no fomento de simbioses industriais através da inclusão
de critérios de natureza ambiental no planeamento de áreas de acolhimento
empresarial e operadores logísticos que potenciem trocas e a partilha
de infraestruturas, equipamentos/serviços e produtos comuns.

7. Na vertente da Concertação Social, os parceiros sociais têm um papel
chave na avaliação dos impactos socioeconómicos da transição para
a Economia Circular, com vista ao desenvolvimento de planos
e programas de capacitação para as empresas e profissionais.

8. A promoção da educação e sensibilização para a temática da sustentabilidade

é essencial para acelerar a transição. Destacam-se algumas estratégias
possíveis como a emergência de centros de conhecimento, o desenvolvimento
de planos de requalificação destinados à conversão de profissionais para
as novas áreas de competência necessárias, ou a incorporação de conteúdos
sobre a circularidade nos planos de estudos.

9. A promoção de iniciativas de caráter inovador das associações empresariais

e clusters de competitividade repercute-se quer em ações de aprendizagem
com parceiros e entidades, quer na maior facilidade de integração de roteiros
específicos nas cadeias produtivas, às quais estão associadas vantagens
de eficiência e capacidade de envolver e mobilizar importantes partes
interessadas.

10. As empresas devem adotar métricas que lhes permitam recolher, analisar
e avaliar dados referentes aos enablers de circularidade e aos fluxos
de materiais resultantes dos seus processos produtivos.

11. M aiores níveis de capacitação das empresas na temática da Economia Circular

irão potenciar uma cultura empresarial mais recetiva a introduzir novas formas
de atuar no mercado.

12. O reskill ou upskill dos gestores e outros colaboradores promovem
a apetência por novas práticas e novos modelos de negócio.

a divulgação e criem incentivos para
as pessoas e para as empresas (ver caixa
“12 prioridades estratégicas para uma
Transição Digital próxima das empresas”).
O mesmo tipo de empenho por parte
da CIP também se tem revelado no que
se refere à promoção da Transição Verde
das empresas. Ilustrativo disso mesmo
é o Projeto Economia Mais Circular que
terminou recentemente e que teve como
objetivo efetuar um levantamento
do estado da arte da Economia Circular
no tecido empresarial nacional
e impulsionar a sua transição para
níveis mais elevados de circularidade.
Da iniciativa resultou, nomeadamente,
um documento com 55 recomendações,
das quais aqui se destacam 12, (ver caixa
“12 Recomendações para um Portugal
mais verde”) orientado para públicos-alvo distintos – Governo, Administração
Pública, Ensino e SCTN; associações
empresariais, clusters e Parceiros
Sociais; e empresas –, mas também um
guia de boas práticas destinado a apoiar
as empresas rumo à Transição Verde. n
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// FUNDOS
EUROPEUS

InvestEU:
Guia prático

Prevê-se que os primeiros projetos
recebam uma garantia InvestEU já em abril.
Saiba no que consiste este programa e como
pode concorrer.
O QUE É?
O InvestEU é um programa
de investimento europeu de 2021
até 2027, que pretende mobilizar
mais de 327 mil milhões de euros de
investimento público e privado até 2027,
através de uma garantia do orçamento
europeu de 26,2 mil milhões de euros.
O Fundo InvestEU deverá apoiar
projetos que sejam técnica
e economicamente viáveis, e ser
orientado pela procura, focando
o seu apoio em domínios de intervenção
da União Europeia (UE) que, de outra
forma, não seriam financiados, ou
seriam insuficientemente financiados,
contribuindo, por conseguinte,
para a concretização dos objetivos

estratégicos da União, particularmente
nas áreas climática e digital.
O Fundo InvestEU reúne, sob
o mesmo teto, o Fundo Europeu
para Investimentos Estratégicos (FEIE)
e 13 outros instrumentos financeiros
utilizados no Quadro Financeiro
Plurianual da UE de 2014 a 2020,
simplificando o acesso ao financiamento
da UE e tornando-o mais eficaz
e flexível. Inclui instrumentos de dívida,
partilha dos riscos e instrumentos
de capital próprio e a eles equiparados,
respaldados pela garantia.
COMO FUNCIONA?
O InvestEU fornece uma garantia de
26,2 mil milhões de euros do orçamento

da UE, que será utilizada pelos parceiros
de implementação: 75% para o Grupo
do Banco Europeu de Investimento e 25%
para os bancos de fomento nacionais
(no nosso caso, Banco Português
de Fomento) e instituições financeiras de
desenvolvimento (como o Banco Europeu
de Reconstrução e Desenvolvimento
– BERD – e outros). Por sua vez,
os parceiros de implementação irão
providenciar soluções de financiamento
direto e intermediário – através de
bancos, sociedades de garantias mútuas,
fornecedores de microfinanciamento,
fundos de capital de risco e equidade
– a promotores de projetos públicos
e privados (empresas, startups,
autoridades públicas, bancos e outras
instituições de fomento nacionais).

AS 4 ÁREAS COM GARANTIA ORÇAMENTAL
INFRAESTRUTURAS
SUSTENTÁVEIS

38%

da garantia

12

indústria

1º Trimestre 2022

PEQUENAS
E MÉDIAS EMPRESAS

26%

INVESTIGAÇÃO,
INOVAÇÃO E
DIGITALIZAÇÃO

25%

INVESTIMENTO SOCIAL
E COMPETÊNCIAS

11%

Em destaque

COMO POSSO CANDIDATAR
A MINHA EMPRESA?
Deve candidatar-se através
dos intermediários financeiros no seu
país ou região, cujos produtos financeiros
são cobertos pela garantia da UE.
Para mais informações,
consulte aqui:

INFORMAÇÃO ADICIONAL
INVESTEU - PORTAL DE INVESTIMENTO
O portal InvestEU é um Marketplace online
que conecta investidores com promotores
de projetos públicos e privados. Proporciona
mais opções para financiamento aos
promotores de projetos.

INVESTEU - PORTAL DE ACONSELHAMENTO
Trata-se do ponto de entrada central
para os promotores e intermediários de
projetos que procuram apoio consultivo e
assistência técnica relativamente aos fundos
disponibilizados pelo InvestEU.

DUPLA TRANSIÇÃO – OUTROS PROGRAMAS EUROPEUS
A Comissão Europeia, através de vários
instrumentos orçamentais da UE,
apoiará investimentos para concretizar
a transição ecológica e digital.
Destacamos, nesta secção, dois
instrumentos geridos de forma
centralizada em Bruxelas:
• O Mecanismo Interligar
a Europa (MIE), que visa promover
o crescimento, o emprego
e a competitividade através
de investimentos em infraestruturas
ligadas aos transportes,
energia e no digital;

PROGRAMAS COM GESTÃO
CENTRALIZADA EM BRUXELAS

MONTANTES EM €

MECANISMO INTERLIGAR A EUROPA (MIE)

33,71 mil M

Transportes

25,81 mil M

Energia

5,84 mil M

Digital

2,06 mil M

PROGRAMA EUROPA DIGITAL

7,588 mil M

Computação de alto Desempenho

2,226 mil M

Inteligência artificial

2,061 mil M

Cibersegurança e confiança

1,650 mil M

Implantação e melhor utilização das capacidades
digitais e interoperabilidade

1,072 mil M

Competências digitais avançadas

0,577 mil

Consulte aqui:

• O
 Programa Europa Digital,
que visa apoiar a transformação
digital das sociedades e das
economias da Europa, melhorando
a competitividade da Europa
na economia digital global.
Consulte aqui:

COMO POSSO CANDIDATAR
A MINHA EMPRESA?
Os convites para apresentação de
propostas para estes programas
são publicados no Portal Único de
Financiamento da Comissão Europeia.

A CIP REÚNE INFORMAÇÃO
SOBRE OS PRINCIPAIS
FUNDOS E PROGRAMAS
EUROPEUS NO SEU SITE

CONSULTE-A AQUI

Consulte aqui:

1º Trimestre 2022
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Guerra exige
mais medidas
de apoio às
empresas
Numa altura em que muitas empresas já
suspenderam a sua atividade ou se arriscam
a ter de o fazer devido à subida dos preços
da energia, bem como à escassez e aumento
do preço das matérias-primas, impõe-se
tanto ao Governo português como
às autoridades europeias a tomada
de medidas de apoio ao tecido
empresarial.
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O conflito entre a Rússia e a Ucrânia
provocou muitos e severos efeitos
na economia e nas empresas. Enquanto
começam a surgir revisões em baixa
das perspetivas de crescimento
económico, muitas são as empresas
nacionais, sobretudo da indústria, que
se encontram sob pressão em resultado
da escalada dos custos da energia
e de algumas matérias-primas, realidade
que afeta particularmente os segmentos
com maior nível de exposição ao uso
intensivo de eletricidade e gás natural.
Havendo já muitas situações de redução
ou mesmo de suspensão de atividade ou
alertas para o risco dessa possibilidade,
as empresas têm vindo a sublinhar
a necessidade de medidas decisivas
e urgentes, tanto a nível nacional como
no quadro da União Europeia (UE),
que permitam evitar o agravamento
dessa realidade e previsíveis efeitos
devastadores para o tecido empresarial
e para a economia.
Disso mesmo deu conta a CIP –
Confederação Empresarial de Portugal
na apresentação de um estudo sobre
o aumento dos custos da energia
e o impacto nos diferentes setores
industriais, que decorreu no passado dia
23 de março. “A escassez e o aumento
das matérias-primas fazem perigar
o normal funcionamento das nossas
atividades económicas”, começou por
dizer António Saraiva, Presidente da CIP.
“O que solicitamos ao Governo é que
rapidamente lance mãos à obra, com
exigências que terá de colocar em
Bruxelas, mas também com políticas
internas que permitam minorar os efeitos
nas empresas”, acrescentou.
Os efeitos da escalada dos preços
Após uma relativa estabilidade
dos preços, entre 2015 e 2019, desde
há um ano as empresas têm sido afetadas
pela conjugação da subida dos preços
da energia, do aumento do preço
de muitas matérias-primas críticas
e da liquidez reduzida de alguns
mercados de matérias-primas, o que
é incompatível com o seu funcionamento.
“De há um ano para cá, temos uma
subida exponencial da energia,
um aumento muito pronunciado
dos metais, uma subida quase igual

“O que solicitamos
ao Governo é que
rapidamente lance mãos à
obra, com exigências que
terá de colocar em
Bruxelas, mas também
com políticas internas
que permitam minorar
os efeitos nas empresas”
ANTÓNIO SARAIVA

6

medidas
exigidas pelas
empresas

1

Reintrodução do lay-off
simplificado

2

Recurso às verbas disponíveis
no Mecanismo de Recuperação
e Resiliência, na vertente
de empréstimos, que não foram
solicitadas por Portugal
(11,5 mil milhões de euros)

3

Alívio fiscal, nomeadamente
no IVA e no ISP

4

Atribuição de verbas
do Fundo Ambiental (ou outros)
para redução das tarifas de gás
e de eletricidade

5

Admissão da necessidade,
sobretudo no gás, de se recorrer
ao défice tarifário

6

Apoios diretos a empresas
de setores muito expostos
à concorrência externa e com elevadas
dependências energéticas

1º Trimestre 2022
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É premente uma
atuação europeia
de forma a proteger
a economia e conseguir
implementar ações
que permitam mitigar
os impactos da crise,
nomeadamente ao nível
dos preços da energia,
da escassez e dos preços
das matérias-primas

dos químicos e de madeira e outros
produtos da madeira, e, pior do que
isso, temos um aumento dos preços
da produção industrial que, já antes
da eclosão da guerra, se aproximava
de 20%”, referiu Jaime Braga, Assessor
da Direção da CIP para os Assuntos
do Ambiente e Energia, alertando para
a ameaça inflacionista daí resultante.
No caso da energia, a CIP assinala
os aumentos em flecha verificados
nas três principais fontes energéticas
usadas pelas empresas. No intervalo
do último ano (dados a 23 de março),
o preço do gás natural disparou 442%
nos mercados internacionais, enquanto
o custo da eletricidade no mercado spot
ibérico subiu 227% e o preço do barril
de Brent, referência para as importações
nacionais, encareceu 88% face
a 12 meses antes.

