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sta semana, o governo informou os parceiros sociais da sua decisão uni-
lateral de aumentar o salário mínimo nacional em mais 30 euros – o 
que representa, para as empresas, um esforço acrescido de 43,40 euros 
mensais por trabalhador abrangido por este aumento. 

Nenhum argumento económico justifica esta medida, que só o jogo 
político entre governo e os partidos à sua esquerda pode explicar. Pelo contrário, 
toda a evidência empírica a desaconselharia. 

Fiz já referência, neste espaço, a um estudo, publicado em julho deste ano, que 
conclui que as recentes políticas de salário mínimo tiveram um impacto negativo 
no emprego e que esse impacto foi ampliado para empresas em dificuldades fi-
nanceiras. 

Aumentar o salário mínimo quando a esmagadora maioria das empresas en-
frenta gravíssimas dificuldades financeiras é uma decisão irresponsável. 

Outro estudo, de 2011, concluiu que os trabalhadores cujo salário aumenta por 
força do aumento do salário mínimo ficam mais expostos ao risco de perda do 
emprego. Esta medida acabará, assim, por prejudicar muitos daqueles que supos-
tamente quer beneficiar. 

Não sei quantas empresas irão ainda sucumbir a esta crise, lançando os seus tra-
balhadores no desemprego. 

Só na restauração e bebidas, 40% das empresas ponderam avançar para insol-
vência. Em novembro, cerca de 31% das empresas deste setor já não conseguiram 
efetuar, total ou parcialmente, o pagamento dos salários. Esta percentagem sobe 
para 34% no setor do alojamento turístico, onde 39% das empresas não regista-
ram qualquer ocupação no mês de novembro e 32% indicou uma ocupação máxi-
ma de 10%, com perspetivas de agravamento nos próximos meses. Estas são algu-
mas das conclusões de um inquérito da AHRESP, associação que representa estes 
setores. 

Serão as micro e pequenas empresas, que, mais do que as de maior dimensão, 
recorrem ao salário mínimo, que serão mais penalizadas. É esta micro realidade 
empresarial, mais fragilizada, mais afetada pela crise, que dificilmente suportará 
este acréscimo de custos. 

Não sei, repito – e o governo também não sabe – quantos trabalhadores irão 
ainda perder os seus postos de trabalho devido ao encerramento das empresas em 
que exercem a sua atividade. Mas sei – e o governo também o sabe – que o au-
mento do salário mínimo vai reduzir a capacidade de sobreviver de muitas em-
presas. Terá o governo avaliado minimamente os impactos diretos e indiretos 
desta medida? Se o não fez, foi irresponsável. Se o fez, onde estão as respetivas 
conclusões? 

Num timing político curioso, o governo veio, um dia depois da decisão sobre o 
salário mínimo, anunciar o alargamento de alguns dos instrumentos de apoio à 
tesouraria das empresas, indo ao encontro, reconheço, de algumas das propostas 
do movimento associativo. 

Estas medidas, contudo, não tornam mais compreensível ou menos contestá-
vel a decisão extemporânea de aumentar os custos das empresas, expondo-as ain-
da mais ao risco de encerrarem as suas portas e reduzindo ainda mais a sua capaci-
dade de investimento. 

Os desempregados de amanhã pedirão contas desta política inconsequente.

á sinais de esperança no 
horizonte. Ultrapassado o 
bloqueio, a bazuca euro-
peia pode finalmente ser 
disparada e podem come-

çar a chegar às economias os meios 
para suavizar os efeitos de uma crise 
sem precedentes. O arranque da vaci-
nação contra a covid no Reino Unido  – 
nosso maior cliente no turismo – per-
mite-nos também começar a antecipar 
os ventos de mudança tão necessários a 
que Portugal volte a perspetivar o cres-
cimento possível. E as novas medidas 
aprovadas pelo governo para apoiar as 
empresas permitem ao menos olhar 
com maior benevolência o futuro. Mas 
há ainda tempos muito difíceis pela 
frente – os mais difíceis talvez –, com 
anunciados fechos, falências e desem-
prego a cair em 2021 e a prolongar-se 
por muito mais tempo do que inicial-
mente se previa. A letra que melhor 
definirá a recuperação ainda está por 
descobrir, mas uma coisa já parece cer-
ta: antes do verão dificilmente seremos 
capazes de inverter o ciclo depressivo 
no país – provavelmente levará ainda 
mais tempo em setores como o turis-
mo, a restauração, os eventos, o comér-
cio. E a presidente do BCE, Christine 
Lagarde, aponta já um prazo de dois 
anos para que a verdadeira recuperação 
aconteça no plano europeu. E como sa-
bemos pelo que a experiência, até re-
cente, nos tem ensinado, para Portugal 
ela deverá custar mais a chegar: em 
tempo, em meios e em grau de dificul-
dade.  

Uma boa notícia  é que o país real – 
os empresários, os gestores, os líderes  e 
aqueles que todos os dias ultrapassam 
as maiores dificuldades para garantir 
que continuamos a produzir – está fo-
cado e empenhado em ultrapassar to-
dos os obstáculos que há no caminho. 
E há ideias boas, sólidas e objetivas a 
trabalhar, como as que se discutiram 
na conferência do 9.o aniversário do Di-
nheiro Vivo e as que nos deixam os lí-
deres de todos os setores e que pode ler 
nas páginas finais deste caderno espe-
cial. Pontos de partida válidos para ul-
trapassar os maiores desafios que te-
mos pela frente e relançar Portugal.  

Cabe-nos a nós, a cada um de nós, vi-
rar a mesa e dar gás à máquina produti-
va – assim nos deem os meios e as con-
dições para podermos levar o país para 
a frente e chegar mais longe, mais for-
te, mais bem preparado para competir 
no mundo. 

Levar Portugal 
mais longe
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ANGELA MERKEL 
CHANCELER ALEMÃ

Viktor Orban e Mateusz Morawiecki 
saudaram ontem, num tom de vitó-
ria, o acordo que permite desblo-
quear o pacote de 1,8 biliões de eu-
ros para os próximos sete anos, 
que inclui os fundos de apoio para 
enfrentar a crise pandémica e que 
são essenciais para Portugal. Os lí-
deres húngaro e polaco tentaram 
um braço-de-ferro com os restan-
tes Estados-membros, mas acaba-
ram por chegar a um acordo em 
cima da meta. A presidência alemã 
resolveu assim um enorme proble-
ma que surgiu na reta final do seu 
mandato, antes de passar a bola a 
Lisboa, com Merkel a admitir que 
“foi um trabalho enorme, mas to-
dos podemos ver como a segunda 
vaga da pandemia do coronavírus 
nos pressiona e ameaça a seguran-
ça das finanças da União Europeia”.

PEDRO NUNO SANTOS 
MINISTRO DAS INFRAESTRUTURAS  
E DA HABITAÇÃO

Apresentou ontem o plano de rees-
truturação para a TAP, que tem nú-
meros que deixam os contribuintes 
preocupados, como as necessida-
des de financiamento de 3,7 mil mi-
lhões até 2024. E ontem ficou a sa-
ber-se também que defendia que o 
plano fosse votado no Parlamento, 
numa posição claramente contrária 
à do primeiro-ministro – que mere-
ceu  um puxão de orelhas – e que 
podia ter posto a empresa em risco.

EDUARDO CABRITA 
MINISTRO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

A morte de uma pessoa às mãos de 
um serviço do Estado não pode dei-
xar ninguém indiferente. Num caso 
que assumiu contornos de tortura, 
pior. Que os responsáveis políticos 
demorem meses a assumir respon-
sabilidades e a tomar medidas – e o 
façam só depois de uma investiga-
ção do DN –, é também inaceitável.

Uma medida 
irresponsável
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em janeiro, mas vai ser muito, mui-
to duro. 
A vacinação arranca em janeiro. 
Ainda vamos a tempo de evitar 
danos maiores no retalho e na 
restauração? Ou já vem tarde? 
Vem sempre tarde... mas mais vale 
tarde do que nunca. Tivemos recen-
temente a questão das rendas dos 
centros comerciais e tudo é bem-
-vindo para salvar emprego. Esta 
crise só consegue vencer-se se sal-
varmos o emprego. Enquanto as 
pessoas estão nas empresas há algu-
ma produção para a economia; no 
desemprego, é perto de zero. Por-
tanto, a defesa desta crise tem de fa-
zer-se pela defesa dos postos de tra-
balho e todas as medidas que pude-
rem ajudar as empresas a mantê-los 
são bem-vindas para passarmos o 
cabo das tormentas. 
O que será em breve? 
Sinceramente não sei quando será. 
Acho que a nível sanitário já foi ul-
trapassado, mas a nível económico 
ainda falta um bom bocado. 
Vamos ter um primeiro semestre 
ainda difícil, com muitas falên-
cias e desemprego? 
Sim, vai ser muito difícil sobretudo 
no retalho, porque esta área já está 
a sofrer e esse sofrimento vai che-

gar à indústria, o que é preocupan-
te. A Science4You tem os dois la-
dos: indústria, que é a principal fon-
te de rendimentos, e retalho. E na 
exportação correu tudo relativa-
mente bem neste último semestre 
porque havia a esperança do Natal. 
Mas em França e no Reino Unido, 
por exemplo, as lojas estiveram fe-
chadas quase todo o mês de novem-
bro, ou seja, vai sobrar muito stock. 
E sobrando, no início do ano have-
rá muito menos encomendas. Vai 
ser muito duro a nível global – e em 
Portugal também. Temos agora re-
talho, restauração, hotelaria e even-
tos a sofrer e vamos ter esse sofri-
mento a seguir na parte industrial, 
o que vai agudizar a crise, nomeada-
mente no desemprego, que infeliz-
mente vai continuar a subir, exceto 
se se fizer algo muito forte para pa-
rar esse tsunami. 