MAIORES DEPENDÊNCIAS ENERGÉTICAS - ELETRICIDADE
Setor Industrial
Siderurgia

Produtos
Petrolíferos
4%

(inclui 3% de carvão)

Eletricidade

Gás Natural

Resíduos/
Renováveis

69%

27%

-

Indústrias
Eletromecânicas

10%

64%

26%

<1%

Vestuário, Calçado
e Curtumes

5%

55%

32%

8%

Indústrias Extrativas

37%

52%

11%

-

Químico

7%

44%

47%

2%

Fonte: CIP

Esses acréscimos de preços atingem
o tecido empresarial como um todo,
mas de acordo com estudo da CIP
existem segmentos que são mais
afetados face ao nível de utilização
e incorporação de energia nas suas
atividades. Relativamente à eletricidade,
a siderurgia apresenta uma dependência
energética de 69%, seguida pelas
indústrias eletromecânicas (64%) e pelo
setor do vestuário, calçado e curtumes
(55%). Já no caso do gás natural, o setor
do vidro regista uma dependência
de 81%, seguido pela cerâmica (74%)
e pelo têxtil (69%).
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MAIORES DEPENDÊNCIAS ENERGÉTICAS - GÁS NATURAL
Setor Industrial

Produtos
Petrolíferos

Eletricidade

Gás Natural

Resíduos/
Renováveis

Vidro

<1%

19%

81%

-

Cerâmica

6%

13%

74%

7%

Têxtil

1%

26%

69%

4%

Químico

7%

44%

47%

2%

Agroalimentar

11%

36%

46%

7%

Fonte: CIP

Atualidade

Esse perfil de dependências energéticas
tem reflexo na estrutura de custos
das empresas. Os setores da cerâmica
e do vidro apresentam o cenário mais
crítico ao nível do impacto sobre
os custos devido à sua forte dependência
do gás e da eletricidade, sendo que
para a siderurgia, o químico ou o têxtil
a dependência destas duas tipologias
energéticas representa um impacto
elevado (ver caixa “Medida do impacto
sobre os custos”).

MEDIDA DO IMPACTO SOBRE OS CUSTOS
Setor Industrial

Dependências críticas

Siderurgia

Eletricidade e Gás

Impacto nos custos

ELEVADO

Indústrias Eletromecânicas

Eletricidade e Gás
MÉDIO

Madeira

Eletricidade e Biomassa
ELEVADO

As medidas necessárias
“Estamos a falar de um tsunami que
ameaça afogar um conjunto de realidades
empresariais”, alertou António Saraiva,
apelando assim a “rápidas e substanciais
medidas”. Nesse sentido, a CIP, em
representação de uma larga parcela
do tecido empresarial português, defende
a adoção de um conjunto de seis medidas
por parte das autoridades, destacando
duas como sendo prioritárias.

Indústrias Extrativas

ELEVADO

Químico

Outra das medidas que a CIP propõe
é um possível recurso do Governo
aos 11,5 mil milhões de euros em
empréstimos ainda disponíveis do Plano
de Recuperação e Resiliência, com
o objetivo de ajudar a minimizar
o impacto da guerra sobre as empresas.
“Portugal utilizou até agora 2,7 mil
milhões de euros e tem mais 11,5 mil
milhões para requerer. Não quer dizer que
os utilize na totalidade, mas também não
tem de ficar atrás dos restantes EstadosMembros”, salienta António Saraiva.
Além disso, a CIP volta a reforçar
a necessidade de um alívio fiscal
das empresas portuguesas, pedindo
também mais verbas do Fundo
Ambiental para a redução das tarifas

Gás e Eletricidade
ELEVADO

Agroalimentar

Gás e Eletricidade
MÉDIO

Têxtil

Gás e Eletricidade
ELEVADO

Papel e Pasta de Papel

É o caso do regresso “urgente e imediato”
do lay-off simplificado, um instrumento
que “demonstrou ser benéfico” durante
a pandemia e que o Estado não se mostra
disponível a recuperar. “Para nós,
é determinante que o lay-off simplificado
seja imediatamente lançado no terreno”,
frisou o Presidente da CIP, salientando
a sua importância sobretudo para as
tipologias empresariais mais afetadas,
e lembrando ainda o facto de se tratar
de um apoio já experimentado e que revelou
os seus méritos durante a pandemia.

Eletricidade e Gasóleo

Biomassa e Gás
ELEVADO

Cerâmica e Vidro

Gás e Eletricidade
MUITO ELEVADO

Cimento e Cal

Derivados do Petróleo e Resíduos
ELEVADO

Fonte: CIP

“Temos uma subida
exponencial da energia,
um aumento muito
pronunciado dos metais,
uma subida quase igual
dos químicos e de madeira
e outros produtos da
madeira, e, pior do que
isso, temos um aumento
dos preços da produção
industrial que, já antes
da eclosão da guerra,
se aproximava de 20%”
JAIME BRAGA

de gás e eletricidade. Defende ainda
a possibilidade de recurso ao défice
tarifário, bem como apoios diretos
a empresas de setores muito expostos
à concorrência externa e com elevadas
dependências energéticas.
A resposta de uma Europa unida
Enquanto se impõem medidas que
permitam proteger a economia e o tecido
empresarial português, em concreto,
dos impactos resultantes do conflito entre
a Rússia e a Ucrânia, há que considerar
também todo o quadro europeu.
Nomeadamente, a necessidade de a UE
responder de forma unida, tanto política
como economicamente, a esta catástrofe.
A comunidade empresarial europeia
tem revelado estar completamente
de acordo com as sanções económicas
decididas pelas autoridades da UE contra
a Rússia, isto apesar do impacto negativo
que muitas empresas têm sentido.
Tal foi salientado ainda recentemente
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A CIP defende a adoção
de um conjunto de seis
medidas por parte
das autoridades com
vista a conter o impacto
da crise na Ucrânia,
destacando o regresso
do Lay-off simplificado
que tanto apoiou as
empresas na pandemia
pela BusinessEurope, organização
que reúne as principais confederações
de empregadores da UE, incluindo
a CIP, numa mensagem enviada para
o Conselho Europeu de Primavera que
decorreu a 24 e 25 de março.
Na mesma ocasião, a confederação
de empresas europeias destacou
ainda que a força global da UE vem
do seu poder económico baseado nos
valores europeus, sendo por isso
da maior importância que cuide bem
da sua economia. Neste sentido,
torna-se premente uma atuação europeia
de forma a proteger a economia
e a conseguir implementar ações que
permitam mitigar os impactos da crise,
nomeadamente ao nível dos preços
da energia, da escassez e dos preços
das matérias-primas.
De modo a evitar o agravamento
da atual crise energética e estabelecer
um caminho de transição realístico rumo
às metas para 2030 e 2050 que seja
economicamente viável e socialmente
justo, é crítico que as autoridades
europeias atuem de modo a garantir
um conjunto de objetivos, tal como
defende a BusinessEurope. Exige-se,
nomeadamente, que assumam uma ação
rápida e direcionada, incluindo medidas
que permitam regular temporariamente
o preço do gás. Exige-se, também,
que avancem com a conclusão urgente
de projetos transfronteiriços críticos
para melhorar a interligação das redes
europeias de eletricidade e gás,
algo fundamental para completar
o mercado interno da energia e reduzir
a dependência energética da UE. n
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Medidas de apoio às empresas
Já foi tomado pelo Governo um conjunto de medidas que, apesar de insuficientes,
apoiam de alguma forma as empresas portuguesas no combate aos impactos
sobre a sua atividade resultantes do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Contudo,
existem mais medidas que estão a ser estudadas ou esperam aval de Bruxelas
para que possam avançar.
MEDIDAS DE APOIO ÀS EMPRESAS EM VIGOR
→ Linha de crédito de 400 milhões de euros, com garantia pública, destinada
às empresas mais afetadas que operam nos setores da indústria
transformadora e dos transportes.
→ Apoio de 30 cêntimos por litro de combustível para transportadores de
mercadorias por conta de outrem e TVDE.
→ Redução do ISP, concretizada através da devolução do acréscimo de IVA
resultante do aumento do preço dos combustíveis.
→ Aumento do Autovoucher para 20 euros por mês.
PARA ALÉM DESTAS MEDIDAS
→ Descida da tributação sobre os combustíveis: Na apresentação do Programa
do Governo, o Primeiro-ministro anunciou que, enquanto não for recebida da
Comissão Europeia uma resposta relativa ao pedido de redução do IVA para 13%,
o ISP será reduzido em montante equivalente. A suspensão do aumento da taxa
de carbono será alargada até 31 de dezembro.
→ Serão concedidos apoios a fundo perdido visando suportar uma parte
do aumento dos custos com gás das empresas intensivas em energia. Serão
flexibilizados os pagamentos fiscais e das contribuições para a Segurança Social
dos setores mais vulneráveis: agricultura, pescas, transportes, setor social
e indústrias especialmente afetadas. Preveem-se medidas adicionais para
os setores da agricultura e pescas.
→M
 ercado grossista da eletricidade: Prevê-se a fixação dum preço máximo
de referência para o gás no mercado grossista da eletricidade, por forma
a limitar o contágio dos preços da eletricidade pelo preço do gás. Portugal
e Espanha apresentaram uma proposta formal à Comissão Europeia
com este objetivo.
Nota: Elaborado com base em informação disponível a 08/04/2022

Atualidade

CONJUNTURA ECONÓMICA

Guerra na Ucrânia
incendeia os mercados
e trava recuperação
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Atualidade
ENVOLVENTE INTERNACIONAL

Na área do euro, há risco de crescimento nulo ou mesmo
de contração em cadeia em alguns dos próximos trimestres
De acordo com a atualização de janeiro do World Economic
Outlook, a economia mundial entrou em 2022 numa posição
mais fraca do que o esperado anteriormente. Na base desta
avaliação mais desfavorável estavam, entre outros fatores,
o aumento dos preços da energia e as perturbações na oferta
que resultaram numa inflação mais alta e mais generalizada
do que o previsto.
GRÁFICO 1

PIB no mundo, economias avançadas e em desenvolvimento
(variação real em %)
2021 a 2023 (P=Previsão)
8,00
6,00

5,9

5,0

Com base nas informações disponíveis até 2 de março,
as projeções do staff do Banco Central Europeu apontavam
para um impacto negativo significativo da guerra na Ucrânia
no crescimento da área do euro em 2022.
Foram apresentados três cenários (base, adverso e severo)
aos quais correspondem taxas de crescimento da área do
euro de 3,7%, 2,5% e 2,3%, respetivamente, que comparam
com a previsão de 4,2% feita em dezembro.
A taxa de inflação aumentaria, em 2022, para 5,1%, 5,9%
ou 7,1%, segundo cada um destes cenários.
Projeções do staff do BCE para a área do euro
(variações anuais em %)

6,5

4,00

e 0,6% e na Alemanha o PIB caiu 0,3% relativamente ao
terceiro trimestre.

4,4

3,9

4,8

3,8

4,7

Cenário
anterior
à guerra

2,6

2,00
0,00

2021

2022 (P)

2023 (P)

Mundo
Economias avançadas
Economias emergentes e em desenvolvimento
Fonte: FMI

Entretanto, a situação causada pela invasão da Ucrânia pela
Rússia veio agravar seriamente estas perspetivas.
A Diretora-Geral do FMI afirmou em 10 de março que, em
termos de economia global, é muito cedo para projetar os
impactos. Assinalou, no entanto, três grandes canais de
transmissão: preços das matérias-primas (especialmente
energéticas, mas também alimentares); redução do
rendimento real (nomeadamente devido ao aumento da
inflação); condições de financiamento e confiança empresarial.
A OCDE avançou, em 17 de março, a estimativa de um
impacto negativo de 1,08 pontos percentuais (p.p.) no
crescimento mundial, em 2022, relativamente ao que era
projetado antes do conflito. Este impacto elevar-se-ia
a 1,4 p.p. na área do euro, podendo ser reduzido para
0,92 p.p. por uma resposta orçamental bem direcionada.
Ainda de acordo com a OCDE, o impacto na inflação, já alta
no início do ano, seria de 2,5 p.p. a nível mundial e de
2,0 p.p. na área do euro.

Cenário
base

Cenário
adverso

Cenário
severo

2021

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

PIB

5,4

4,2

2,9

3,7

2,8

2,5

2,7

2,3

2,3

Inflação

2,6

3,2

1,8

5,1

2,1

5,9

2,0

7,1

2,7

No dia 11 de março, o Governador do Banco de Portugal
pediu cautela na leitura destas previsões, cujos
pressupostos estariam já, nalguns casos, ultrapassados,
alertando para o risco de crescimento nulo ou mesmo de
contração em cadeia em alguns dos próximos trimestres.

COTAÇÕES INTERNACIONAIS

Euro cai com o início da guerra
O euro manteve-se relativamente estável entre dezembro e
o início da guerra na Ucrânia, em torno de 1,13 dólares por
euro, caindo depois e oscilando, na primeira quinzena de
março, entre 1,11 e 1,08 dólares.
GRÁFICO 2

Taxa de câmbio EUR/USD (média mensal)
Fev. 2021 a fev. 2022
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1,150
1,140

Fonte: Banco de Portugal
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Entre as economias de maior dimensão, a Espanha
destacou-se pela positiva, com um crescimento em cadeia
de 2,0%. França e Itália registaram crescimentos de 0,7%

1,170
1,160

fev/21

Na União Europeia, o crescimento em cadeia do PIB no
quarto trimestre de 2021 caiu para 0,4% (2,1% no trimestre
anterior), mas o crescimento homólogo aumentou para
4,8% (4,2% no trimestre anterior).