E que efeito pode ter a subida do 
salário mínimo (SMN) nisso? 
Vai obviamente trazer mais cus-
tos e desemprego. O que pedimos 
ao governo – e têm saído medidas 
nesse sentido – é que ajude na par-
te dos encargos. É bem-vindo o 
apoio pela TSU e se puder ser fei-
to mais deve ser feito, porque as 
empresas neste momento, princi-
palmente as que têm de recorrer 
ao SMN – restauração, retalho, 
mão-de-obra pouco especializada 
– vão ter mais um encargo num 
momento em que a procura cai 
muito e a oferta é igual, poderá 
trazer mais um desequilíbrio num 
ano já especialmente complicado. 
O nosso apelo é  que todas as me-
didas vão no sentido de minimizar 
esse aumento de custos. Até por-
que a recuperação que todos di-
ziam que ia ser em V ou U parece 
que será um K: uns vão crescer e 
conseguir safar-se bem mas outros 
continuarão a cair. Restauração, 
hotelaria, cultura e eventos vão 
continuar a ter problemas pelo 
menos no primeiro semestre, é 
garantido. Acho que ninguém é 
contra o aumento do salário míni-
mo, mas se calhar pode não ser o 
ano ideal para o fazer com enver-

Em 2008, Miguel Pina Martins pe-
gou em pouco mais de mil euros e 
fundou uma empresa de brinque-
dos didáticos e científicos. A Scien-
ce4You dá emprego a 300 pessoas, 
exporta para 35 países e está em Es-
panha e Reino Unido. Foi um dos 
fundadores da Associação de Mar-
cas de Retalho e Restauração. 
 
Quantos postos de trabalho já fo-
ram destruídos no retalho e na 
restauração neta pandemia? 
É uma pergunta difícil. Na restaura-
ção foram mais, porque houve um 
efeito mais imediato do que no re-
talho – que teve sempre ao fundo 
do túnel a esperança do Natal. Não 
sei quantos são ao certo. Fala-se em 
75 mil pessoas, acredito que seja 
um valor relativamente preciso. E 
novembro e dezembro estão a ser 
péssimos em comparação com ou-
tros anos. A semana passada foi a 
pior desde o início da pandemia em 
termos de queda. Isso é extrema-
mente preocupante, porque até se-
tembro foi-se recuperando, até che-
gar aos 25% de quebra, e agora já va-
mos de novo em quase 50% – o que 
é dramático para os nossos associa-
dos, que representam cerca de 3500 
espaços. Vamos ver o que acontece 

Entrevista

Criador da Science4You e da Associação de Marcas de Retalho e 
Restauração diz que economia só sobrevive se proteger o emprego.  
E acredita que até junho as coisas vão piorar. Texto: Joana Petiz e Hugo Neutel (TSF)

A VIDA DO DINHEIRO

“Restauração,  
hotelaria, cultura  
e eventos vão  
continuar a ter 
problemas pelo menos 
no primeiro semestre.”

Miguel Pina Martins 
“A crise vai começar  
a chegar à indústria em 
2021 e vai agudizar-se”
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breviver. Foi mesmo instinto de so-
brevivência: olhámos à volta, vimos 
as encomendas todas canceladas e 
pensámos  no que é que íamos fazer 
para manter os empregos – são mui-
tas famílias... 
As mudanças que a pandemia for-
çou, como a venda online, vieram 
para ficar? 
Sem dúvida. As vendas online já ti-
nham enorme crescimento e foram 
catapultadas. No mercado da Scien-
ce4You o crescimento  foi superior a 
500%. As pessoas ganharam essa 
apetência e há quem diga que Portu-
gal acelerou nestes tempos uns cin-
co anos – estávamos atrasados em 
comparação com outros. Isso tem 
sido uma ajuda, mas não é o mesmo 
que ter lojas abertas, porque o cresci-
mento parte de uma base relativa-
mente reduzida no online direto em 
Portugal – vendemos muito mais 
para fora. 
A Science4You já vende mais para 
fora do que em Portugal? 
Sim, sim, e esperamos manter esse 
caminho. No ano passado chegámos 
a 75% de vendas ao exterior e neste 
ano, se tirarmos o efeito álcool gel e 
óculos, estarão nos 80%. 
Tentou levar a empresa para bolsa 
mas acabou por desistir devido à 
fraca procura. Foi um adeus defi-
nitivo ou só um até já? 
Adeus definitivos não existem, mas 
neste momento não há condições. 
Foi difícil, porque acreditávamos 
que fosse possível – e acabou por 
mudar o rumo da empresa no que 
respeita a planos de desenvolvimen-
to e crescimento. Mas será um até já, 
que não será para já... mas não fecha-
mos a porta a nada. 
O recurso aos mercados é muitas 
vezes apontado como solução 
para as empresas se financiarem, 
em alternativa ao crédito, mas 
aqui acontece pouco. Porquê? 
É uma boa pergunta, nós tentámos 
que isso fosse mentira... Seríamos a 
segunda empresa portuguesa a fazê-
-lo em 2018 e foi um murro no estô-
mago. Acho que está muito relacio-
nado com questões de empreende-

gadura e um custo total muito 
grande para as empresas. 
A compensação na TSU, anuncia-
da pelo governo, não chega? 
Tudo que não reponha os custos 
iguais é genericamente insuficien-
te, sobretudo para os setores mais 
afetados. É uma ajuda e todos estão 
de acordo que o SMN deve subir, 
mas neste momento é complicado 
que suba à custa das empresas. Se 
não vamos ter mais procura, cresci-
mento da economia, terá de ser fei-
to por adaptação – e o que acontece 
nestas adaptações muitas vezes é 
que o emprego se reduz. E o efeito 
será contrário ao pretendido, que 
devia ser dar mais rendimento às 
pessoas. As que conservarem o em-
prego até podem ter mais rendi-
mento, mas haverá mais desempre-
go porque as empresas não conse-
guem pagar salários. Acredito que o 
governo tomará as decisões certas 
dentro das limitações. 
Disse que a crise vai atingir a in-
dústria. É possível que chegue 
também à banca, que se transfor-
me numa crise financeira?  
Esse é o grande risco – e a banca tam-
bém tem falado sobre o tema. A ques-
tão das moratórias é muito relevante 
– já fizemos um pedido ao governo 
para que possam ser estendidas as 
moratórias, sobretudo à parte  do re-
talho e do comércio, que não está 
toda coberta por moratória de juros e 
capital. E deixamos aqui também o 
apelo para que esse apoio seja repen-
sado e se dê mais tempo a estas em-
presas. Se não, o problema passará 
para os bancos, porque o malparado 
crescerá, depois será preciso capitali-
zar os bancos e neste momento não 
há muito capital para isso  
E bancos menos endividados dão 
menos crédito… 
Sim e sabemos também que bancos 
endividados acabam por pedir di-
nheiro ao Estado, ou seja, a todos 
nós... Daí o apelo para as moratórias 
se estenderem o máximo possível. 
De que forma é que a covid afetou 
a Science4You? Chegaram a parar 
a produção? 
Não, estivemos em serviços míni-
mos em abril, com lay-off mas sem 
chegar a toda a gente; e regressámos 
mais cedo do que previsto, não por 
causa dos brinquedos – tirando o Na-
tal, as festas de aniversário  são o 
maior potenciador de vendas ao lon-
go do ano e nesta altura não existem 
–, mas porque começámos a produ-
zir álcool gel e óculos e proteção no 
início da pandemia. E acabámos as-
sim por conseguir refocar-nos e so- P
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dorismo e da forma como a socieda-
de está montada. E não é só o caso 
português, é uma questão europeia. 
As cinco maiores empresas america-
nas são relativamente jovens e nasci-
das de empreendedores conhecidos – 
Apple, Google, Microsoft, etc. A cin-
co europeias são do antigamente: BP, 
Shell, HSBC, Santander... Isso tem 
muito que ver com aversão ao risco. 
Mas Portugal é caracterizado 
como o paraíso das startups… 
Acho que tivemos um bom momen-
to e vários fatores ajudaram a isso... 
Mas é algo que tem de ser alimenta-
do, porque o mundo das startups é, 
no meu entender, o caminho para 
sair da crise. Acredito que Portugal 
tenha essas características, mas é 
preciso continuarem a existir fun-
dos, a investir-se e apostar, essa apos-
ta tem de se manter muito tempo. E 
é sempre boa altura para retomar-
mos a missão de sermos um país de 
startups. Até porque acho que é a 
única maneira de voltarmos a ter ta-
xas de crescimento de 3% ou 4%. 
Os brinquedos da Science4You 
têm sempre um pendor educativo 
e ligado à ciência. Lançaram agora 
um novo, o Antivírus...  
Esse é precisamente o nosso ADN. 
Criámos um brinquedo que se liga à 
questão da pandemia e permite às 
crianças perceber e aprender sobre o 
vírus  de forma divertida. Este é um 
brinquedo que permite fazer viseira, 
máscara, permite fazer aquela expe-
riência famosa de largar uma gota de 
detergente e ver as bactérias afasta-
rem-se, fazer bactérias, criar sabone-
tes... são 15 experiências com o mes-
mo pensamento: aprender enquan-
to brinca. E esse laboratório tem sido 
um sucesso em toda a Europa. 
Quantas unidades venderam? 
Estão no mercado 20 mil, queremos 
vender todas até ao Natal. 
Poderá salvar o Natal? 
É difícil, sobretudo com as lojas fe-
chadas em França e no Reino Unido, 
muitas restrições na Alemanha... 
Mas esperamos um acelerar das 
vendas que ajude. Ainda que a mi-
nha preocupação maior seja o pri-
meiro semestre, que acho que vai 
ser muito duro.

“Ninguém é contra 
aumentar o salário 
mínimo, mas este não 
é o ano ideal para o 
fazer com envergadura 
e custo total muito 
grande para as 
empresas.”
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Parlamento chumbou autorização para governo gastar 476 milhões com Novo Banco, mas 
deu luz verde a despesa igual para restos do Banif e BPN. Não houve polémica Texto: Luís Reis Ribeiro

OE tem 467 milhões de euros para 
bancos falidos. É outro Novo Banco

Destaque

A despesa de 476 milhões de euros 
que o governo queria ver aprovada 
no Orçamento do Estado de 2021 
(OE2021) para “cumprir” os seus 
“compromissos contratuais” e in-
jetar no Novo Banco (NB) foi 
chumbada no parlamento por ini-
ciativa do Bloco de Esquerda (BE), 
com o apoio de PSD, PCP e PAN. 

Mas, ao mesmo tempo que isto 
acontecia num ambiente de gran-
de crispação e polémica entre o PS 
e, sobretudo, o BE, o parlamento 
deixava passar, de fininho, verbas 
de igual montante para aguentar 
restos de bancos privados falidos. 

Entretanto, soube-se que os 
quadros do OE2021 foram radical-
mente alterados e que as despesas 
previstas para os veículos públicos 

com os ativos problemáticos deixa-
ram de constar nas molduras habi-
tuais que acompanham a lei do OE. 

O Dinheiro Vivo (DV) pediu aju-
da às Finanças para localizar a des-
pesa com cada um das sete entida-
des, mas a resposta foi “não vamos 
responder a essa questão”. 

Mas a informação é pública e 
pode ser encontrada no site da Di-
reção-Geral do Orçamento, embo-
ra organizada de outra forma. 

O DV também tentou contactar 
Pedro Filipe Soares, presidente da 
bancada parlamentar no BE, para 
saber porque não foi contestada 
esta despesa adicional com bancos 
falidos. Até ao fecho desta edição, 
não foi possível obter resposta. 

De acordo com esse levantamen-

to feito pelo DV, o OE2021 aprova-
do autoriza o governo a gastar 467 
milhões de euros com os sete veícu-
los financeiros (hoje a cargo do Es-
tado) que guardam os restos de dois 
bancos privados que entretanto de-

sapareceram: Banif e BPN. As con-
tas são do DV com base em infor-
mação oficial das Finanças (Dire-
ção-Geral do Orçamento). 

O Estado está a conseguir redu-
zir a exposição a esses dois univer-

sos altamente tóxicos, mas ainda 
assim, o esforço é enorme, para 
mais quando o plano das Finanças 
de João Leão é cortar brutalmente 
o défice de 7,3% do produto inter-
no bruto (PIB) este ano para 4,5% 
no ano que vem. 

Durante muitos anos, o grande 
sorvedouro de dinheiro público foi 
o universo BPN, mas nos últimos 
anos apareceu o Banif. 

Segundo estes cálculos, 80% dos 
467 milhões de euros aprovados 
vão para os veículos Banif: 271 mi-
lhões para a Oitante, 91 milhões 
para a Banif Imobiliária, sete mi-
lhões para a sociedade Wil - Proje-
tos Turísticos e um milhão para a 
Banif SA. No total são 370,4 mi-
lhões de euros. 



sábado, 12 de dezembro de 2020 
www.dinheirovivo.pt

Banif passa BPN 
como grande dor de 
cabeça. Parlamento 
autorizou mais  
de 370 milhões  
de euros para o ex-
-grupo madeirense.

O ano de 2020 foi um ano difícil para todos nós: 
para as pessoas, para as organizações e para 
os profissionais de saúde.
A Raclac continuou a trabalhar e a dar um 
contributo para que não houvesse roturas nos 
abastecimentos e garantindo que todos os que 
precisavam de equipamentos de protecção 
individual (máscaras e luvas) os tinham 
disponíveis.
Neste momento, em nome da equipa Raclac, 
gostaria de dizer a todos os que confiaram em 
nós, o nosso muito obrigado.
Obrigado aos profissionais de saúde que, em 
todo o país, deram o máximo de si para que 
todos nós tivessemos os cuidados 
necessários.

Obrigado aos nossos clientes que   
compreenderam o nosso esforço, as  
dificuldades e continuaram a acreditar na 
qualidade dos nossos produtos e no serviço 
que a nossa equipa presta.
Obrigado aos nossos parceiros comerciais que 
nos apoiaram e tornaram possível que a 
Raclac continuasse a assumir uma posição de 
relevo no mercado cumprindo os seus 
compromissos e satisfazendo as 
necessidades de todos.
Finalmente, resta-nos desejar a todos Boas 
Festas e que o ano de 2021 seja um ano de 
retoma e desenvolvimento, com saúde e 
bem-estar para todos.

OBRIGADO

Pedro Miguel Costa
Founder e CEO

RACLAC, S.A.

www.raclac.pt

PUB

Ainda assim, este valor é bastan-
te inferior (menos 35%) face ao 
que ficou orçamentado no 
OE2020 suplementar para o mes-
mo universo Banif (570 milhões). 
No entanto, o governo não divul-
ga a execução desta despesa. 

Para o universo do antigo do 
BPN, o OE2021 tem reservados 
mais de 96 milhões de euros, me-
nos 28% face ao que está no 
OE2020 suplementar. A Parvalo-
rem obteve uma linha de 58 mi-
lhões de euros no orçamento para 
o próximo ano. A Parups ficou com 
mais 31 milhões de euros; a Parpar-
ticipadas com seis mil milhões. 

A única entidade em Portugal 
que apura perdas e ganhos finais 
dos contribuintes com os apoios 
orçamentais aos bancos é o Tribu-
nal de Contas. Mas é com atraso de 
um ano. Na segunda-feira, o Tribu-
nal, agora presidido por José Tava-
res, deverá divulgar o parecer à 
Conta Geral do Estado de 2019. 

No final de 2018, os valores das 
perdas efetivas infligidas pela ban-
ca aos contribuintes são impressio-
nantes. No total, desde 2008, o 
prejuízo público já ia em 18,3 mil 
milhões de euros. 

O BPN era responsável por mais 
de 4,9 mil milhões; o BES/Novo 
Banco tinha consumido definiti-
vamente 5,5 mil milhões de euros; 
o Banif (que, tal como o BPN, era 
considerado um pequeno-médio 
banco) tinha sorvido já três mil 
milhões de euros até finais de 
2018. Todos eram bancos privados. 

O banco público (CGD) absor-
veu 5,5 mil milhões de euros entre 
2008 e 2018. 

O debate do OE2021 foi muito 
marcado por essas sérias divergên-
cias e embates públicos entre o go-
verno PS e a oposição em relação a 
uma tranche de dinheiro (suposta-
mente a última) que é necessária 
para completar o plano de negócio 
do Novo banco acordado entre o 
Estado e a Lone Star. 

O governo defende que é crucial 

cumprir o que está no contrato as-
sinado com o Fundo de Resolução 
(que é detido pelos bancos portu-
gueses, mas que tem falta de fun-
dos por ser uma instituição relati-
vamente recente) e o fundo Lone 
Star, os dois donos do NB. 

Acontece que nos últimos dias 
de votações do novo OE, houve 
um volte face que deitou por terra 
as pretensões das Finanças. 

Como referido, o BE avançou 
com uma proposta de alteração à 
lei que, na prática, impede o OE de 
acautelar os tais 476 milhões de 
euros para injetar no Novo Banco. 
A ideia é não haver autorização de 
qualquer despesa já e, mais à fren-
te, à luz dos resultados das audito-
rias que vão ser feitas, se prove a 
efetiva necessidade dessas verbas. 

A norma do Bloco foi aprovada. 
O valor final que o NB vai precisar 
decorrerá dos resultados do banco 
em 2020 e dos resultados das tais 
auditorias. O Tribunal de Contas 
está envolvido neste processo. 

O governo reagiu muito mal a 
este “percalço”, como lhe chamou 
o presidente do NB, António Ra-
malho. O banqueiro acrescentou 
ainda que não é certo que se ve-
nham a consumir os 476 milhões 
de euros. Depende dos resultados 
de 2020, sendo que o que se co-
nhece é pouco auspicioso. Os pre-
juízos do NB aumentaram quase 
50% nos primeiros nove meses do 
ano, para um buraco de 853 mi-
lhões de euros. 

Mas o governo não desarma. Se-
gundo o ministro João Leão, o 
compromisso do NB decorre “de 
um contrato já assinado” pelo Es-
tado, e não ter esse dinheiro no OE 
é algo que “acontece pela primeira 
vez” na história dos orçamentos 
modernos de Portugal. 

“Estamos a dar um sinal de que 
não vamos honrar os compromis-
sos, é como passar um cheque ca-
reca”, atirou Leão. E avisou que a 
decisão da Assembleia da Repúbli-
ca é inconstitucional. 

O ministro acenou aos mercados 
que o Estado “é uma pessoa de 
bem” e por isso “estamos a estudar 
diferentes alternativas”. 

Uma delas pode ser esperar que 
o presidente da República, Marce-
lo Rebelo de Sousa, envie esta nor-
ma para o Tribunal Constitucional. 
Se for ilegal, o governo terá de fa-
zer um OE retificativo pois vai 
precisar de aumentar despesa, a tal 
que falta meter no Novo Banco. 
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O plano de reestruturação da TAP 
chegou a Bruxelas, mas o processo 
está ainda longe de ficar concluído. 
Além de ter de enfrentar as críticas 
dos sindicatos, Lisboa tem agora de 
negociar com a Comissão Euro-
peia, que poderá exigir mudanças 
ao documento. O ministro das In-
fraestruturas acredita que as nego-
ciações podem estar concluídas até 
março de 2021, arrancando a im-
plementação do plano logo de se-
guida. “A TAP tem, até ao final de 
fevereiro, capacidade para poder 
operar”, garantiu, o que significa 
que a empresa tem dinheiro para 
fazer face às despesas pelo menos 
nos dois primeiros meses do próxi-
mo ano. 

Uma das novidades do plano de 
reestruturação da TAP é o papel da 
Portugália. O governo já tinha ad-
mitido que estava em cima da 
mesa um reforço da operação da 
transportadora, mas com o plano 
de reestruturação da TAP, a Portu-
gália torna-se numa aposta, com 
mais aviões. “Não vai ter redução 
de pessoal. A Portugália é uma 
aposta do plano de reestruturação, 
mas não concorre com as low-cost”, 
respondeu Pedro Nuno Santos du-
rante a conferência de imprensa de 
apresentação do plano. A frota da 
Portugália (TAP Express é a deno-
minação oficial) é composta por 
aeronaves mais pequenas, trans-
portando menos passageiros, mas 
tendo custos menores que os dos 
aviões da TAP. Apesar de notar que 
“a Portugália nunca atingirá, nem 
é esse o objetivo, o custo unitário 
de uma low-cost”, o ministro expli-
ca que há entre as companhias de 
baixo custo “e as de bandeira um 
segmento de mercado que pode 
ser explorado. Queremos com 
uma operação mais barata poder 
explorar um mercado entre as low-
-cost e as companhias de bandeira”. 

O ministro das Infraestruturas 

Negócios
Plano para a TAP leva a aposta  
na Portugália, que duplica frota

AVIAÇÃO

Governo acredita que negociação da reestruturação da TAP com Bruxelas fica 
concluída no primeiro trimestre de 2021. Despedimentos vão avançar.

 Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, espera concluir a negociação com Bruxelas em fevereiro. Nova gestão executará o plano. 

frisou que a existência de um hub 
para a TAP é fundamental, defen-
dendo que “sabemos que há um 
número de aviões que não pode-
mos passar para baixo”. A frota da 
companhia vai encolher de 108 
para 88 aviões a partir do próximo 
ano, embora esteja previsto um 
aumento gradual do número de 
aviões até 2025. “O negócio lucra-
tivo é o hub”, que permite ligações 
de longo curso, para destinos como 
o Brasil, Estados Unidos da Améri-
ca e África. “O que dá dinheiro à 
TAP é transportar passageiros para 
o hub e distribuir” para outros pon-
tos da Europa. 

O plano de reestruturação da 

TAP foi elaboração com o foco no 
cenário base da Associação Inter-
nacional de Transporte Aéreo (IA-
TA), embora tanto Miguel Cruz, 
secretário de Estado do Tesouro, 
como Pedro Nuno Santos, tenham 
insistido que optaram por ser um 
pouco mais conservadores. O ce-
nário base da IATA antecipa que 
em 2025 a aviação civil possa al-
cançar os níveis de 2019, o que 
para a TAP traduzir-se-ia em alcan-
çar receitas na casa dos 3,3 mil mi-
lhões de euros. Contudo, o plano 
tem por base que a companhia aé-
rea vai, daqui a cinco anos, estar 
próxima desse valor. 

A vacina será um dos elementos 

também na Portugália, que tem 
uma operação focada em voos de 
pequena distância e de médio cur-
so. “Vamos reforçar a frota da Por-
tugália para o dobro”, ou seja para 
26 aviões, e “com isso, não só re-
forçar a estratégia de alimentar o 
hub, mas termos operações mais 
competitivas a partir de outros ae-
roportos”, como Porto e Faro. 

Com a redução da frota da pró-
pria TAP vai dar-se um ajuste nas 
rotas operadas pela companhia. 
Pedro Nuno Santos foi parco em 
palavras sobre este tema, indican-
do ainda assim que “a ideia não é 

chave para a aviação civil, tal como 
para outras atividades económicas. 
A imunização de grupo que se es-
pera alcançar com a vacinação dará 
confiança e mais pessoas passarão 
a viajar e a fazer turismo. Mas o 
processo está ainda a dar os primei-
ros passos, o que torna difícil per-
ceber o real impacto que terá. Por 
isso, é expectável que as viagens 
de pequena distância e de médio 
curso (por exemplo, os mercados 
de proximidade dentro da Europa) 
recuperem mais rapidamente que 
os voos transatlânticos. A TAP 
manterá na sua frota aviões que fa-
zem voos de longo curso (como os 
A330 e os A321-LR), mas aposta Continua na página seguinte
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a sua empresa está preparada 
para o natal?

randstad@randstad.pt 
www.randstad.pt

Não deixe os seus clientes em espera.
Conheça as nossas soluções de gestão dos canais digitais e 
customer support e garanta que a sua empresa tem 
os perfis que procura.

Randstad, 
o lado humano do seu e-commerce

PUBLICIDADE
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economia já escreveu uma carta ao menino 
Jesus e outra ao Pai Natal. Mais ajudas, pre-
cisam-se! Salvar postos de trabalho e evitar 
o fecho abrupto de milhares de empresas 
ainda antes de fechar mais um ano fiscal é 

determinante para evitar o um “exército de desempre-
gados” (expressão de António Costa Silva, consultor do 
governo e autor do documento que elencar um plano 
de recuperação para o país) e outros desequilíbrios so-
ciais. Setores como a restauração e a hotelaria vão viver, 
muito provavelmente, o Natal mais amargo das suas 
existências.  

De olhos pontos no correio, enquanto aguardam res-
posta à carta, os empresários estão também colados aos 
ecrãs de televisão, sobretudo às quintas feiras, dia habi-
tual da conferência de imprensa após o Conselho de 
Ministros, e sempre que fala o ministro de Estado, da 
Economia e da Transição Digital. É a Pedro Siza Vieira 
que, tantas vezes, escrevem com pedidos de ajudas e 
apoios, alguns deles a fundo perdido em vez de emprés-
timos que dificilmente algum dia irão conseguir pagar...   

Esta quinta-feira o ministro anunciou um novo paco-
te de apoios às empresas e serenou alguns players, ain-
da que, perante tamanho apagão, o muito por vezes pa-
reça pouco. Neste novo pacote destacam-se não só as 
medidas que reforçam o apoio aos custos salariais, mas 
também o que suportam despesas fixas não salariais. 
Falo, por exemplo, das rendas. O o governo anunciou 
que vai pagar até metade das rendas das empresas em 
dificuldades, com critérios distintos para quem regista 
quebras entre 25% a 40% e quebras na facturação aci-
ma de 40%.  

O pagamento será feito em duas tranches, ainda no 
primeiro semestre de 2021. A medida responde a situa-
ções críticas como a dos restaurantes, que tantas vezes  
ocupam espaços nobres no coração das cidades e onde o 
preço por metro quadrado disparou ao longo dos últi-
mos anos. Esta é uma das medidas que prolonga um 
apoio progressivo à retoma, que tem atenção às necessi-
dades de vários setores.    

O pacote total anunciado, que inclui o apoio ao fundo 
de tesouraria e as novas linhas de crédito, totaliza  7,2 
mil milhões de euros, dos quais 1,4 mil milhões serão a 
fundo perdido, a pagar durante o primeiro semestre. 
Mais um “balão de oxigénio” à economia, disse.  

Para o ministro de Estado, da Economia e da Transi-
ção Digital as empresas devem começar já preparar-se 
para o regresso do turismo a partir da Páscoa, porém, 
sem que a vacina chegue a Portugal, parece-me uma 
perspetiva um pouco otimista.... E por fim, afirmou 
acreditar que a recuperação económica do país aconteça 
em 2021, previsão que dificilmente se confirmará se ti-
vermos em conta as declarações do Banco Central Euro-
peu (BCE), que acaba de declarar que a crise vai levar 
dois anos a resolver, só acabando em março de 2022, na 
melhor das hipóteses.  

Jornalista

Uma carta ao  
Pai Natal e um  
balão de oxigénio

A

OPINIÃO 
ROSÁLIA  
AMORIMreduzirmos rotas, até queremos 

expandir, mas isso decorre da res-
posta do mercado. Reduzir o nú-
mero de aviões nem sempre signi-
fica uma redução proporcional de 
rotas”, até porque uma transporta-
dora pode alterar a frequência dos 
voos não tendo obrigatoriamente 
de cancelar uma rota. “Há uma re-
dução do número de rotas, mas a 
prazo queremos manter as rotas 
que temos. [A questão] terá de ser 
delineada pela administração”. 

Em paralelo com a reestrutura-
ção, está em curso o processo de 
escolha de uma nova administra-
ção. A expectativa do governo é 
que o novo presidente executivo 
“entrasse a partir do momento em 
que fosse necessário implementar 
e executar o plano de reestrutura-
ção. Diria que se conseguirmos fe-
char as coisas em fevereiro, com a 
Comissão Europeia, imediatamen-
te começamos a executar a rees-
truturação e esperemos ter a nova 
equipa a entrar nessa altura”. 

Menos pessoal  
Com a reestruturação da TAP, to-
das as áreas da empresa vão enco-
lher. Além da não renovação de 
contratos, a companhia vai mes-
mo avançar com despedimentos 
de pessoal dos quadros. E os que fi-
carem vão ter de ajustar as suas 
contas, porque o corte nos salários 
vai para a frente. Mas vamos por 
partes.  

A TAP entre janeiro deste ano e 
março de 2021 não vai renovar 
quase 1300 contratos (1600 no 
grupo todo até ao final deste ano). 
Além disso, a reestruturação prevê 
a saída de até mais dois mil funcio-
nários: 500 pilotos, 750 tripulan-
tes de cabine, 450 trabalhadores da 
área de manutenção e engenharia 
e 250 funcionários de outras áreas. 
“A TAP tem mais 19% de pilotos 
por aeronave do que praticamente 
todos os concorrentes. A TAP tem 
mais 28% de tripulantes por aero-
nave do que a maior parte dos con-
correntes", disse Pedro Nuno San-
tos. "A TAP tinha e tem um con-
junto de ineficiências que a tor-
nam menos competitiva do que os 
seus concorrentes, que são as com-
panhias de bandeira. Antes da co-
vid-19 tinha já um conjunto de 

desvantagens competitivas face às 
congéneres", acrescentou. 

O ministro salientou que a situa-
ção da TAP não se deve aos traba-
lhadores, mas admitiu que vão ter 
de ser suspensos os acordos de em-
presa, algo que se não acontecer 
impossibilita a reestruturação. 
“Para podermos suspender os acor-
dos de empresas é necessário que o 
Conselho de Ministros declare a 
empresa em situação económica 
difícil”, indicou. 

O governo já começou a abordar 
os sindicatos, apresentando algu-
mas medidas voluntárias, o que 
poderá diminuir o número de des-
pedimentos. “Foram apresentadas 
aos sindicatos um conjunto de me-
didas voluntárias, que permitem 
reduzir o número de saídas dos 
2000”, nomeadamente rescisões 
por mútuo acordo, trabalho a tem-
po parcial, reformas antecipadas e 
licenças sem vencimento, disse. 
"O limite máximo de saídas são 
2000 trabalhadores", acrescentou, 
sublinhando que vai "trabalhar 
com os sindicatos para conseguir 
reduzir este número de saídas". 

O plano inclui ainda uma redu-
ção – progressiva – e até 25% da 
massa salarial do grupo. O minis-
tro das Infraestruturas explicou 
que o corte salarial progressivo, e 
que se aplica a todos os que aufe-
rem mais de 900 euros, vai permi-
tir evitar o despedimento de entre 
600 a mil pessoas. 

 
Quase menos 7000 milhões 
em receita  
A fatura que a pandemia está a cus-
tar à aviação civil é pesada. E a TAP 

não escapa. Em 2019, a companhia  
teve receitas de 3300 milhões de 
euros, um cenário que não se vai 
repetir nos próximos anos. As esti-
mativas apontam para “perdas 
acumuladas de receita até 2025 no 
montante de 6,7 mil milhões de 
euros". Com uma quebra acentua-
da de receita, o governo acredita 
que a transportadora vai continuar 
a precisar de apoio do Estado nos 
próximos anos no que diz respeito 
às necessidades de financiamento. 