Atualidade

Escalada de preços da energia e das matérias-primas

A invasão da Ucrânia pela Rússia exacerbou o aumento
de preços do gás natural, do petróleo e de diversas
matérias-primas industriais e agrícolas, deitando por
terra as perspetivas de uma progressiva normalização dos
mercados.
O preço spot do gás na Europa, no dia 7 de março, chegou
a cotar mais de 13 vezes acima do registado há um ano
e o preço do Brent, no dia 8 de março, quase duplicou
relativamente ao mesmo dia de 2021. Nos dias seguintes,
os picos atingidos pelas cotações foram corrigidos apenas
parcialmente.
De acordo com o relatório da OCDE, os aumentos dos
preços médios entre 24 de fevereiro e 14 de março
relativamente à média de janeiro de 2022 foram os
seguintes:

GRÁFICO 3

PIB – variação homóloga e em cadeia (em volume, %)
4T 2020 - 4T 2021
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Variação homóloga
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Fonte: INE

Gás natural

77,1%

Petróleo (Brent) 32,8%
Trigo 88,4%

Evolução do PIB na ótica da procura
(taxas de variação em cadeia)

Milho 42,2%
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Paládio 34,8%
Alumínio

17,0%

PORTUGAL

Recuperação perde fôlego mesmo antes da eclosão
da guerra

Fonte: INE

Atividade económica
No quarto trimestre, a atividade económica prosseguiu
a recuperação, embora com um novo abrandamento, para
uma taxa de crescimento em cadeia de 1,6% – ver gráfico
3. Em termos homólogos, a taxa de crescimento aumentou
para 5,8%, sob o efeito de base do fraco crescimento no
quarto trimestre de 2021.
Mesmo assim, a economia portuguesa manteve, pelo terceiro
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.

O abrandamento em cadeia no quarto trimestre resultou da
redução do contributo da procura externa líquida (0,8 p.p.,
passando para 0,6 p.p.), bem como do contributo da procura
interna (0,3 p.p., passando para 1%).
A redução do contributo da procura interna refletiu a
desaceleração do consumo, parcialmente compensada pelo
melhor desempenho do investimento, sobretudo na rubrica
“Outras Máquinas e Equipamentos”.
A redução do contributo da procura externa líquida deveu-se à aceleração das importações, mais forte que a das
exportações.
Verificou-se uma perda significativa nos termos de troca,
mais intensa que nos dois trimestres precedentes, em
resultado do forte aumento dos preços das importações
de bens energéticos e matérias-primas.
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GRÁFICO 4

Índices de volume de negócios Variações homólogas em %*)
Jan. 2021 a jan. 2022
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Emprego e desemprego
De acordo com os últimos dados disponíveis, a criação
líquida de emprego em dezembro foi muito significativa
(mais 40,5 mil postos de trabalho), mas tornou-se negativa
em janeiro (menos 17,8 mil).
Consequentemente, a taxa de desemprego desceu em
dezembro para 5,8%, aumentando em janeiro para
6,0% – ver gráfico 6.
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Os indicadores mensais, ainda anteriores à eclosão da
guerra, mostram algum abrandamento na recuperação do
volume de negócios, transversal a todos os setores – ver
gráfico 4. Refira-se que, no caso da indústria, os valores
escondem os constrangimentos do lado da oferta (escassez
e custo das matérias-primas), que se refletem não só nos
preços na produção industrial (com um aumento homólogo
de 17,8% em janeiro e 20,7% em fevereiro), mas também no
volume de produção (que aprofundou a queda, em janeiro,
para 9,1%, face ao mesmo mês de 2020) – ver gráfico 5 – e
no emprego, com a perda de 10300 postos de trabalho na
indústria transformadora, no quarto trimestre.
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Inflação em alta
A taxa de inflação, aferida pelo Índice de Preços no
Consumidor (IPC), prosseguiu a tendência crescente que
se regista desde junho – ver gráfico 7. Em fevereiro, o IPC
registou uma variação homóloga de 4,2%, o que constitui
um máximo desde outubro de 2011.
A inflação está a ser alimentada, em particular, pela
evolução dos preços dos produtos energéticos (variação
homóloga em fevereiro de 15%). A inflação subjacente
(excluindo produtos alimentares não transformados e
energéticos) aumentou para 3,2% (2,5% em janeiro).
O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC)
português registou uma variação homóloga de 4,4%,
significativamente abaixo dos 5,9% registados na área do
euro. No entanto, a inflação subjacente medida por este índice
(3,4%) foi superior, em Portugal, à registada nesta área (2,9%).
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CIP – Departamento de Assuntos Económicos
(elaborado com informação até 18/03/2022)

Opinião

A Inflacção
e as Empresas
nossas empresas, com baixos níveis
de capitalização e uma dependência
excessiva da dívida bancária de curto-prazo.
O segundo choque foi provocado pela
pandemia, teve efeitos de grande
complexidade que só agora estavam
a ser ultrapassados e foi respondido
com medidas de apoio, desenhadas
com o objectivo de travar a destruição
de tecido produtivo.

João Costa Pinto
Economista e Membro
da Direção da CIP

“A subida rápida
dos preços
está a ameaçar
o relançamento
económico na Europa,
o que, a verificar-se,
vai colocar o BCE
perante um dilema
de difícil resposta”

1

Em pouco mais de uma década
as empresas portuguesas tiveram
de absorver três choques sistémicos
com impacto estrutural.

A percepção de que o choque pandémico
ameaçava fragmentar a Europa do euro
levou a Comissão Europeia – com
o apoio aberto da Alemanha e da França –
a propor programas dirigidos, tanto
ao relançamento da actividade económica,
como à reorientação estratégica
do modelo europeu de crescimento
e de desenvolvimento económico.
Neste momento, quando as economias
do euro iniciavam um movimento de
recuperação, uma subida exponencial
dos custos de produção – em particular
em energia e matérias-primas – está
a ameaçar paralisar um número crescente
de empresas, com custos económicos
e sociais imprevisíveis. A Europa do euro
está assim perante um novo choque
simétrico e transversal que só pode ser
respondido com programas coordenados
a nível da Europa, capazes de distribuir
os custos da resposta de forma equilibrada
por todas as economias do euro. De outro
modo, a ameaça da fragmentação voltará
a pairar sobre a União Monetária
e a ameaçar a estabilidade do euro.

O primeiro, ocorreu no período de
repressão financeira e de retracção
da procura interna que se seguiu
à crise financeira e ao programa com
que a “Troika” se propôs corrigir
os nossos desequilíbrios financeiros.
Neste, a redução rápida do financiamento
e a contracção da procura levaram
ao desaparecimento de empresas
economicamente viáveis e a um aumento
do nível de desemprego.

A situação actual é particularmente
complexa e difícil, na medida em que
a Política Monetária vai ter de responder
a um forte risco de subida dos preços,
num contexto de fraco crescimento
ou mesmo de recessão, o que traz
à memória o impacto do choque petrolífero
e as dificuldades da década de 70.

Esta crise expôs a fragilidade
da estrutura financeira de muitas das

2

Até à eclosão da guerra na Ucrânia,
podia admitir-se que, apesar

da complexa situação que estava
a emergir da crise pandémica – pressões
inflacionistas, provocadas por perturbações
e rupturas nas cadeias de produção
e de distribuição e pela incapacidade
da oferta para corresponder a um aumento
da procura alimentado pela acumulação
forçada de aforro durante a pandemia
– uma acção articulada das Políticas
Públicas e Monetária poderia manter sob
controle as expectativas inflaccionistas
e favorecer o crescimento económico
na Zona Euro.
O choque da crise actual – provocado
por aumentos sem precedentes do custo
da energia e de matérias-primas essenciais
– está a alterar profundamente este quadro
com implicações imprevisíveis, na medida
em que estas vão depender da duração
do conflito e da resposta da Europa do euro.
Na verdade, a subida rápida dos preços
está a ameaçar o relançamento económico
na Europa, o que, a verificar-se, vai
colocar o BCE perante um dilema de difícil
resposta: como “ancorar” as expectativas
inflacionistas, sem desestabilizar
os mercados financeiros e sem induzir
um movimento recessivo?
Neste contexto, a coordenação entre
as Políticas Orçamentais e a Política
Monetária assume uma importância
crucial e, tal como aconteceu com
a pandemia, a natureza e a dimensão
das actuais ameaças só podem ser
respondidas com eficácia através
de programas desenhados e financiados
a nível da Europa do euro.
Ao Governo compete, por sua vez,
mobilizar todos os recursos disponíveis
para, por um lado, minorar o impacto
da crise sobre os grupos sociais
mais vulneráveis e, por outro, apoiar
– em tempo útil – as empresas,
de modo a preservar capacidade
produtiva e emprego. n
* O autor escreve segundo o antigo Acordo Ortográfico
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Talento no feminino:
Uma visão do futuro
No Dia da Mulher, a CIP reforçou o seu
posicionamento contra a desigualdade de género
com a realização de dois eventos, organizados
no âmbito do Projeto Promova.
Foi no Hotel Tivoli, em Lisboa, que
a Confederação Empresarial de Portugal
(CIP) assinalou o primeiro momento
de celebração do Dia Internacional
da Mulher, no passado dia 8 de março.
Através de um almoço comemorativo,
com mais de trinta gestoras portuguesas,
o Presidente da CIP, António Saraiva,
aproveitou para sublinhar a importância
das mulheres na sociedade e nas
empresas, reforçando o papel das
mesmas neste momento particularmente
difícil, de conflito na Europa.
O encontro teve como principal objetivo
a discussão aberta dos diversos caminhos
que as empresas portuguesas devem
(ainda) traçar ao nível da igualdade
de oportunidades entre mulheres
e homens, para que Portugal seja
um exemplo de boas práticas.
Promover a discussão
A maioria das gestoras presentes no
almoço apoiam de forma ativa o Projeto
Promova. Um projeto coordenado pela
CIP, em parceria com a Nova SBE,
que visa promover a igualdade de género

24

indústria

1º Trimestre 2022

“Apenas 8% dos CEO
no continente europeu
são mulheres”
ISABEL BARROS
no acesso a altos cargos de direção
em organizações privadas, através
da identificação e desenvolvimento
de talentos no feminino.
Isabel Barros, Vice-Presidente da CIP,
foi uma das intervenientes a defender
o trabalho que tem vindo a ser feito como
“um momento de otimismo na questão
da igualdade de género nas empresas,
feito ao longo dos anos”. No entanto,
a gestora, também membro executivo
do Board da Sonae MC e Presidente
da APED – Associação Portuguesa de
Empresas de Distribuição, sublinhou que,
infelizmente, ainda existe um grande
trabalho a fazer nesta área pois “apenas
8% dos CEO no continente europeu
são mulheres”. Na sua opinião é

importante, por isso, chamar à atenção
para estas temáticas, promovendo a ideia
de que“as mulheres deixem de ter apenas
os papéis mais vulneráveis na economia”.
Ao longo do almoço foram discutidas
as diferentes realidades ao nível de
igualdade de género, sendo os setores
tecnológico, financeiro e da indústria
apontados como áreas que ainda têm
muito que percorrer no que toca a essa
representatividade de género, por serem
setores tradicionalmente masculinos.
Esta e outras, são realidades que
a CIP “enquanto órgão integrante
da Concertação Social, tem feito tudo
o que está ao seu alcance para
sensibilizar o Governo e parceiros sociais.
É olhar para o futuro e perceber como
vão ser encontradas as soluções para
os problemas que ainda persistem
na questão da igualdade de género,
e do papel das mulheres na especialização
do nosso modelo económico”, colmatou
António Saraiva, ao encerrar o almoço.
Educação é o mote
para a igualdade de género
Outra iniciativa a marcar o Dia da Mulher
realizou-se em Cascais, onde, ao longo
de duas horas, foram partilhadas
e discutidas diversas visões sobre
o futuro próximo de Portugal em matéria
de igualdade de género. A tertúlia
no feminino, organizada pelo Diário