“Em 2021, a TAP ainda vai preci-
sar entre 970 milhões e 1164 mi-
lhões de euros. Em princípio, em 
forma de garantia. Em 2022, entre 
473 milhões e 503 milhões de eu-
ros de necessidades de financia-
mento. Não quer dizer que terá de 
ser com assistência pública. Quere-
mos que a TAP se consiga financiar 
no mercado, mas pode não conse-
guir e temos de estar preparados 
para os piores cenários. Em 2023, 
entre 379 milhões e 438 milhões 
de euros. E em 2024, entre 392 mi-
lhões e 420 milhões de euros. O 
que quer dizer, no total, até 2024, 
entre 3414 milhões e 3725 mi-
lhões de euros. Este é o intervalo 
de necessidades de financiamento 
da TAP que parte de uma almofada 
de caixa de 10 a 20%, que explica o 
intervalo. Este é o pior cenário”, 
explicou o  governante. 

O secretário de Estado do Tesou-
ro acrescentou que “só em 2025 é 
que conseguimos ter uma situação 
que permita à TAP gerar os recur-
sos necessários para a operação e 
começar, marginalmente,” a 
reembolsar o empréstimo público. 
“O cenário central do auxílio de 
Estado de 2021 – sabemos que não 
há condições para que a TAP se fi-
nancie no mercado sem garantias 
– é de 970 milhões. O cenário cen-
tral é que esta financiamento pos-
sa assumir a forma de garantia de 
Estado. Não se perspetiva qual-
quer desembolso”, frisou Miguel 
Cruz.  

Pedro Nuno Santos revelou que 
a expectativa é que a TAP alcance 
o break-even operacional em 2023, 
deixando assim de gastar mais com 
a operação do que o que entra nos 
cofres da empresa. “Em 2024, a 
TAP já tem resultado operacional 
positivo, mas como tem encargos 
financeiros ainda tem necessida-
des de financiamento. Em 2025, a 
TAP estará em condições de devol-
ver dinheiro ao Estado.

Continuação da página anterior

2000
—despedimentos 
O plano da TAP prevê a saída de 
até duas mil pessoas, entre pilo-
tos, tripulantes e de outras áreas.

26
—aviões 
A frota da Portugália vai ser dupli-
cada para 26 aviões, indicou o mi-
nistro Pedro Nuno Santos.

tar à aviação civil é pesada. E a TAP ver dinheiro ao Estado.
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Agora, mais do que nunca, é essencial apoiar a ciência  
com maior impacto transformador na sociedade. Na Fundação ”la Caixa”,  

e em colaboração com o BPI, apoiamos a investigação na saúde, a inovação  
e o conhecimento, para construir uma sociedade mais avançada para todos.  

Para construir o mundo que imagina.

Imagina 
um futuro 
melhor?
Investigação, inovação e conhecimento  
para construir o mundo que imagina.

PUBLICIDADE
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—PAULO RIBEIRO PINTO  
paulo.pinto@dinheirovivo.pt 

Portugal está entre os países da 
União Europeia que maiores restri-
ções impuseram nas últimas sema-
nas, de acordo com o Índice de Con-
tingência de Oxford (ICO) – Strin-
gency Index, na designação inglesa. 
Mas não mudou o apoio à economia 
que se mantém no mesmo nível 
desde meados de setembro. 

O ICO para Portugal encontra-se 
em 78.7 numa escala de 100, ao lado 
da Grécia, ficando apenas atrás da 
Áustria, Irlanda e Itália, entre os paí-
ses da União Europeia (UE). O país 
encontra-se, assim, entre os pri-
meiros cinco com maior nível de 
restrição. Este índice tem em conta 
medidas como o encerramento de 
escolas e de empresas, restrição aos 
movimentos ou a proibição de 
ajuntamentos. 

Os dados históricos da Blavatnik 
School of Government, da Univer-
sidade de Oxford, revelam que o 
nível mais elevado de restrição foi 
alcançado entre os dias 10 e 13 de 
abril – que abrangeu a Páscoa – e 
entre os dias 01 e 03 de maio – 
abrangendo o fim de semana do 
Dia do Trabalhador.  

Nestes dois períodos, o país este-
ve com um nível de restrição supe-
rior a 85 (num índice de 100), des-
de então desceu até atingir o míni-
mo de 55 no final de agosto. Vol-
tou a subir no feriado de Todos os 
Santos, atingindo os 74.54, desceu 
a 60.65 até meados de novembro, 
regressando a patamares acima dos 
78, onde se encontra agora. 

O governo português foi um 
dos que mais depressa atuaram 
em toda a Europa. “Portugal 
atuou cedo para controlar a pan-
demia de covid-19, adotando me-
didas de contenção e mitigação, 
num momento em que a situação 
epidemiológica era bem menos 
complicada do que a da Espanha, 
Itália e Reino Unido, quando to-
maram medidas equivalentes”, 
refere o estudo da Escola Nacional 
de Saúde Pública, da Universidade 
Nova de Lisboa publicado logo 
em maio sobre o “Timing, adesão 
e impacto das medidas de conten-

Portugal restringe muito,  
mas apoia pouco a economia

COMBATE À PANDEMIA

Portugal era, até início do mês, o quinto país da UE que menos apoios dava à economia para aguentar a covid. 

Índice da Universidade de Oxford indica que no último mês o país ficou entre os que 
impuseram maiores limitações na Europa. Já as ajudas económicas não se alteraram.

ção da covid-19”. 
“Portugal decretou o lockdown 

da vida económica e social num 
momento em que registava 62,4 
casos de covid-19 por milhão de 
habitantes e praticamente não re-
gistava óbitos”, indica o estudo. 

Desde então, as medidas foram 
sendo adaptadas à evolução da 
pandemia, com maior alívio du-
rante a fase de verão e novamente 

mais apertadas em novembro e já 
durante este mês de dezembro.  

Atrás nos apoios à economia  
Já em termos de apoios à econo-
mia, desde o primeiro período do 
estado de emergência até agora, o 
país tem perdido força.  

Os dados indicam que a respos-
ta inicial do governo foi relativa-
mente rápida. Logo no dia 09 de 

março, a Universidade de Oxford 
regista um índice de 25, sendo 
que no final desse mês já se en-
contrava em 75, num total de 
100. E assim se manteve até ao fi-
nal de maio, descendo para 50. 
Voltou a aumentar até meados de 
setembro para 75 e regressou de-
pois a 50, assim estando até ao pas-
sado dia 05 de dezembro, último 
dia com dados disponíveis para Por-
tugal. 

Comparando com os restantes 
países da UE, Portugal encontra-se 
precisamente em quinto entre os 
que menos apoios estão a conceder 
à economia. O país encontra-se ao 
lado da França e apenas atrás da Es-
tónia, Hungria e Ucrânia. 

Ou seja, o governo optou por 
uma estratégia mais musculada de 
confinamento, sendo que este não 
é acompanhado de apoios para mi-
tigar os impactos económicos. 

Por exemplo, a Áustria tem um 
índice de restrição de 82.4, mas o 
apoio económico está no máximo 
(100). Outro caso é o da Dinamar-
ca, com um índice de contingência 
de 45.4, mas um índice de apoio 
económico de 100. 

Para calcular o índice de apoio 
económico, a Universidade de 
Oxford inclui indicadores como o 
lay-off (ou outros apoios aos rendi-
mentos dos trabalhadores); mora-
tórias de créditos à habitação e ao 
consumo (no caso de Portugal, o 
acesso terminou em setembro, 
mas vai regressar em 2021); inves-
timento e outras medidas de estí-
mulo orçamental; e ainda apoio in-
ternacional. 

O que está em causa 
O Índice de Contingência monito-
riza as medidas implementadas pe-
los governos a nível mundial. O 
ICO inclui 18 indicadores, podendo 
cada um assumir diferentes valores 
consoante as medidas adotadas.  

São avaliadas iniciativas políticas 
como o fecho de escolas; o encerra-
mento dos locais de trabalho; o 
cancelamento de eventos públi-
cos; o cancelamento de transportes 
públicos; as campanhas de infor-
mação; a restrição de movimentos 
no país; a restrição de viagens inter-
nacionais; medidas fiscais; o uso 
obrigatório de máscara em espaços 
públicos; o investimento de emer-
gência em cuidados de saúde; o in-
vestimento em vacinas e a estraté-
gia de testes laboratoriais ou o ras-
treio de contactos. 

Os dados dos 18 indicadores são 
agregados num conjunto de quatro 
índices comuns que reportam um 
número entre um e cem para refle-
tir o nível de ação governamental 
sobre as diferentes matérias: o índi-
ce de resposta geral dos governos; o 
índice de contenção e saúde; o índi-
ce de apoio económico e o índice de 
restrição. 

O índice de contingência é um 
índice compósito, ou seja, agrega 
um certo número de diferentes in-
dicadores num indicador único, 
cuja variação fornece uma leitura 
simples e rápida sobre a evolução – 
positiva ou negativa – de determi-
nada matéria. 

Desde janeiro, mais de 150 países 
responderam à pandemia de coro-
navírus através da implementação 
de medidas destinadas a conter o 
vírus, limitando os movimentos 
das pessoas, impondo o distancia-
mento social ou o uso obrigatório 
de máscara em espaços públicos. E 
é esse conjunto de medidas e a sua 
evolução no tempo que a Universi-
dade de Oxford avalia. 

A informação é recolhida através 
de voluntários em 183 países, re-
correndo a dados públicos divulga-
dos pelas autoridades.
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De que forma o PO CH está a con-
tribuir para ajudar as empresas 
no relançamento da economia?

JB - A pandemia de COVID-19 
acarretou uma enorme destrui-
ção do emprego. As consequên-
cias ainda não são mensuráveis 
a este, como a outros níveis, o 
que nos deixa também perante o 
fator incerteza. As alterações do 
mercado de trabalho resultantes 
da pandemia, conjugadas com as 
que surgem das transições digital 
e verde, em curso na Europa e em 
Portugal, exigem uma adequa-
ção das competências dos traba-
lhadores às novas necessidades. 
É neste campo que a ação do  
PO CH é fundamental.  Através 
do investimento do Fundo Social 
Europeu (FSE), apoiamos os cur-
sos de dupla certificação, que 
conferem aos jovens e adultos 
um nível de ensino ao mesmo 
tempo que lhes proporcionam 
uma certificação profissional, 
facilitando a entrada no mer-
cado de trabalho. Estes cursos 
permitem também o prosse-
guimento dos estudos se os 
formandos assim quiserem. No 
caso dos jovens, os cursos de 
educação e formação e os cur-
sos profissionais, apoiados pelo  
PO CH, promovem a diminuição 
do abandono escolar precoce, 
dando um inegável contributo 
para que a respetiva taxa em 
Portugal, no fim de 2019, este-
ja quase nos 10%, que é a meta 
estabelecida pela Europa e pelo 
Plano Nacional de Reformas 
para 2020. 

Já não é questionável o papel 
fundamental que a educação e 
formação profissional terá na 
superação das consequências da 
crise do coronavírus. A aposta em 
mais e melhor qualificação das 
pessoas é reconhecida por todos 
como uma alavanca indispensá-
vel dos processos de transforma-
ção, por se encontrar na interse-
ção entre a oferta e a procura por 
competências no mercado de tra-
balho. Foram criados instrumen-
tos europeus que atuam como 
sistemas de alerta na prevenção 
de desequilíbrios de competên-
cias entre o que a formação ofe-
rece e o mercado procura. A nível 
nacional, o Catálogo Nacional 
de Competências, da responsa-
bilidade da Agência Nacional 
para a Qualificação e o Ensino 
Profissional (ANQEP), cuja atua-
lização está a ser apoiada pelo  
PO CH, faz a gestão estratégica 
das qualificações de nível não 
superior e promove a produção 
de qualificações e de competên-
cias críticas para a competitivida-
de e modernização da economia. 
Esta gestão é essencial para a 
atualização da oferta de compe-
tências em função da procura.  

É preciso termos consciência 
que, com as transições e a crise 
pandémica, se vão perder empre-
gos mas também se vão ganhar 
outros. As profissões menos 
especializadas, que não exigem 
conhecimentos específicos ou 
criatividade, terão tendência a 
reduzir e as tarefas rotineiras a 
serem substituídas por tecnolo-
gia. Estão a surgir um conjunto de 
novas profissões na área digital, no 
âmbito do desenho de software, 
e-commerce, inteligência artificial, 
big data, etc.. Também a transição 
verde vai fazer emergir profissões 
que permitam à Europa o alcance 

da meta de 2050 de “0 emissões”. 
Para tudo isto é preciso qualificar 
ou requalificar a população.

Vamos ter muitas mudanças e 
não só os jovens que estão a iniciar 
a sua vida profissional precisam 
de estar alinhados com elas, tam-
bém os adultos, empregados ou 
desempregados, precisam de for-
mação contínua, que lhes permita 
uma atualização de competências, 
uma adequação às novas exigên-
cias formativas que conduzem a 
mais e melhores oportunidades 
de carreira. No caso dos adultos 
empregados, o desenvolvimento 
de competências é da máxima 
importância, para a progressão 
e competitividade dos negócios 
das empresas. O PO CH apoia a 
aprendizagem ao longo da vida, 
através dos Cursos de Educação e 
Formação de Adultos e dos Cursos 
de Aprendizagem, modalidades 
de dupla certificação, em que os 
adultos adquirem competências 
profissionais, ao mesmo tempo 
que concluem um nível de ensi-
no.  Apoia também os Centros 
Qualifica, que são o que se pode 
chamar de portas de entrada ou 
reentrada no sistema de forma-
ção,  onde os adultos também 
podem ver reconhecidas, vali-
dadas e certificadas competên-
cias escolares ou profissionais 
adquiridas ao longo da sua vida 
por vias informais ou não for-
mais de formação, como ponto 
de partida para os seus processos 
de requalificação.  

É o investimento na qualifica-
ção de população jovem e adulta, 
suportado pelo FSE e também por 
recursos nacionais, nas medidas 
que promovem a adaptação do 
capital humano à nova realidade 
do trabalho, que reside o grande 
contributo do PO CH para a reto-
ma da economia. 

2 - Que medidas estão ou vão 
estar, em execução que permitam 
aumentar o nível de produtivi-
dade das pessoas em Portugal?

O tecido produtivo precisa 
de pessoas qualificadas para 
inovar e crescer. A Comissão 
Europeia está a reunir forças, 
através de várias iniciativas, 
para fazer progressos no senti-
do de satisfazer as necessidades 
da Europa nessa área.  E já está 
em campo em muitas frentes. As 
competências digitais, necessá-
rias transversalmente a todas as 
áreas económicas são e serão um 
fator muito importante para a 
integração das pessoas no mer-
cado de trabalho.  A iniciativa 
da Comissão Europeia (CE) em 
resposta à pandemia COVID-19 
– CRII e CRII+, em conjunto com 
o Programa de Estabilização 
Económica e Social (PEES) e com 
o Plano para a Transição Digital 
da Educação (PTDE), tornaram 
possíveis o financiamento do 
Fundo Social Europeu à transi-
ção digital da educação, o que 
implicou uma reprogramação do 
Programa Operacional.  O FSE 
dotou o PO CH com mais de 100 
milhões de euros para a aquisi-
ção de computadores e ligações à 
internet para as escolas públicas 
do ensino secundário das regiões 
Norte, Centro e Alentejo, e para 
as escolas públicas do ensino 
básico e secundário, localiza-
das em Lisboa e no Algarve. As 
escolas básicas serão apoiadas 
pelos PO regionais. Estas ferra-
mentas vão ser disponibilizadas 
aos alunos e docentes em regime 
de empréstimos temporários. 
Para que a utilização desses 
recursos seja maximizada e no 
âmbito da tipologia de operação 
que apoia a formação contínua 
de docentes e outros agentes de 

educação, vamos também apoiar
a formação em competências
digitais aos agentes do sistema
de ensino das escolas públicas
nas regiões em desenvolvimento
e também no Algarve, através do
Algarve 2020. Para esta medida
foram alocados mais 15 Milhões
de Euros (FSE), através de trans-
ferências internas entre eixos de
apoio deste Programa. 

Estas medidas vão permitir
uma democratização da educa-
ção digital, posta em causa pelas
desigualdades sociais que eviden-
ciaram desníveis acentuados no
acesso a modalidades de educa-
ção como o ensino a distância e
a práticas pedagógicas em linha
com a capacitação digital dos
alunos. O objetivo é que todos
completem os seus níveis de
ensino com competências digi-
tais adequadas às transições que
vivemos e à consequente revo-
lução tecnológica, o que por si
só será decisivo para o aumento
da produtividade no trabalho.  E
este processo de transição digital
da educação vai continuar a ser
apoiada pelos fundos europeus.

É evidente que as empresas
não precisam só de competên-
cias digitais. Os cursos de dupla
certificação para jovens e a for-
mação contínua para os adultos
vão também ser alvo de grande
investimento nos anos que se
avizinham, e trarão para o mer-
cado mão-de-obra qualificada e
ajustada à procura. É necessá-
rio munir todos os portugueses
e europeus com as competências
certas.  Este é ainda o princípio da
“ofensiva” europeia sobre as com-
petências que a Europa necessita
para sustentar o seu processo de
desenvolvimento rumo a uma
sociedade mais competitiva, sus-
tentável e inclusiva.

O CAPITAL HUMANO É O RECURSO 
MAIS IMPORTANTE DAS EMPRESAS E 
INSTITUIÇÕES. O DESENVOLVIMENTO 
DAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS DOS 
COLABORADORES É UMA PRIORIDADE, POR 
FACILITAR ÀS EMPRESAS A ADEQUAÇÃO 
ÀS NOVAS ECONOMIAS VERDE E DIGITAL 
E O COMBATE À CRISE PROVOCADA PELA 
COVID-19.  O PO CH APOIA A FORMAÇÃO 
CONTÍNUA DA POPULAÇÃO E TAMBÉM 
A FORMAÇÃO INICIAL DOS JOVENS 
COM COMPETÊNCIAS AJUSTADAS À 
REALIDADE, EM CONSTANTE MUDANÇA.

Prioridade à qualificação
Joaquim Bernardo,  
Presidente do Programa 
Operacional Capital Humano 
(PO CH), em entrevista.

PUBLICIDADE
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—MARIA CAETANO 
maria.s.caetano@dinheirovivo.pt 

Com a vacina à vista e apoios eu-
ropeus desbloqueados, mas ainda 
sem garantias de uma retoma rá-
pida, a economia portuguesa ain-
da olha para o calendário de 2021 
em suspense: à vista, no início do 
ano, está o termo das moratórias 
do arrendamento, e mais à frente, 
em setembro, o da moratória pú-
blica de crédito onde se refugia-
ram empresas e famílias com em-
préstimos à habitação. 

A três semanas do fim do ano, 
parte do problema mais imediato 
poderá ser empurrado agora para 
meados de 2021, com o governo a 
propor aos deputados estender a 
possibilidade de os senhorios não 
terminarem contratos de arren-
damento comercial, pelo menos, 
até junho, numa proposta que de-
verá ser votada dias antes do na-
tal, a 22 de dezembro. Também 
trará mudanças ainda não conhe-
cidas para as rendas de habitação, 
segundo avançou o ministro da 
Economia, Pedro Siza Vieira, na 
quinta-feira. Até ao fecho desta 
edição, o diploma ainda não tinha 
ficado disponível no site do parla-
mento. 

Com exceção de bares, discote-
cas, e outras atividades que estão 
paradas desde março, a extensão 
da moratória não significa não pa-
gar rendas. E, aqui, apresentam-se 
duas soluções: as microempresas 
e PME dos setores mais afetados 
vão poder ter um subsídio que co-
bre até metade do devido aos se-
nhorios por seis meses; as restan-
tes vão poder recorrer a uma linha 
de crédito para as rendas. 

As medidas incluem-se no novo 
pacote de apoios às empresas para 
o primeiro semestre, criadas pelo 
governo em conjunto com os par-
ceiros sociais, no valor de 7,2 mil 
milhões de euros, segundo o go-
verno. Destes, 1,4 mil milhões 
são apoios a fundo perdido.  