“É olhar para o futuro
e perceber como vão ser
encontradas as soluções
para os problemas que
ainda persistem na questão
da igualdade de género,
e do papel das mulheres
na especialização do nosso
modelo económico”
ANTÓNIO SARAIVA
de Notícias (DN), apoiada pela CIP
e pelo Grupo Bel e intitulada “Mulheres
de Portugal – Desafios para o País”,
juntou um painel forte de mulheres
e homens moderado por Rosália Amorim,
Diretora do DN, que resultou numa
conclusão unânime: é na educação
que temos a melhor arma para
empoderar a representatividade
feminina nas empresas portuguesas.
Sandra Ribeiro, Presidente da CIG
- Comissão para a Cidadania e
a Igualdade de Género, na abertura
do encontro, afirmou que, tendo em conta
o enquadramento europeu, “importa
pensar quais são as consequências
e desafios para as mulheres nesta
década. Eu diria que o maior desafio
é a obtenção generalizada e consistente
da independência económica das
mulheres”. Uma independência que
resulta, nomeadamente, da presença
de mais mulheres em cargos de direção.
“Gostaríamos é que a paridade em cargos
de direção não seja vista como algo que
tem que se cumprir porque a lei manda
e, se não, há sanções, mas sim incorporar
essa lógica e perceber que efetivamente
isso é bom para o negócio”, conclui
Sandra Ribeiro.
O painel de discussão contou com
oradoras como Isabel Vaz, CEO do grupo
Luz Saúde, Isabel Ucha, líder da Euronext,
Joana Vasconcelos, artista plástica,
Luísa Ribeiro Lopes, responsável pelo
programa INCoDe.2030, Luísa Pestana,
administradora da Vodafone, Marianela
Mirpuri, Fundadora da Hera, e Armindo
Monteiro, Vice-Presidente da CIP,
cabendo o encerramento da tertúlia

Foto: Rita Chantre
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ao Presidente da Câmara Municipal
de Cascais, Carlos Carreiras.
Incidindo o debate sobre os desafios
da igualdade de género, a reconhecida
artista plástica confirmou que a realidade
no mundo da arte começa a mudar, o que
é visível através do aumento do número
de mulheres a chegarem à liderança
dos museus, mas que ainda existe pouca
expressão feminina no setor artístico.
“Quando cheguei a Versalhes para expor
só tinha havido homens antes de mim.
No Palácio da Ajuda e no Guggenheim
também”. No setor das telecomunicações,
Luísa Pestana afirmou a necessidade
de “uma mudança cultural”, explicando
que “ter equipas mistas e equilibradas
resulta numa performance certamente
diferente”. Uma opinião partilhada por
Isabel Ucha que reforçou as dificuldades
acrescidas do seu setor: “temos um
recrutamento que está já três meses
atrasado, precisamente porque estamos
à procura de uma mulher para esta posição”.
Na opinião de Isabel Vaz, o que falta
“é ensinar às raparigas que têm
de se chegar à frente, têm de arriscar.

“Talvez se o mundo
fosse governado com
menos testosterona não
estaríamos, de facto,
na situação em que nos
encontramos”
ARMINDO MONTEIRO

[Elas] precisam de exemplos
de mulheres como nós, que não temos
medo de nada”. Pode ser por este
receio, ainda intrínseco, que apenas
“17% dos alunos universitários
em cursos de tecnologia são mulheres,
ainda que a maior parte dos estudantes
sejam mulheres” como explica
Luísa Ribeiro Lopes. Marianela Mirpuri
foi também a grande defensora
da importância da educação no feminino:
“o que temos de fazer para empoderar
a mulher é educá-la, tudo passa
pela educação”.
A importância da visão feminina
Já Armindo Monteiro, Vice-Presidente
da CIP, refletiu, em conjunto com
as oradoras, sobre a importância desta
celebração, reforçando que “nestas
questões não devemos seguir atalhos,
pois a essência do Dia da Mulher não
é só um dia. Esta luta de igualdade
permanece, não é um direito adquirido
e ainda não está alcançada”, e desafiando
para “que este dia não seja só
de adoração, mas sim de combate”.
Sobre o Promova que já se encontra
na 3ª Edição, Armindo Monteiro reforça
que este é um “projeto que levamos com
muito sentido, pois consideramos que no
mundo de negócios, uma visão feminina
é muito importante. E aqui estamos
a falar de competências, multitasking
e assertividade”. Relativamente ao tema
que marca a agenda europeia, o conflito
Ucrânia-Rússia, o Vice-Presidente
deixa no ar: “talvez se o mundo fosse
governado com menos testosterona
não estaríamos, de facto, na situação
em que nos encontramos”. n

1º Trimestre 2022

indústria

25

Economia em direto
Conteúdo patrocinado

Modernização do serviço público de emprego
e formação profissional

Uma aposta de futuro
Por Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.
Vivemos numa preocupante escassez de recursos no planeta, motivo pelo qual
se fala de economia circular, na medida em que só através do reaproveitamento
de matérias-primas, em regra, finitos, poderemos ambicionar um planeta com
um ambiente mais verde e sustentável. Este mundo em que vivemos em
permanente, crescente e acentuada mudança, em resultado da necessidade
da transformação ecológica e da eficiência energética, é acompanhado por
um outro enorme e impactante processo de transformação – o digital.
A Internet das Coisas (IoT), o Big Data, Tecnologia Blockchain, Inteligência Artificial,
Computação em Nuvem, Machine Learning, Comércio Eletrónico, Indústria 4.0,
Data Science, entre outros, fazem perceber que o futuro da indústria passará pela
utilização dos insights gerados pelos dados em benefício da tomada de decisão
em tempo real, tendo em vista a otimização logística da produção, distribuição
e da satisfação das expetativas individuais dos consumidores.
Este novo mundo digital cheio de novas oportunidades, integra também riscos ocultos,
para os quais a sociedade em geral, sejam os indivíduos ou organizações, têm
de se preparar, mitigando questões éticas, de privacidade, falhas de segurança
ou de sistemas (queda de servidores, falhas ou instabilidade de internet, falhas
de software ou mau uso das tecnologias e equipamentos), tendo a cibersegurança
um crescente e importante papel de destaque.
O ritmo destas transformações que vivem lado a lado e a aceleração das pressões
que exercem sobre o mercado de trabalho, reclamam um investimento público
sustentável que garanta, com agilidade, uma capacidade de resposta eficaz
ao défice de competências das empresas e das pessoas, contribuindo, desse modo,
para a melhoria da competitividade da economia e do país e para uma sociedade
mais justa e coesa.
Neste quadro, para além das respostas formativas especificas dirigidas a estas
necessidades, algumas delas já alvo de abordagem em anteriores edições desta
revista, o IEFP tem em implementação um ambicioso Plano de Investimentos (PI)
de modernização da rede de centros de formação profissional, contemplando
a requalificação em instalações e equipamentos formativos nos 55 centros
de formação profissional, dos quais, 31 de gestão direta e 24 de gestão participada,
a que acrescem polos de formação, tendo em vista a sua cobertura territorial
e setorial.
Este PI, conta com apoio comunitário de 230 M€ no âmbito do PRR - Componente
6 “Qualificações e Competências”, Investimento RE-C06-i01, para a requalificação
de 22.000 postos de formação.
Este plano prevê, ainda, a criação de 3 novos Centros Protocolares dirigidos
à formação profissional avançada na área do digital, da transição energética
e ação climática e da Economia Social.
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Áreas de formação
Incluem-se nestes investimentos, para
além de outros, a aquisição
de equipamentos didáticos para
a formação nas seguintes áreas:
AMBIENTE: ENERGIAS RENOVÁVEIS,
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
E DESCARBONIZAÇÃO
Produção de energia eólica, energia
fotovoltaica e de hidrogénio, domótica
e eficiência energética, produção
de água potável e mobilidade elétrica
(veículos elétricos).

INDÚSTRIA: DIGITALIZAÇÃO
Automação, eletrónica, robótica,
drones, engenharia reversa, metrologia,
mecatrónica industrial, maquinagem
CNC, produção e manutenção
aeronáutica, mecânica de precisão
e outros recursos didáticos
com realidade virtual aumentada.

COMÉRCIO E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS
Desenvolvimento web e mobile,
programação e desenvolvimento
de conteúdos e ambientes gráficos
digitais, cloud, redes informáticas
e cibersegurança, design gráfico
e impressão digital.

TRANSPORTES E LOGÍSTICA
Simuladores para formação
na área logística marítimo-portuária
e aeronáutica – produção
de compósitos, estruturas, manutenção
aeronáutica e aviónica.

EQUIPAMENTO DIGITAL DIDÁTICO
DE APRENDIZAGEM
Quadros interativos, projetores,
tablets e óculos de realidade virtual,
computadores e periféricos
e equipamentos para a inclusão
de pessoas com deficiência.

Atualidade

Inteligência Emocional,
Diversidade e Associativismo:
O Futuro da Liderança
A CIP, em parceria com a Porto Business School (PBS), organizou, no passado
dia 16 de março, a Conferência “Pensar no Futuro: O Desafio das Lideranças”
com o objetivo de debater o papel da liderança nas empresas portuguesas.
Uma iniciativa que juntou
presencialmente cerca de 130 pessoas
nas instalações da Porto Business
School (PBS), em Matosinhos, foi palco
para discutir a liderança empresarial.
Realizou-se assim a Conferência “Pensar
no Futuro: O Desafio das Lideranças”,
uma organização conjunta da CIP –
Confederação Empresarial de Portugal
e da Porto Business School.
A abrir o evento esteve Ramon
O’Callaghan, Dean da PBS, que chamou
a atenção para o facto de que “a pandemia
colocou a liderança em teste”. “Restaurar
a confiança [nos líderes governamentais]
vai requerer que a gestão tenha um papel
importante na sociedade, vai requerer
que todas as instituições consigam
restaurar a fé nessa mesma sociedade
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para um futuro melhor para todos”,
defende Ramon O’Callaghan. No que toca
à liderança, o Dean da PBS referiu que
“a Era Pós-COVID vai ser muito exigente
para os líderes pois vai requerer novas
capacidades de liderança, das quais
realço três: 1. agilidade para a mudança;
2. colocar as pessoas em primeiro lugar;

“A Era Pós-COVID vai ser
muito exigente para
os líderes pois vai
requerer novas
capacidades de liderança”
RAMON O’CALLAGHAN

3. construir equipas mais híbridas
e inclusivas”.
Para o Presidente da CIP, António Saraiva,
que deu também as boas-vindas aos
presentes, uma das capacidades mais
importantes para líder é a inteligência
emocional: “Liderança não apenas
política, empresarial, mas também
pessoal. Liderar é cada vez mais ter
um conjunto de competências, das
quais destaco a [inteligência] emocional.
Podemos ter muito conhecimento
racional, mas se não o juntarmos
à Inteligência Emocional que perceciona
e que faz trabalhar as equipas, de pouco
nos servirá”. António Saraiva destacou
ainda a importância de parcerias entre
a Academia e as empresas, num intuito
de moldar o futuro: “Estamos cada vez

Atualidade

“No norte da Europa
e nos EUA,
o Associativismo
é visto como uma parte
integrante da nossa
carreira”
LINDA PEREIRA

“Liderar é cada vez
mais ter um conjunto
de competências, do qual
destaco a inteligência
emocional”
ANTÓNIO SARAIVA
mais num mundo desafiante, num mundo
em que pensar no futuro é uma atitude
diária. O futuro hoje é desafiante,
temos de incorporar permanentemente
novas realidades, novas dimensões
que ultimamente têm sido disruptivas.
E isso é o desafio das lideranças”,
conclui, lançando o mote do evento.
O que esperar dos líderes
e das empresas
O primeiro painel, intitulado
“Que competências devem ter os novos
líderes e qual o seu papel perante
os novos desafios?” foi introduzido
por Margarida Pedrosa, Docente
e Diretora de Programas da PBS,
e teve o intuito de expor as “novas”
competências para que os gestores
das empresas se tornem melhores líderes,
num contexto empresarial em constante
mudança. Num debate moderado por
Patrícia Teixeira Lopes, Vice Dean
da PBS, e que contou com a participação
de Marco Galinha, CEO do Grupo Bel,
António Amorim, Presidente e CEO
da Corticeira Amorim, e Ana Salomé
Martins, Executive Board Member
da Symington, foi possível retirar que
o momento em que nos encontramos acaba

por ser uma altura não só desafiante, mas
também cheia de oportunidades para
os novos líderes. “Podemos ver a liderança
em quatro níveis: a primeira é a própria
personalidade do líder e como esta
influencia o seu desempenho e estilo/
maneira de liderar; a segunda é o nível
da própria liderança; o terceiro equivale
ao nível das equipas e, por último, o nível
das organizações”, explicou Margarida
Pedrosa.
Maria Antónia Cadilhe, Investigadora
e Docente da PBS, introduziu o segundo
debate cujo tema foi focado em “O que
procuram os novos profissionais das
empresas?”, refletindo sobre quais
são as características mais valorizadas
nas empresas e seus gestores aquando
da procura de trabalho. “O talento não tem
idade. A investigação mostra que existe
uma grande vantagem na cooperação
entre gerações. O talento também não
tem nacionalidade nem tem género.
Quando estamos a falar dos profissionais
e do que é que eles procuram hoje nas
empresas e outras instituições estamos
a falar de diversidade e singularidade”,
expõe Maria Antónia Cadilhe para
dar o mote ao painel que contou com
a visão de José Miguel Leonardo, CEO
da Randstad Portugal, de Ana Vicente,
Head of People da Sonae Sierra,
e de Cristina Azevedo, Diretora
da Delegação Porto da LHH|DBM.
A moderação do mesmo esteve a cargo
de Catarina Quintela, Diretora da Área
de Soluções Corporativas da PBS.
O último painel da manhã refletiu
sobre a importância do associativismo
na sociedade portuguesa, tendo como

tema “Qual o papel do Associativismo
na transformação social para o futuro?”.
Este contou com a participação de
António Saraiva, Jorge Portugal, General
Manager da COTEC Portugal, e Miguel
Pinto, Managing Director da Continental
Advanced Antenna Portugal, e foi
moderado por Linda Pereira, Empresária
e Expert em Meeting Industry, que
aproveitou para levantar as preocupações
neste que foi um painel dedicado à “voz”
de todos os profissionais: “No norte
da Europa e nos EUA, o Associativismo
é visto como uma parte integrante
da nossa carreira. Em tempo de crise,
o poder da voz unida dos profissionais
dos setores e empresas é que faz com
que o mundo gire com mais certeza
e mais impacto”. Ideia partilhada pelo
Presidente da CIP que acrescenta
ainda a mensagem: “Inovação, valor
acrescentado e diferenciação é um
mote para as empresas, mas também
para as entidades associativas.
Se não estivermos permanentemente
a adaptar a nossa proposta de valor,
aqueles que representamos, não se
sentem representados. Uma associação,
independentemente da sua dimensão,
região ou setor, é uma entidade
que tem que se adaptar de forma
a responder a estas novas necessidades
e permanentes desafios.”
A conferência sobre Liderança contou
ainda, da parte da tarde, com uma
sessão prática em que os participantes,
divididos em mesas redondas, discutiram
sobre temas como o futuro do trabalho,
liderança, desafios do marketing
e vendas, atratividade e retenção de
talento, sustentabilidade e crescimento. n
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“A autonomia estratégica
alcança-se com investimento
em qualificações, investigação,
infraestruturas modernas
e capacidade de produção”
Maria da Graça Carvalho é deputada do Parlamento Europeu, onde entre
outras áreas se tem destacado pelo trabalho desenvolvido em temas
relacionados com a inovação, a digitalização e a energia. Em entrevista
à revista Indústria, a eurodeputada partilhou a sua visão sobre a atual crise
resultante do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, com foco nas prioridades
estratégicas da Europa a nível energético, mas também sobre o caminho
já feito e os desafios da Dupla Transição: Digital e Verde.

A economia portuguesa, à semelhança
das pares europeias, já começa a sentir
os efeitos do conflito entre a Rússia
e a Ucrânia. Do seu ponto de vista,
o que está nas mãos da UE fazer para
minimizar este impacto?
A responsabilidade da União Europeia
é agir rapidamente, e de forma decidida,
de forma a encontrar soluções de curto
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e médio prazo para as consequências
da invasão da Ucrânia pela Rússia.
A energia é fundamental, porque
a escalada de preços tem implicações
nos custos de produção e de distribuição
dos restantes produtos e matérias-primas.
A UE assumiu o objetivo estratégico de
reduzir drasticamente a sua dependência
da Rússia na energia e a única forma

de o fazer é diversificando fontes de energia
e fornecedores. A aposta nas renováveis
e a investigação científica, tendo em vista
o desenvolvimento de outras fontes
de energia limpas e acessíveis, são
igualmente importantes, mas não serão
suficientes para nos darem as soluções
de curto prazo de que precisamos.
Por isso, temos de avaliar a nossa

Entrevista

Maria da Graça
Carvalho
Eurodeputada

D.R.
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“É claro que, a curto
prazo, teremos de estar
preparados para
a possibilidade de adiar
o abandono de algumas
fontes de energia mais
poluentes, incluindo
o carvão. Mas esse
atraso será meramente
conjuntural”
capacidade instalada de armazenamento
e de apostar nas ligações que nos
permitirão trazer para o centro
da Europa a energia proveniente
de outros mercados. Por exemplo,
a interligação do gás dos Pirenéus
é extremamente importante para tirar
partido da capacidade instalada nos
terminais de gás natural liquefeito
existentes em Espanha e Portugal.
Face às dificuldades que ameaçam
estas economias, poderá impor-se
a necessidade de uma nova ‘bazuca’?
Neste momento não é isso que está
em cima da mesa. Os planos da Comissão
Europeia passam por aproveitar
os Plano de Recuperação e Resiliência
existentes, eventualmente redirecionando
alguns investimentos. No entanto,
parece claro que terão de existir novas
linhas de financiamento para assegurar
o investimento que terá de ser feito,
nomeadamente em infraestruturas
como as interligações de energia.
Até que ponto a instabilidade gerada
pelo atual conflito pode ter consequências
nas prioridades da UE em matéria
de Dupla Transição, como por exemplo
ao nível energético?
Ao nível da transição energética,
o atual quadro até poderá ter o efeito
de acelerar os planos existentes, não
apenas ao nível da aposta nas renováveis
e no desenvolvimento de novas formas
de energia mais limpas, mas também
no que respeita à eficiência energética
dos edifícios, por exemplo. É claro que,
a curto prazo, teremos de estar
preparados para a possibilidade de adiar
o abandono de algumas fontes de energia
mais poluentes, incluindo o carvão.
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Mas esse atraso será meramente
conjuntural. Os objetivos da UE para
a transição energética só saíram
reforçados desta situação. No que
respeita à Transição Digital, não sendo
um tema tão diretamente afetado pela
guerra na Ucrânia, esta torna-se também
ainda mais urgente. A concretização
do mercado único digital, por exemplo,
será extremamente importante para
reforçar a resiliência da União Europeia,
das suas empresas e indústrias, face
a crises de diferentes ordens.
O conflito poderá ser determinante
para que a Europa aposte no caminho
de uma maior “autonomia estratégica”?
Como vê as ideias que França tem vindo

“A concretização
do mercado único
digital, por exemplo,
será extremamente
importante para
reforçar a resiliência
da União Europeia,
das suas empresas
e indústrias, face
a crises de diferentes
ordens”

Entrevista

abertos. O que se pretende é reforçar
as condições em que nos apresentamos
nesses mesmos mercados. Refira-se
que, para termos sucesso, precisaremos
de investir em muitas áreas, desde as
infraestruturas à qualificação dos nossos
cidadãos. A autonomia estratégica
alcança-se com investimento em
qualificações, investigação científica,
infraestruturas modernas e capacidade
de produção.

“No contexto da Transição
Verde, faz cada vez
mais sentido apostar
na produção local,
que permite eliminar
o impacto ambiental
causado pela importação”

D.R.

a defender, e de que forma poderiam
ser implementadas sem levar a um maior
protecionismo?
A necessidade de reforçar a autonomia
estratégica da União Europeia já vinha
a ser debatida muito antes do arranque
da Presidência Francesa. Eu própria
tenho abordado insistentemente este
tema desde praticamente o início da atual
legislatura no Parlamento Europeu.
A pandemia de COVID-19, com as falhas
registadas no abastecimento de alguns
bens muito importantes, e depois
a chamada crise dos microchips, vieram
comprovar que a Europa precisava de
recuperar capacidades que vinha a perder
há muitos anos, em especial ao nível da
manufatura, mas também na extração

de determinadas matérias-primas
de grande importância. Passámos
a comprar feito o que antes produzíamos,
e isso deixou-nos extremamente expostos
aos nossos fornecedores externos.
Além disso, no contexto da Transição
Verde, faz cada vez mais sentido
apostar na produção local, que permite
eliminar o impacto ambiental causado
pela importação. Até há poucos anos
prevalecia apenas o critério do preço.
E isso contribuiu para o desaparecimento
de muitas indústrias europeias,
nomeadamente em Portugal. Mas agora
existem outros fatores a ponderar.
Nada disto equivale a protecionismo.
Não vamos fechar as portas às
importações. Os mercados continuarão

O mundo está hoje mais exposto aos
riscos dos ciberataques, tendo o conflito
Rússia-Ucrânia agravado esta realidade.
Que preocupações lhe suscitam este tema
e que medidas considera prementes para
a proteção dos países e, em particular,
das empresas?
Sinceramente não lhe consigo dizer,
nesta fase, se a invasão da Ucrânia pela
Rússia agravou significativamente o risco
de ciberataques. Os problemas já eram
sérios anteriormente. O certo é que este
é um tema abrangido pela Transição
Digital. Precisamos de levar a sério a
questão da cibersegurança, tanto ao nível
das instituições como individualmente.
Temos de fazer no mundo digital
o mesmo que fazemos no mundo físico.
Não deixamos abertas as portas das
nossas casas ou das nossas empresas.
A Digitalização e a Energia e Clima
estão entre as principais causas que
elegeu para as suas funções enquanto
eurodeputada. Qual a premência destes
temas para o progresso europeu?
São temas nucleares para o futuro
europeu. A Transição Digital é atualmente
o fator número um em termos de
competitividade das economias.
Quem não estiver a bordo deste comboio,
quem não aproveitar plenamente
o potencial dos dados, quem não
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“Quem não estiver
a bordo deste comboio
[da Transição Digital],
quem não aproveitar
plenamente o potencial
dos dados, quem não estiver
na linha da frente ao nível
da Inteligência Artificial,
da computação quântica,
da robótica, irá rapidamente
perder competitividade
no plano global”

estiver na linha da frente ao nível
da Inteligência Artificial, da computação
quântica, da robótica, irá rapidamente
perder competitividade no plano global.
E a Europa já estava a atrasar-se nesta
corrida, nomeadamente em relação
aos Estados Unidos. Estamos agora
a fazer os investimentos necessários para
inverter essa tendência. Por exemplo,
fui relatora de um conjunto de parcerias
muito importantes com a indústria,
no âmbito do programa-quadro Horizonte
Europa, entre as quais se incluem
as Tecnologias Digitais Fundamentais,
a Computação de Alto-Desempenho
e as Redes e Sistemas Inteligentes
(5G e 6G). No que respeita à energia,
julgo que a presente escalada de preços
é suficientemente esclarecedora em
relação à importância da energia para
todos os setores. E convém lembrar
que os problemas não começaram
apenas após a invasão da Ucrânia.
Por outro lado, a transição energética
está intimamente ligada aos objetivos
do European Green Deal. Não será
possível fazer o Green Deal, preservando
ao mesmo tempo os empregos e as
indústrias da Europa, sem um forte
investimento no desenvolvimento
de fontes de energia limpa e acessível.
A questão do clima não é apenas
um problema europeu. Trata-se de um
desafio existencial para todos nós. Temos
de recuperar o equilíbrio com o nosso
planeta, sob pena de o nosso futuro
– não apenas o nosso progresso – ser
posto em causa.
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Quais as principais propostas atualmente
a serem debatidas que podem contribuir
para acelerar a Dupla Transição Digital
e Verde?
Existem inúmeras propostas em cima
da mesa. Entre as mais importantes estão
as contidas no pacote Fit-for 55, no Guião
para a Década Digital e nos atos relativo
à Inteligência Artificial e aos Dados.
Mas, neste momento, o grande desafio
é criar as condições para passar essas
propostas à prática. A União Europeia
é muito boa a preparar estratégias
e legislação, mas não tanto a criar as
condições no terreno. Para as empresas,
para a indústria, para os cidadãos.
A comunidade empresarial, não obstante
o seu apoio aos objetivos da Transição
Verde, está muito preocupada com
os impactos de algumas propostas,
nomeadamente no que diz respeito
ao sistema de licenças de emissões,
e do CBAM. Estas preocupações têm
o devido peso no debate levado a cabo
no Parlamento Europeu?
São preocupações compreensíveis.
O Mecanismo de Ajustamento de Carbono
nas Fronteiras (CBAM) é fundamental
para que exista o que, na gíria, se chama
de level playing field. Ou seja: a existência
de condições mínimas de igualdade entre
os países ou blocos mais empenhados
na luta contra as alterações climáticas
e aqueles que não encaram essa luta com
a mesma seriedade. Caso contrário,
as empresas e indústrias europeias
correm o risco de ser vítimas de
concorrência desleal. No entanto,
existem claramente aspetos a melhorar.
A proposta da Comissão Europeia
prevê a eliminação de todas as licenças
gratuitas de emissões em 2025. A posição
do Partido Popular Europeu, ao qual
pertenço, aponta para a necessidade
de primeiro ser feita uma avaliação
de impacto do CBAM e de, posteriormente,
ser feito um phasing out mais suave.
Tendo em conta o espectro europeu,
como avalia a posição de Portugal
e o caminho que temos vindo a fazer
no sentido de tornar a Dupla Transição
uma realidade?
Portugal está bem nas renováveis, mas
existe muito por fazer na descarbonização
dos transportes e edifícios e na eficiência
energética. Na indústria há igualmente

D.R.

muito a fazer para apoiar certos setores,
em especial as indústrias de consumo
intensivo de energia. No que respeita
ao digital estamos consideravelmente
pior. A forma como decorreram os leilões
do 5G, tecnologia que será absolutamente
fundamental para o futuro da Europa,
foi extremamente preocupante no que
nos transmitiu sobre a falta de visão
estratégica do Governo. Teremos,
no Minho, um dos supercomputadores
da futura rede europeia, mas
continuamos a falhar no essencial.