Para a frente, fica por resolver o 
problema das moratórias de crédi-
to, que abrangem um quinto da 
tomada de empréstimos a nível 
nacional, num valor em torno dos 

Moratória das rendas empurrada até 
ao verão, créditos aguardam solução

APOIOS ÀS EMPRESAS

Assembleia da República vota, no dia 22, o congelamento dos contratos de arrendamento comercial  
até junho. Diploma também trará novidades para o arrendamento à habitação.

Governo vai criar 
instrumentos para  
a capitalização  
das empresas.  
A solução está a ser 
desenhada  
com o Banco  
de Portugal  
e a Associação 
Portuguesa  
de Bancos.

44 mil milhões de euros, e que 
têm motivado alertas por parte 
das agências de notação financei-
ra Fitch e Moody’s. Os riscos para 
o sistema bancário estão, sobretu-
do, nos créditos a PME que se tor-
nem inviáveis e a trabalhadores 
independentes que não consigam 
recuperar rendimentos, diz a 
Moody’s.  

O objetivo do governo, por via 
do novo Banco Português de Fo-
mento – e, eventualmente, com 
recurso aos empréstimos do Me-
canismo Europeu de Resiliência 
–, é criar instrumentos para a ca-
pitalização de empresas, numa 
solução que está ainda a ser dese-
nhada em conjunto com o Banco 
de Portugal e com a Associação 

que permaneçam encerrados, e 
depois por período igual ou um 
mínimo de seis meses.  

Os restantes setores mais afeta-
dos – onde deverão estar incluí-
dos agências de viagem, a anima-
ção turística, sapatarias, ourivesa-
rias, retalho de bebidas, ginásios, 
entre outras áreas que até setem-
bro registavam quebras médias 
de faturação acima de 25% – vão 
ter acesso ao novo programa 
Apoiar Rendas, com uma dotação 
de 300 milhões de euros reserva-
da a microempresas e PME. 

O programa, que deverá ter 
candidaturas abertas em janeiro, 
prevê um apoio em 30% do valor 

Portuguesa de Bancos. Nos últi-
mos meses, o ministro da Econo-
mia deu conta da possibilidade de 
o Estado adquirir dívida às PME, 
convertível em capital.  

Mas, para já, são as rendas que 
têm resposta. Com a possibilidade 
de despejo afastada até ao verão 
para a generalidade do comércio, 
pretende-se que os estabeleci-
mentos encerrados desde março 
fiquem dispensados do pagamen-
to das rendas deste ano e do pró-
ximo até ao início de 2022. Os va-
lores em dívida poderão depois 
ser saldados em 24 mensalidades 
– ou seja, serão repostos até ao fi-
nal de 2024. Para estas atividades, 
o congelamento de contratos 
mantém-se durante todo o tempo Continua na página seguinte

Segundo Siza Vieira, o pacote de apoios para segurar as empresas até ao verão vale 7,2 mil milhões de euros.  FOTO: ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA
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Francisco Calheiros, da Confederação do Turismo, setor muito atingido pela covid-19. 

setor florestal – abrangendo nesta designação toda a fileira 
florestal, incluindo a produção florestal e a primeira e a se-
gunda transformação – é, (ou como tal devia ser considera-
do), um dos mais importantes de toda a nossa estrutura 
produtiva. É um setor que tem peso económico muito rele-

vante – basta referir que, em ano normal, contribui com cerca de 10% 
para as nossas exportações de mercadorias, sendo que uma grande parte 
das exportações, cerca de 70%, é valor acrescentado que fica no País, um 
aspeto diferenciador, pela positiva, relativamente a outros setores produ-
tivos.  

Para além do já hoje elevado valor económico, embora ainda muito 
aquém do seu potencial, o setor florestal agrega três outras valências alta-
mente significativas: a ambiental, com destaque, num contexto de com-
bate às alterações climáticas, para o sequestro do carbono; o posiciona-
mento como uma das componentes básicas da economia circular e da 
bioeconomia; e o impacte muito positivo na economia do interior do país, 
contribuindo para a coesão territorial, um dos nossos grandes desafios. 
Nenhum outro setor apresenta estas quatro valências simultaneamente.  

Toda a riqueza económica social e ambiental da nossa fileira florestal está 
crucialmente dependente do seu primeiro elo, ou seja da produção das flo-
restas do nosso País, que tem sido insuficiente para as necessidades das ati-
vidades económicas já instaladas, o que é direta consequência do desinvesti-
mento de décadas. Houve, com efeito, um desinteresse generalizado no in-
vestimento no setor, quer por parte dos sucessivos governos quer por parte 
de muitos proprietários. O círculo vicioso é facilmente descrito: ausência de 
investimento na floresta origina maior risco em termos de incêndios, pra-
gas e doenças, o que, por sua vez, desincentiva ainda mais o investimento. 

Não é pois de admirar que na produção florestal haja falta de gestão a 
vários níveis. Para além da gestão, digamos, macroflorestal, que é da res-
ponsabilidade do Estado, e recordando que a floresta na sua esmagadora 
maioria é propriedade de privados, existe o nível microflorestal, da gestão 
do proprietário, tal como em todos os outros setores de atividade. Mas 
dado o facto de muitas explorações não terem dimensão suficiente para 
permitirem uma gestão adequada existe também o nível mesoflorestal, 
da gestão agrupada, que é essencial desenvolver. 

São necessárias mudanças rápidas nos vários níveis de gestão. Em parti-
cular, o Estado deve garantir que existem as condições básicas para que o 
investimento na floresta seja rentável e atrativo. Não nos podemos deixar 
enganar sobre esta matéria. Qualquer património e, em particular, o patri-
mónio florestal, só será preservado e desenvolvido se tiver sustentabilida-
de económica e para isso – como para qualquer outra atividade económica 
– é necessário que o Estado garanta as condições sistémicas gerais para 
que possa haver investimento na floresta. O que não tem sido o caso.   

Este não é um setor que se possa desenvolver de um ano para o outro, 
mas uma aposta persistente e consistente na floresta será, a meu ver, 
uma das mais ganhadoras a prazo.  

É certo que o setor florestal, pela sua própria natureza, exige políticas 
de prazo longo e sofre bastante com o facto de os ciclos políticos terem 
uma duração relativamente curta. É, no entanto possível ultrapassar esta 
debilidade se houver um largo consenso político sobre os objetivos do 
desenvolvimento florestal e se houver o cuidado de criar instituições pú-
blicas bem apetrechadas que assegurem permanentemente a macroges-
tão do setor.   

Com os fundos comunitários decorrentes do Plano de Recuperação e 
Resiliência passou a ser possível dotar a ação do Estado na floresta com fi-
nanciamento suficiente. Deixa portanto de haver a desculpa da falta de 
dinheiro. Se a política florestal não avançar é porque os políticos falha-
ram. Não tenho dúvidas que a política florestal ou a ausência dela será im-
portante na avaliação futura da capacidade da atual geração de políticos.   

Economista

O potencial económico  
do setor florestal 
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da renda, até um máximo de 
1200 euros, para quem regista 
quebras entre 25% e 40%. 
Acima dos 40%, a ajuda cobre 
50% da renda até um limite 
de dois mil euros. O apoio 
vale por seis meses de arren-
damento e considera rendas 
até quatro mil euros, limite 
em que estará 95% do arren-
damento comercial, segundo 
o ministro da Economia. O 
valor máximo do apoio será 
assim de 12 mil euros. 

Os termos detalhados da 
medida ainda não são conhe-
cidos. Mas, as restantes ajudas 
a fundo perdido do Apoiar.pt 
têm como regra responder 
por ordem de chegada dos pe-
didos até ficar esgotado o li-
mite da dotação. Regra que, 
aliás, motivou dificuldades 
no acesso à plataforma Balcão 
2020, onde são feitas as can-
didaturas.  

Para as empresas que não 
conseguirem o subsídio de 
renda, fica disponível uma li-
nha de crédito destinada a in-
quilinos e senhorios, sem res-
trições de acesso para quem já 
beneficiou de outras linhas de 
crédito. 

Além dos apoios ao arren-
damento, no próximo ano as 
empresas vão poder contar 
ainda com o remanescente 
dos 750 mil milhões de euros 
do programa Apoiar (45% do 
valor já foi pedido), agora com 
acesso por empresas de média 

dimensão, por grandes em-
presas cuja faturação não ex-
ceda os 50 milhões de euros 
anuais e por empresários em 
nome individual sem conta-
bilidade organizada. Com 
condições, passa a ficar aberto 
às que registaram capitais ne-
gativos no fim de 2019 e têm 
dívidas junto do fisco e da Se-
gurança Social. 

Há anda um novo Fundo de 
Apoio à Tesouraria das Mi-
croempresas, com uma dota-
ção de 750 milhões de euros 
em crédito, e uma linha de ou-
tros 750 milhões para as gran-
des empresas – cada uma po-
derá ir buscar até 10 milhões 
de euros, e ver parte do em-
préstimo converter-se em 
apoio a fundo perdido. O setor 
exportador também vê refor-
çados os valores disponíveis 
em 300 milhões, agora aber-
tos ao turismo, e com um li-
mite de quatro mil euros por 
trabalhadores (dos quais 800 
euros poderão não ser devol-
vidos). 

Por fim, mantém-se o apoio 
à retoma progressiva, agora 
alargado a sócios-gerentes e 
com o Estado a cobrir o neces-
sário para que deixe de haver 
cortes salariais aos trabalha-
dores, e abre-se a possibilida-
de de as empresas fasearem as 
entregas de IVA que recebem 
dos clientes até seis presta-
ções na primeira metade de 
2021. Os processos de execu-
ção do fisco e da Segurança 
Social vão ficar suspensos.  

300
—milhões de euros 
É o valor reservado para sub-
sídios às rendas das mi-
croempresas e PME. As aju-
das serão pagas no 1* e 2* tri-
mestre de 2021.

750
—milhões de euros 
É o valor do Apoiar.pt, 45% já 
requisitado. Cobre 20% das 
perdas até máximo de 100 
mil euros para quem não rea-
briu e grandes empresas.

1330
— euros 
Além de crédito à tesouraria, 
de 750 milhões, microempre-
sas vão ter dois salários míni-
mos por trabalhador se não 
despedirem por oito meses.