Entrevista

na aplicação destas duas realidades
nas suas atividades?
Um dos problemas do nosso país
é a inexistência de um ecossistema
favorável à inovação. A burocracia,
o funcionamento da justiça, a fiscalidade,
dificultam o investimento por parte
das empresas no conhecimento
e no desenvolvimento de produtos
e serviços inovadores. E o que temos
verificado é que, mesmo quando existem
incentivos específicos para fazer estas
apostas, estes acabam por não ser
suficientemente aproveitados devido
a essas condições de contexto.
Precisamos de melhorar estas condições
para que tenhamos uma economia mais
dinâmica, amiga do investimento e da
inovação e menos dependente do Estado.
A Europa tem vindo a disponibilizar
um conjunto de fundos europeus
de modo a facilitar a Dupla Transição,
algo que está refletido no PRR português.
Na sua opinião, estarão as empresas
portuguesas preparadas para tirar
partido destes financiamentos?
Algumas estão. Pelo menos têm
consciência dos desafios que enfrentam
e têm vindo a dar conta das suas
preocupações. Mas a esmagadora
maioria das empresas portuguesas são
micro ou pequenas empresas, e muitas
destas terão de ser apoiadas neste
processo. Não apenas no plano financeiro,
mas também em termos de orientação.

“A burocracia,
o funcionamento
da justiça, a fiscalidade,
dificultam o investimento
por parte das empresas
no conhecimento
e no desenvolvimento
de produtos e serviços
inovadores”

Também ao nível das qualificações,
quer em termos de competências digitais
da população em geral quer ao nível do
número de especialistas, temos
de fazer muito mais. E a questão de género
será muito importante. Continuamos
a ter poucas mulheres nas áreas TIC,
o que significa que não apenas temos um
problema de desigualdade para resolver
como estamos a desperdiçar talentos.
Quando olha para o tecido empresarial
português, como vê a sua evolução

Quais são as principais oportunidades
e os desafios para a Dupla Transição
nas empresas portuguesas?
Os desafios são os que referi. No plano
das oportunidades, a Transição Verde
pode permitir a muitas empresas
portuguesas distinguirem-se com um
selo de qualidade e sustentabilidade
em mercados onde não conseguiam
ser competitivas quando o único critério
era o preço. A Transição Digital poderá
ajudar a combater as assimetrias
existentes no país, pelo seu potencial
para descentralizar muitas atividades
económicas. Estar sedeado numa
grande cidade ou na sua periferia deixará
de ser uma obrigação para muitos
negócios. Além disso, a nível Europeu,
o mercado único digital pode
ser extraordinariamente importante
para as nossas empresas. n
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Conferência “Economia Mais Circular”

Especialistas debatem
oportunidades e desafios
da Economia Circular
Com o objetivo de encerrar o projeto Economia Mais Circular, desenvolvido
ao longo de 12 meses, a CIP reuniu cerca de 30 especialistas para debater
o estado da arte da circularidade nas empresas, mas também os principais
desafios e oportunidades que se colocam no futuro.
Um inquérito nacional a empresas, sete
webinars, uma ação de demonstração
com 35 empresas, um documento
de recomendações, um guia de boas
práticas de circularidade, incluindo
a análise de 24 casos de estudo. Em
traços gerais, trata-se do balanço
do Projeto Economia Mais Circular
(Projeto E+C) desenvolvido ao longo
de 12 meses pela Confederação

Empresarial de Portugal (CIP), em
parceria com a EY-Parthenon, com
o objetivo de fazer um levantamento
do estado de arte da Economia Circular
em Portugal e contribuir para a sua
aceleração nas empresas. Para encerrar
a iniciativa, no dia 23 de fevereiro,
a CIP realizou uma conferência em que
promoveu o debate entre representantes
de diversos setores empresariais,

entidades públicas e do Sistema
Científico e Tecnológico Nacional
(SCTN) essenciais à Transição Verde,
e a agregação de vários projetos
e iniciativas liderados por diversas
entidades, que podem auxiliar
as empresas portuguesas a avançar em
termos de circularidade, contribuindo
para a sustentabilidade do tecido
empresarial nacional.

“O investimento na sustentabilidade
é absolutamente essencial
para a melhoria das condições do
Planeta, mas também fundamental
para o crescimento da economia”

“Este projeto resulta de uma
enorme vontade da CIP em provar
que as empresas são o veículo
e o motor da Economia Circular
e que estamos aqui para construir
e criar valor neste que
é um desígnio de todos nós”

“O processo de empregabilidade
é muito exigente e nos próximos
anos ainda vai ser mais exigente”

JOÃO PEDRO MATOS FERNANDES
Ex-Ministro do Ambiente
e da Ação Climática

CARLA SEQUEIRA
Secretária-Geral da CIP
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“A sustentabilidade
ambiental implica,
além de uma transição
energética bem-sucedida,
que as atividades
produtivas sejam cada
vez mais alicerçadas
na Economia Circular”
ANTÓNIO SARAIVA

Uma posição cimentada pelo na altura
Ministro do Ambiente e da Ação
Climática, João Pedro Matos Fernandes,
que lembrou que “temos de saber crescer
sem explorar mais recursos do que aqueles
de que necessitamos” e que neste processo
a Economia Circular tem um papel
fundamental. O governante defendeu ainda
que a redução da utilização das matérias-primas “fará mesmo parte do sucesso do
lucro empresarial, muito particularmente
das empresas portuguesas”, lembrando
que a Europa tem apenas 9% das matérias-primas críticas para o seu desenvolvimento.

Por sua vez, William Neale, Conselheiro
para a Economia Circular da Direção-Geral do Ambiente da Comissão
Europeia frisou que “a Economia Circular
é central para o European Green Deal”
e lembrou “o longo caminho já feito
em termos de política ambiental,
desde o dia em que esta era vista
como sendo uma restrição aos negócios
e à competitividade”. Destacou ainda
o papel do 2º Plano de Ação para
a Economia Circular, de 2020, que
“prioriza as cadeias de valor como
as que oferecem maior potencial
para os benefícios da circularidade”,
bem como o respetivo foco “em manter
os produtos na economia o máximo
de tempo possível, com uso intensivo”.
O especialista referiu também a sua boa
impressão face à extensão da adoção
de práticas inovadoras e disruptivas
de negócios circulares em Portugal.
“Tivemos a apresentação de muitos
negócios circulares e eram muito
avançados face ao que acontece
na maior parte dos países europeus”,
afirmou referindo-se a uma viagem
que fez a Portugal, em maio de 2019,
a acompanhar o Vice-Presidente
da Comissão Europeia.

“Na parte da formação há muito
trabalho a fazer. O que notamos
muitas vezes é que o trabalhador
teve formação, mas esta não
é específica para a empresa
para onde vai trabalhar”

“Temos um novo perfil
de consumidor: muito exigente,
mais crítico e que quer adotar
comportamentos responsáveis […]
Estão dispostos a pagar mais
por produtos mais duradouros”

RUI MIRANDA

ANA TAPADINHAS

Secretário-Geral do SINDEL

Diretora Geral da Deco

“Pretendemos, com este projeto, contribuir
para o aprofundamento da circularidade
nas empresas e para a melhoria do
conhecimento das barreiras, oportunidades
e vias de melhoria da Economia Circular
a todos os níveis, da Administração
às empresas, passando pelo Sistema
Científico e Tecnológico Nacional e pelos
consumidores”, afirmou o Presidente
da CIP, António Saraiva, na abertura do
evento, salientando que “a sustentabilidade
ambiental implica, além de uma transição
energética bem-sucedida, que as atividades
produtivas sejam cada vez mais alicerçadas
na Economia Circular”.

Os entraves à circularidade
Uma das iniciativas do Projeto E+C
foi a realização de um inquérito
a 202 empresas, com o objetivo
de avaliar os avanços em matéria
da Economia Circular, o qual revelou
que 86% das empresas refletem
já o tema da circularidade, em alguma
medida, na sua atividade, mas apenas
12% afirmam este ser elemento central
na sua estratégia.
Na conferência, foram analisados
os entraves para a circularidade
identificados no estudo. Miguel Cardoso
Pinto, Partner da EY-Parthenon, referiu
na apresentação das conclusões
que a legislação e o enquadramento
regulamentar são, para as empresas,
a maior barreira ao desenvolvimento
da circularidade, destacando
em concreto a regulamentação
complexa e a existência de processos
de desclassificação de resíduos difíceis
e demorados. As barreiras económicas
e financeiras também estão entre
as principais barreiras apontadas.
A importância de uma abordagem
colaborativa
Esta apresentação serviu de mote
para um debate dedicado à identificação
de oportunidades e de soluções que
permitam ultrapassar as barreiras
à Economia Circular nas empresas.
Analisando o estudo de uma forma
geral, Francisco Ferreira, Presidente
da ZERO mostrou-se muito satisfeito
com o diagnóstico feito já que “organiza,
sistematiza e valida” algumas das
preocupações comuns à indústria,
mas também às associações,
destacando que “há que avançar
e criar os mecanismos de troca
de comunicação de trabalho conjunto”.

“Há um papel de toda a cadeia
de valor, desde a produção à indústria,
e que acaba na distribuição,
de ser capaz de demonstrar a
bondade e a validade do equilíbrio
entre sustentabilidade
e racionalidade económica”

GONÇALO LOBO XAVIER
Diretor Geral da APED
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A colaboração foi, aliás, uma palavra
que uniu os oradores relativamente
à postura necessária para enfrentar
os desafios da circularidade. Luís Delgado,
Presidente da APQuímica, explicou
que a Economia Circular “faz parte
da sobrevivência e crescimento a prazo
de cada empresa”, considerando
pertinente a “simbiose” entre empresas
e “existir capacidade para ter parcerias
específicas dos produtos, resíduos
e aproveitamento na lógica de negócio
subjacente”.
Em matéria de circularidade, e face
às preocupações do setor que representa,
Rafael Campos Pereira, Vice-Presidente
Executivo da AIMMAP, reforçou que
a aposta deve passar pela “simplificação
dos processos de desclassificação
de resíduos” e pela “redução de custos,
burocracia, complexidade e pelo
investimento” nesse domínio, sem deixar
de referir também a importância
do ecodesign, e frisando que “a Indústria
não é o problema, mas sim, a solução”.
No que diz respeito à simplificação
e à desclassificação de resíduos, Nuno
Lacasta, Presidente da APA, sinalizou uma
evolução, dando como exemplo alterações
que resultam da legislação recente:
“neste momento, o Sistema Científico
e Tecnológico pode ajudar a desclassificar”.
Para Nuno Lacasta é, precisamente,
numa “abordagem colaborativa” que se
tem de prosseguir, lembrando que “cada
um depois desempenha o seu papel”.
O valor das competências
Indissociável da circularidade nas empresas
são as competências dos profissionais. No
seguimento da apresentação dos resultados
do inquérito “Empregos Circulares-Perfil
de Qualificações” realizada por Susana
Escária, da Secretaria-Geral do Ambiente,
Helena Almeida, Head of Sustainability

“Na escolha informada,
a sustentabilidade é um critério,
mas temos de garantir que
a publicidade que é divulgada
é verdadeira”

SÓNIA PASSOS
Diretora dos Serviços
de Comunicação ao Consumidor
da DGC
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Ainda existe um longo
caminho a fazer no
sentido de as empresas
terem profissionais com
competências adequadas
para fazer face aos
desafios impostos pela
circularidade

da Sonae Capital, José Manuel Castro,
Diretor Executivo da Modatex, Sofia Santos,
Sustainability Champion in Chief da Systemic
e Professora no ISEG, e Rui Miranda,
Secretário-Geral do SINDEL, deram pistas
sobre o que as empresas procuram,
o que está a ser feito para integrar
as competências exigidas no ensino
e formação profissional, ou o que o sistema
de ensino pode acrescentar nessa matéria.
Entre todos foi consensual que ainda
existe um longo caminho a fazer
no sentido de as empresas terem
profissionais com competências
adequadas para fazer face aos desafios
impostos pela circularidade.

haja um estreitamento das relações
entre as empresas e as universidades
e os próprios centros de formação
profissional” de modo a que os cursos
sejam redesenhados para garantir
formação que vá ao encontro das
competências necessárias para o futuro.
A opinião de Sofia Santos foi no mesmo
sentido, com a especialista do ISEG
a considerar que “o sistema de ensino
está sempre atrasado”. “Temos uma
quantidade de regulação europeia
sobre estes temas e 95% dos jovens
na faculdade não sabem da regulação
que está em cima da mesa e não têm
as competências que as empresas
precisam”, acrescentou.
Equilíbrio entre o sustentável
e a acessibilidade económica
No quadro da Economia Circular,
também cabe à sociedade um papel,
designadamente no que diz respeito
ao consumidor enquanto beneficiário
último dos bens e serviços.

Helena Almeida afirmou que
as competências são um tema
“desafiante”, acrescentando que “requer
investir muito na requalificação e que

Num debate que juntou Sónia Passos,
da Direção-Geral do Consumidor,
Ana Tapadinhas, da DECO, Gonçalo
Lobo Xavier, da APED, e Pedro Queiroz,
da FIPA, ficou claro que os consumidores
estão cada vez mais conscientes face
ao tema da sustentabilidade e dispostos
a considerar pagar mais por produtos mais
duráveis, apesar do preço continuar a ser
fundamental na tomada de decisão. n

“Não podemos ver a questão
da circularidade ou das embalagens
de forma individual. Há uma
envolvente grande, sendo que
para a indústria alimentar,
o grande ativo é a segurança
dos bens alimentícios”

“Hoje em dia, na Economia
Circular podemos ser mais
ambiciosos, pois pomos o sistema
económico a funcionar como
um ecossistema natural no qual,
tendencialmente, não haverá
desperdícios”

PEDRO QUEIROZ

LUÍS MIRA AMARAL

Diretor Geral da FIPA

Vice-Presidente da CIP

Economia
No evento foram
divulgadas nove
iniciativas que
podem ajudar
as empresas
a tornarem-se
mais circulares

Ferramentas para a Economia Circular
Foram apresentadas nove ferramentas e iniciativas que as empresas têm ao dispor para se tornarem mais circulares. Sílvia Machado,
da área do Ambiente e Clima da CIP e Coordenadora do Projeto E+C, que apresentou este painel, comparou a gestão da circularidade
nas empresas a um sistema de gestão da qualidade, em que se repetem sucessivamente três fases com o objetivo da “melhoria contínua”.

MEDIR
Neste contexto, foram apresentadas três ferramentas de medição
de circularidade nas empresas, com destaque para o Circulytics,
desenvolvido pela Fundação Ellen MacArthur, que foi utilizado na
ação de demonstração levada a cabo junto de 35 empresas no
Projeto E+C. Para além do Circulytics, foram ainda apresentadas
outras duas ferramentas: a CTI Tool, promovida pelo BCSD
Portugal, e a ferramenta desenvolvida pela AEP no âmbito do
projeto EcoEconomy 4.0.

PLANEAR
Após a medição da circularidade, é ocasião de analisar os dados
obtidos e identificar estratégias. Enquadradas nesta fase, foram
apresentadas três iniciativas de informação e capacitação.
Uma dessas iniciativas é o projeto BE SMART BE CIRCULAR, da
responsabilidade da ASWP, focada em sensibilizar, dinamizar e
capacitar as Pequenas e Médias Empresas, com relevância para o
setor dos resíduos. Também foi destacado o PACTO PORTUGUÊS
PARA OS PLÁSTICOS, liderado igualmente pela ASWP, uma
iniciativa de partilha de informação que reúne vários atores
nacionais da cadeia de valor do plástico em torno de um objetivo
comum: reinventar o plástico. Dentrodo Sistema Científico

e Técnico, o BLC3 apresentou o CECOLAB, um laboratório
colaborativo para a Economia Circular focado no apoio à
desclassificação de resíduos.

ATUAR
Determinada a estratégia e o plano de atuação, chega a vez de
passar à ação. Aqui foram apresentadas três iniciativas
em que as empresas se podem apoiar. Uma delas é o CIRCO
Hub Portugal, promovido pela APA e pelo IAPMEI, e coordenado
pelo LNEG, um programa de capacitação em design circular
criado para apoiar o desenvolvimento de produtos, serviços e
modelos de negócio circulares, dirigido a empresas industriais.
Focado na redução do desperdício, foi partilhada informação
sobre a plataforma ZERO DESPERDÍCIO 360, desenvolvida pela
associação DARiACORDAR, uma ferramenta digital agregadora
de parceiros para a gestão de excedentes e medição de impactos
de sustentabilidade. Já no âmbito das embalagens, foi destacado
o PONTO VERDE Lab, um projeto da SPV que reúne informação
e soluções para uma maior sustentabilidade e reciclabilidade
das embalagens nas várias etapas e até ao seu fim de vida, até
poderem voltar a ser nova matéria-prima.

DIZEM QUE
O HIDROGÉNIO
É INCOLOR.
PARA NÓS, É VERDE.
A Iberdrola utiliza eletricidade 100% verde para produzir hidrogénio,
uma das grandes apostas de fonte energética para um futuro mais sustentável.

Saiba o que estamos a fazer
para sermos líderes mundiais
na produção de hidrogénio verde.
O QUE FAZ POR SI, FAZ PELO PLANETA.
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Mestrados Executivos
Nova SBE em parceria
com a CIP
No final destes programas os alunos serão capazes de resolver desafios
complexos aplicando novas formas de pensar e garantindo assim
uma maior adaptação das suas empresas ao mercado global.
A CIP – Confederação Empresarial
de Portugal é parceira da Nova SBE no
âmbito dos seus mestrados executivos.
Esta parceria visa, entre outros aspetos,
garantir que existe uma forte ligação
entre o mundo empresarial e o mundo
académico, diminuindo assim os gaps
de competências entre o que se ensina
e as competências de que precisam as
organizações. A CIP orgulha-se
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de ser um pivot essencial na promoção
de uma economia mais forte e competitiva,
condição essencial para uma sociedade
mais justa, equitativa e solidária. A Nova
SBE, pelo seu posicionamento e a sua
missão, está alinhada com as tendências
de desenvolvimento futuro do mercado,
tendo uma missão de impacto positivo,
por isso, contribuindo para construir uma
sociedade mais justa e sustentável.

Numa lógica de lifelong learning,
a oferta da Nova SBE tem evoluído para
garantir uma trajetória de aquisição de
conhecimentos ao longo da vida, o que
pressupõe a capacidade de atualização
de competências e antecipação das
grandes movimentações que acontecem
no mundo, e, consequentemente,
nas empresas. Com ciclos de mudança
cada vez mais curtos, as competências

Economia

Mestrados
Executivos

5
opções

Das áreas disponibilizadas, três são
desenvolvidas em torno de temas
incontornáveis nos dias de hoje:
• I novação & Empreendedorismo:
a digitalização veio acelerar os
processos de inovação e transformação
nas empresas, que se tornaram
competências imprescindíveis para
o futuro, sublinhando a necessidade
de um espírito empreendedor.
•M
 arketing & Estratégia: o contexto
atual forçou também a criação de
novas relações com o cliente, exigindo
um reposicionamento das empresas
e mudanças de estratégia.

precisam de ser desenvolvidas com maior
prontidão e é missão das instituições de
ensino superior contribuírem para essa
adaptação ao mercado.

A promoção de uma
economia mais forte passa
pela formação superior
dos quadros das empresas
A promoção de uma economia mais
forte passa pela formação superior
dos quadros das empresas. Um
estudo recente da Fundação Francisco
Manuel dos Santos aponta desafios e
necessidades de um novo paradigma
para a economia portuguesa, assente
no conhecimento, em que a formação
superior dos seus quadros está associada
à produtividade de uma empresa
e aumenta a probabilidade de se tornar
exportadora. É neste contexto que
a parceria entre a CIP e a Nova SBE
para o desenvolvimento dos mestrados
executivos assume particular relevância.

•F
 inanças & Mercados Financeiros:
as novas tecnologias e standards
colocam cada vez mais desafios
à gestão de negócios, pelo que a
aquisição de competências financeiras
de futuro é essencial para assegurar
a viabilidade económica de todas
as organizações.
Há ainda duas áreas muito estratégicas
e críticas para o futuro das empresas:
• Liderança: mudanças de poder
nas organizações e o aparecimento
de novas formas de trabalhar, como
o remoto, torna necessário o surgimento
de novas formas de liderar.
•A
 vançado em Gestão: numa perspetiva
mais sénior, é preciso atribuir novas
ferramentas a gestores experientes
para que possam gerir as suas
organizações de uma forma mais ágil.
Mais informações disponíveis aqui:

Estes mestrados (ver caixa) têm uma
particularidade: partem do pressuposto
que os candidatos já têm uma
experiência de trabalho consolidada
e não partem do ponto zero, por isso, ao
contrário do que se passa nos mestrados
dirigidos a públicos mais jovens,
é possível completá-los em apenas
um ano. Para frequentar esta formação,
é necessário ter uma licenciatura
anterior numa área relevante e,
no mínimo, cinco anos de experiência
laboral. No Mestrado Executivo Avançado
em Gestão, exige-se aos participantes
que tenham pelo menos dez anos
de experiência profissional.

Ao contrário do que
se passa nos mestrados
dirigidos a públicos
mais jovens, é possível
completar estes
mestrados executivos
em apenas um ano
É ainda importante referir que os
primeiros seis meses de programa são
feitos em regime pós-laboral, permitindo
ao participante manter a sua agenda
laboral e conectar as aulas com o seu
dia a dia. O segundo semestre pode
ser realizado à distância, com um
acompanhamento online e uma agenda
completamente personalizada. Durante
os primeiros seis meses, a formação terá
como principal objetivo criar condições
para adquirir ou rever conhecimentos
e desenvolver novas formas de pensar
através de metodologias de ação-reflexão. Estes meses são essenciais
para que, no segundo semestre, possam
aplicar estas novas abordagens a um
desafio empresarial real. Isto porque
sabemos que, para um conhecimento
se tornar numa competência, é necessário
aplicá-lo no mundo real. Deste modo,
no final destes programas os alunos
serão capazes de resolver desafios
complexos aplicando novas formas
de pensar e garantindo assim uma
maior adaptação das suas empresas
ao mercado global. n
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CGD: Um parceiro
no acesso aos
Fundos Europeus

A Caixa está ao lado das empresas em todas
as fases do ciclo de vida das candidaturas
aos fundos estruturais e dos seus projetos,
através de várias iniciativas e parcerias.
Repartidos entre o Portugal 2030,
o Plano de Recuperação e Resiliência
e o remanescente do Portugal 2020
(SI Inovação para as empresas),
estão previstos um conjunto de fundos
estruturais para Portugal no valor de
61 mil milhões de euros para o período
2021-2029. A Caixa como banco público,
português e instituição de referência,
assumiu perante o mercado um
posicionamento de proatividade destacada
na colocação destes instrumentos
nas empresas.
A Caixa está ao lado das empresas
em todas as fases do ciclo de vida das
candidaturas e dos seus projetos. Com
o propósito de ser um parceiro estratégico
de referência das empresas portuguesas,
foi criada uma Plataforma Digital “Caixa
PRR PT 2030”, disponível no cgd.pt
e em www.caixaprrpt2030.pt.
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Com mais de 80.000 visitantes, desde
o seu lançamento em outubro de 2021,
esta Plataforma permite a qualquer
empresa o acesso a informação relevante
e sistematizada sobre os fundos
estruturais e sobre a Oferta Caixa,
ajudando as empresas a crescer, inovar,
internacionalizar-se e a tornarem-se
mais competitivas e sustentáveis.
A Caixa implementou um Modelo
de Rating ESG para os seus clientes
do segmento empresa, de todos os
setores de atividade. O principal objetivo
deste Rating é apoiar as empresas no
processo de transição para uma economia
mais verde e mais inclusiva, fornecendo
inputs para a melhoria deste seu Rating,
de modo a reorientarem os fluxos de
capital para estratégias de financiamento
sustentável, assegurando a maximização
de valor para os diversos stakeholders.

Desde o seu lançamento
em outubro de 2021,
a plataforma digital
“Caixa PRR PT 2030”, que
dá às empresas acesso a
informação sobre os fundos
estruturais e a Oferta
Caixa, contou com mais
de 80.000 visitantes
A Caixa tem vindo a dinamizar o Protocolo
de colaboração assinado, em julho
de 2021, com a Confederação Empresarial
de Portugal, começando a mobilizar
200 milhões de euros em apoios às
empresas do universo associado da CIP,
com um importante foco nas prioridades
de Transição Digital, Transição Energética
e Resiliência. n

Internacional

Hannover Messe 2022
Feira internacional da Indústria

120 empresas
mostram o que
de melhor se
faz em Portugal
Na Hannover Messe 2022 vão estar presentes
empresas nacionais, sobretudo do setor
metalúrgico e metalomecânico e de tecnologias
de produção, mas também de outros ramos
como o têxtil e o plástico, que irão revelar
o que de mais inovador se faz em Portugal.
Conheça alguns desses projetos.
Portugal é o país parceiro da próxima
edição da Hannover Messe, a maior feira
do mundo para o setor da tecnologia
industrial, que decorre entre 30 de maio e
2 de junho na Alemanha. Apresentando-se sob o mote “Portugal Makes Sense”,
a participação nacional, coordenada pela
Agência para o Investimento e o Comércio
Externo de Portugal (AICEP), contará com
cerca de 120 empresas expositoras dos
domínios de Engineered Parts & Solutions,
Digital Ecosystems, Energy Solutions e
Automation & Robotics, naquela que é já
uma das maiores representações de um
país parceiro nesta feira.
Para as empresas nacionais participantes,
os quatro dias de feira serão uma
oportunidade para captar investidores,
estimular exportações, apresentar
produtos inovadores e promover parcerias
industriais.

“Estamos a conseguir
reunir uma fantástica
comitiva de empresas
inovadoras e de enorme
valor acrescentado que
estão muito empenhadas
em mostrar ao mundo
as suas inúmeras
e notáveis competências”
RAFAEL CAMPOS PEREIRA
“A Hannover Messe constituirá sem dúvida
a melhor oportunidade dos últimos anos
para a economia nacional, já que, num só
evento, vai ser possível consolidarmos a
nossa afirmação junto do mercado alemão,

evidenciando que somos um
dos principais parceiros e potenciais
parceiros para trabalhar, investir
ou comprar”, sendo também uma
“oportunidade para trabalharmos
a notoriedade e a perceção de que
Portugal é competitivo e diferenciador”,
afirma Rafael Campos Pereira, Vice-Presidente Executivo da Associação
dos Industriais Metalúrgicos
Metalomecânicos e Afins
de Portugal (AIMMAP), entidade que,
com a Câmara de Comércio e Indústria
Luso-Alemã, é responsável pela
organização da participação nacional.
No que respeita à adesão das empresas
lusas, o Vice-Presidente da AIMMAP
faz “uma avaliação altamente positiva”,
explicando que a missão empresarial
nacional irá integrar “o que de melhor
se faz em Portugal em clusters
de excelência como os da mobilidade,
das peças técnicas de elevado valor
acrescentado, dos moldes, das
tecnologias de produção, das tecnologias
de informação e da energia”.
“Estamos a conseguir reunir uma
fantástica comitiva de empresas
inovadoras e de enorme valor
acrescentado, que estão muito
empenhadas em mostrar ao mundo
as suas inúmeras e notáveis
competências”, acrescenta.
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A importância de participar no certame
A Hstools, uma das integrantes dessa
comitiva, começa por destacar
a importância de as empresas nacionais
participarem num evento como
a Hannover Messe enquanto forma
de projetarem o trabalho desenvolvido.
“Na nossa opinião, a elevada qualidade
de muitos produtos fabricados
por empresas portuguesas não
encontra a devida correspondência
na perceção que os consumidores,
finais ou profissionais, têm das marcas
nacionais”, defende a este propósito
a empresa centrada no fabrico
de ferramentas especiais de corte,
que se desloca a Hannover com
o objetivo de “consolidar a marca
no mercado internacional”.

Um objetivo que conta com a elevada
afluência da Hannover Messe como
potenciador. De salientar que a Hannover
Messe recebe anualmente mais
de 200 mil decisores mundiais, sendo
que relativamente à edição deste ano,
a presença expositiva de Portugal
é traduzida em quatro pavilhões. Um
Pavilhão Central (nacional) com 1.300 m2
e três Pavilhões Temáticos com 200 m2 cada.
A Bresimar Automação, que já participa
na feira com stand próprio desde 2015,
é outra das empresas que também se
desloca a Hannover no final de maio.
“Todos os anos, a evolução do número
de participantes e visitantes desta grande
feira supera todas as expectativas”,
começa por afirmar a empresa

especializada no comércio de
equipamentos e soluções para
a automação industrial, explicando que
a participação no evento permite não
só “alavancar e explorar os canais
de distribuição, através de contactos com
players de grande relevância e potencial”,
como também é uma forma de estar
no “centro da inovação” e conhecer
as novidades e tendências que as grandes
multinacionais têm para apresentar.
Já a Cheto, empresa centrada no
desenvolvimento e produção de máquinas
de furação profunda e fresagem, antecipa
que a sua participação na Hannover Messe
irá permitir “aumentar a credibilidade
Cheto no mercado alemão e dignificar
a tecnologia made in Portugal”. n

Exemplos de inovação nacional na Hannover Messe
CHETO
A Cheto é especializada no desenvolvimento e produção de máquinas
de furação profunda, disponibilizando numa só máquina a capacidade
para furação profunda, furação convencional, fresagem, roscagem
e mandrilagem, com especial aplicação na indústria de moldes e setor
da energia. A empresa vê a próxima edição da Hannover Messe
como sendo uma “excelente oportunidade” para apresentar ao mercado
alemão o seu novo modelo SIC 1000, uma máquina de seis eixos
com braço de furação profunda que resulta de “um grande investimento
no desenvolvimento tecnológico”.
HSTOOLS
A atividade da Hstools é centrada no fabrico de ferramentas especiais
de corte para setores como a indústria automóvel, aeronáutica,
da energia ou máquinas. Estando envolvida em “projetos pioneiros”
para fabricantes como a Tesla ou a Lucid, sem especificar, a Hstools adianta
que pretende levar a Hannover várias soluções nesta área. Adicionalmente,
a empresa pretende mostrar a sua capacidade ao nível das ferramentas
de patins com lâmina ajustável e lançará também uma nova fresa
para acabamento.
BRESIMAR
A Bresimar Automação é especializada no comércio de equipamentos
e soluções para a automação industrial. A empresa adianta que, em adição
ao portefólio de soluções da Tekon Electronics – unidade de negócios
especializada em tecnologia de sensores sem fios – irá apresentar
no certame “uma inovadora solução completa de monitorização”,
bem como uma “revolucionária tecnologia sem fios” para recolha de variáveis
como temperatura, humidade, pressão, qualidade do ar e CO2.
Serão ainda apresentados os novos produtos desenvolvidos no último ano.

44

indústria

1º Trimestre 2022

Internacional

OCDE analisa reforço
da ligação entre IDE
e PME em Portugal

Estudo-piloto foca-se nos esforços de promover os benefícios do
Investimento Direto Estrangeiro por forma a que estes se traduzam em mais
produtividade e inovação para as PME. Nas recomendações apresentadas
pela OCDE é notório o alinhamento com aquelas que a CIP tem vindo a realçar.
No passado dia 12 de janeiro, teve lugar
em Paris a apresentação do estudo
da Organização de Cooperação e de
Desenvolvimento Económicos (OCDE)
“Strengthening FDI and SME Linkages
in Portugal”, que contou com a abertura
do, na altura, Ministro de Estado,
da Economia e Transição Digital, Pedro
Siza Vieira, e do Secretário-Geral Adjunto
da OCDE, Yoshiki Takeuchi.
O estudo foi o resultado de uma
colaboração entre a OCDE e vários
organismos portugueses (AICEP, ANI,
AD&C, IAPMEI, GEE, e Ministério da
Coesão Territorial) sob coordenação da
Direção-Geral das Atividades Económicas

(DGAE). Foi o primeiro estudo-piloto entre
a OCDE e a Comissão Europeia sobre
o reforço da ligação entre Investimento
Direto Estrangeiro (IDE) e Pequenas e
Médias Empresas (PME), e será replicado
em outros países.

A análise da OCDE aborda
diversos fatores como
as parcerias estratégicas,
integração em cadeias
de valor e o enquadramento
político-institucional

O documento foca-se nos esforços
de promover os benefícios do IDE por
forma a que estes se traduzam em mais
produtividade e inovação para as PME.
A análise aborda diversos fatores como
as parcerias estratégicas, integração
em cadeias de valor e o enquadramento
político-institucional. São apresentadas
recomendações para que esta ligação
entre o IDE e as PME seja mais frutífera.
Tem ainda um importante componente
regional com enfoque nas regiões Norte
e Alentejo.
As recomendações do estudo
É notório o alinhamento entre várias das
recomendações apresentadas pela OCDE
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e aquelas que a CIP tem vindo a realçar,
nomeadamente a necessidade de Portugal
apostar na captação de investimento,
na capitalização das empresas e nas
qualificações. Neste contexto, destacamos
em baixo algumas das recomendações
apresentadas neste relatório.
Primeiramente, a OCDE incentiva a
estruturação de políticas de promoção
de IDE que sejam suficientemente
articuladas e diferenciadas para apoiar
diferentes tipologias de IDE (por exemplo:
grandes investidores, startups, I&D,
etc.). A este título, a CIP propõe, por
exemplo, o relançamento de medidas
como a Portugal Venture Capital initiative
(PVCi) de forma a dinamizar o capital
de risco e a diversificar os instrumentos
de capitalização disponíveis para as
empresas, o que seria particularmente
relevante para startups e atividades
de I&D das PME.
Adicionalmente, a OCDE refere
que a qualidade da infraestrutura
de transferência de conhecimento
melhorou (por exemplo, os Laboratórios
Colaborativos), no entanto, ainda
se observam disparidades regionais
nos serviços de apoio às PME. Urge por
isso apoiar mais este tipo de programas
junto de regiões menos desenvolvidas.
A CIP acredita que a cooperação entre
Academia e Empresas deverá ser mais
incentivada, dada a sua capacidade
de fomentar a inovação e a transferência
de conhecimento necessária para o país
ganhar competitividade.
A OCDE recomenda também que,
para melhorar o acesso das PME
ao financiamento, é necessário abordar
as vulnerabilidades do setor bancário
de modo a que este possa conceder
mais crédito e que se alavanque
o Banco Português de Fomento (BPF)
para promover a capitalização das PME.
Sobre este último ponto, a CIP defende
a capacitação do BPF para a sua missão
de dinamizador da diversificação, quer das
fontes de financiamento e de capitalização
das PME, quer dos instrumentos à sua
disposição, nomeadamente através
da operacionalização urgente dos
instrumentos previstos no Plano de
Recuperação e Resiliência e do reforço
das verbas que lhe estão alocadas.
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No âmbito sócio-laboral, a rigidez
ainda verificável no mercado de trabalho,
limita a mobilidade laboral e, assim,
a difusão de conhecimento entre as
empresas estrangeiras e as empresas
portuguesas, com naturais impactos
na produtividade. Por isso, a OCDE
recomenda a necessidade de reduzir
os custos de contratação por parte
das PME, habilitando-as a reter
e atrair trabalhadores altamente
qualificados. A CIP há muito que
defende a diversificação das formas de
contratação e a necessidade de flexibilizar
alguns domínios da legislação laboral
portuguesa, a qual está muito longe de
se considerar flexível, como é sublinhado
por diversas entidades internacionais
(como o Fundo Monetário Internacional,
que aponta o elevado nível do nosso
“Índice de Proteção Laboral (EPL)”)
e europeias, de entre as quais se destaca
a Comissão Europeia.

É notório o alinhamento
entre várias das
recomendações da OCDE
e as que a CIP tem vindo
a realçar, nomeadamente
a necessidade de Portugal
apostar na captação
de investimento,
na capitalização
das empresas
e nas qualificações

Por fim, a OCDE incentiva a melhoria
do enquadramento político-institucional,
centralizando a estrutura que facilita
a difusão de conhecimento de IDE para
as PME, dado que a implementação
destas políticas se encontra fragmentada
por vários ministérios e agências
governamentais. Adicionalmente,
recomendam que se estabeleça uma
estrutura mais eficaz de monitorização
e avaliação de políticas públicas e com
enfoque na aferição de resultados/
impactos e não apenas na sua execução.
No entender da CIP, deverão ser
encontradas soluções adequadas para
aumentar a eficiência e cooperação
dos organismos responsáveis pelas
principais políticas nas áreas de difusão
de conhecimento de IDE para as PME:
IAPMEI, ANI, AICEP e AD&C. n
Leia o relatório completo aqui