Continuação  da página anterior
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—ILÍDIA PINTO 
ilidia.pinto@dinheirovivo.pt 

Quase duas em cada dez empresas 
declaram ter enfrentado uma si-
tuação de fraude no último ano. O 
desvio de fundos, o incumprimen-
to regulatório e o branqueamento 
de capitais são as formas de fraude 
mais comuns identificadas. São da-
dos da segunda edição do Deloitte 
Fraud Survey Portugal, estudo rea-
lizado com base num inquérito às 
empresas e que mostra um “maior 
pessimismo” dos empresários em 
relação a esta temática: 69% acre-
dita que a fraude vai continuar a 
aumentar, quando, o ano passado, 
só 27% dos inquiridos o indicavam.  

Para Vera Pita, associate partner 
em Financial Advisory da Deloitte, 
estes números não podem ser des-
ligados do contexto de pandemia. 
Não só porque a situação “traz à 
tona ideias mais pessimistas”, mas 
também porque os portugueses se 
mostram “relativamente céticos” 
quanto à forma como serão distri-
buídos e aplicados os 15,3 mil mi-
lhões que o país irá receber do Fun-
do de Recuperação europeu pós-
-crise. “Tudo isso pode ter conduzi-
do a um aumento da perceção dos 
inquiridos quanto ao aumento da 
fraude”, defende. 

O estudo foi realizado entre 23 
de abril e 21 de maio, ou seja, em 
plena primeira fase do estado de 
emergência, que encerrou tam-

bém novos desafios, obrigando as 
empresas a implementar o teletra-
balho com acesso às redes de for-
ma remota. O inquérito obteve 
161 respostas, número “bastante 
considerável”, que cobriu vários 
setores e empresas de diversas di-
mensões, garantindo que a análise 
estatística é “representativa” da 
realidade do mundo empresarial 
português, diz Vera Pita. 

De facto, apesar de 52% dos in-
quiridos (eram 47% em 2019) con-
siderarem que a fraude está a cres-
cer em Portugal e 69% acredita-
rem que situações como o tráfico 
de influência, a corrupção ou o 
branqueamento de capitais vai au-
mentar, contra os 27% do ano pas-
sado, o número de empresas que 
admite ter testemunhado efetiva-
mente situações de fraude, no úl-
timo ano, até caiu, passando de 
34% do primeiro inquérito para os 
18% atuais. Para a responsável da 
Deloitte, parte desta redução pode 
ter que ver com o facto de ser ain-
da um “tema tabu”. “Apesar de o 
inquérito ser totalmente anóni-
mo, é diferente quando se respon-
de genericamente sobre a perceção 
que se tem ou sobre o que aconte-
ceu na nossa casa. Além de que a 
fraude pressupõe uma intenção e 
nem sempre é fácil identificar se 
aquela situação irregular decorre 
de uma intenção específica ou 
não”, frisa Vera Pita.  

Dos casos reais reportados, o 

Duas em cada 
dez empresas 
confrontadas 
com casos  
de fraude

ESTUDO

65% das empresas do setor financeiro dizem ter ferramentas tecnológicas preditivas FOTO: PIXABAY

Desvio de fundos, incumprimento 
regulatório e branqueamento de capitais 
são os mais comuns, revela a Deloitte.

O setor dos serviços 
financeiros surge 
como o mais 
propenso a situações 
de fraude,  
diz a Deloitte. 
 
A falta de um sistema 
de controlo eficiente 
(44%) e de valores 
éticos (41%) são  
as principais  
razões apontadas.

desvio de fundos foi o tipo de frau-
de mais comum, independente-
mente da atividade (variando en-
tre 60% dos casos nos serviços fi-
nanceiros e 20% no setor dos bens 
de consumo) e da dimensão das 
empresas. Mas a fraude contabilís-
tica e fiscal e o suborno ganham 
maior expressão entre PME, apon-
tadas ambas por 20% dos inquiri-
dos. Em termos regionais há tam-
bém diferenças. O desvio de fun-
dos é visto como a fraude mais co-
mum na Grande Lisboa (62%), en-
quanto, a Norte é identificado o in-
cumprimento regulatório (33%). 
Não admira por isso que, ao nível 
dos anos, o desvio de verbas tenha 
sido o mais apontado, seguido do 
custo adicional na realização de 
negócio (38%) e menos lucros 
(24%). A perda de reputação é 
apontada por 10% dos inquiridos, a 
mesma dimensão dos que dizem 
que a situação de fraude detetada 
“não teve impacto” na empresa.  

A participação de processo-cri-
me (69%), acordo disciplinar com 

despedimento (31%) e processo 
disciplinar com suspensão de fun-
ções (24%) são as principais medi-
das adotadas pelas organizações 
que enfrentaram essas situações. 

A questão é o parco investimen-
to das empresas em métodos e fer-
ramentas que permitam gerir ris-
co. Metade das empresas admite 
não ter canal específico para repor-
tar situações de caráter irregular ou 
potencialmente fraudulentas. E 
mais de 60% assumem não dispor 
de ferramentas tecnológicas para 
identificar potenciais fraudes. Ex-
ceção para as empresas financeiras.  

Mas há boas notícias. Se no pre-
fácio do estudo José Miguel Júdice 
considera que a fraude é “uma 
doença em expansão, e já com ca-
racterísticas de cronicidade que 
obrigam a olhar a questão como 
tema de saúde moral”, para 73% 
dos inquiridos, não há “nenhuma 
circunstância” em que a denúncia 
às autoridades deva ser evitada, 
“mesmo que tenha impacto nega-
tivo para a organização”. 
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—ELISABETE TAVARES  
elisabete.tavares@dinheirovivo.pt 

Num ano desafiante para o setor 
financeiro, o Montepio Crédito 
está positivo quanto ao seu balan-
ço das operações em 2020. “Conta-
mos chegar ao final de dezembro 
com um resultado da operação 
muito em linha, ou até ligeira-
mente acima, do do ano passado”, 
disse Pedro Gouveia Alves, presi-
dente-executivo do banco do gru-
po Montepio. “No ano passado ti-
vemos um resultado líquido de 
4,0 milhões de euros. Temos todas 
as condições para fazer um ano 
idêntico ao do ano passado, se ca-
lhar até ligeiramente acima, o que, 
face às condições de mercado é no-
tável”, afirmou o banqueiro. 

Adiantou que nos meses de ju-
nho a outubro, o Montepio Crédi-
to foi “consistentemente aumen-
tando a  produção de crédito men-
sal”. “No mês de agosto nós tive-
mos o melhor mês de produção de 
crédito automóvel dos 27 anos da 
companhia”, disse. Esta evolução é 
explicada com as parcerias efetua-
das com as empresas de venda de 
viaturas. Ultrapassamos no mês 
de outubro os 500 milhões de eu-
ros de carteira de crédito, represen-
ta mais de 30 milhões de euros, 
face a dezembro de 2019”, disse 
Pedro Gouveia Alves.  

Em termos de rendibilidade, 
prevê fechar o ano de 2020 com 
um Return On Equity acima dos 
8%, que compara com 8,7% em 

2019. O banco também ganhou 
quota de mercado; por exemplo, 
no crédito pessoal, vai fechar o ano 
com uma quota de 2%, acima dos 
0,7% de 2019; no crédito automó-
vel, a quota de mercado vai subir 
para 4,2%, face a 3,5% no ano pas-
sado.   

Em termos de perspetivas para o 
ano de 2021, a evolução dos resul-
tados “está dependente de fatores 
de natureza macroeconómica”. 
“Em primeiro lugar da evolução da 
taxa de desemprego”, pela pressão 
que possa vir a existir em termos 
de níveis de incumprimento”, afir-
ma.  

O Montepio crédito registou em 
dezembro de 2019 um rácio de in-
cumprimento no crédito de 2,7% e 
situa-se atualmente em 2,8%. 
“Obviamente que a evolução des-
tes indicadores, que afetam a ren-
dibilidade da operação, está muito 
dependente do desemprego e da 
evolução da conjuntura macroeco-
nómica e das empresas”, salien-
tou. 

O Montepio Crédito tinha no fi-
nal de junho 20 milhões de euros 
em moratórias no crédito a parti-
culares, mas desceu para um mi-
lhão de euros. “Praticamente ter-
minaram a 30  de setembro”, disse 
Pedro Alves, frisando que neste 
segmento “o incumprimento não 
se fez notar”. No caso das morató-
rias das empresas, o banco regista-
va 35 milhões de euros no final de 
junho, correspondente a 7,5% da 
carteira de crédito no segmento 

Montepio 
Crédito prevê 
fechar 2020 
com lucro 
estável

BANCA 

Pedro Gouveia Alves, CEO do Montepio Crédito. FOTO: JORGE AMARAL/GI

O Montepio Crédito deverá terminar o ano 
com um lucro líquido de 4,0 milhões de 
euros. Quanto a 2021, é um ano incerto.

“A ‘bazuca’ deve ser 
canalizada para a 
capitalização das 
PMEs. Sem PMEs não 
há Portugal, não há 
emprego”.

empresarial. O montante caiu para 
29 milhões de euros no fim de se-
tembro, representando 6% da car-
teira de crédito a empresas do ban-
co, envolvendo 895 empresas, que 
vão ver as suas moratórias serem 
alargadas até 31 de março de 2021. 
Sobre o eventual incumprimento 
no crédito por parte de empresas 
no próximo ano, Pedro Alves des-
tacou que está “moderadamente 
preocupado”. 

Expetativas positivas  
“O sentimento de confiança me-
lhorou”, apontou o CEO do Mon-
tepio Crédito, que aponta que há 
sinais de recuperação do senti-
mento, nomeadamente, a retoma 
de procura de veículos pesados no 

setor dos transportes na Europa. 
Mas não deixou de mostrar algu-

ma cautela sobre o futuro. “Sem-
pre pensei que o mais adequado 
para uma situação destas não era 
uma vacina, mas um fármaco que 
permitisse a cura”, afirmou. “Por-
que uma vacina tem alguns riscos, 
do ponto de vista de mutação dos 
vírus e da sua desatualização. Esta-
mos a falar de um vírus que é alta-
mente contagioso, mas cuja taxa 
de letalidade também é relativa-
mente reduzida”, frisou. Mas a va-
cina veio trazer otimismo. “Do 
ponto de vista de expetativas dos 
agentes económicos, a vacinação 
da população tem um efeito posi-
tivo”, disse. O dirigente entende 
que “o efeito positivo é, desde 
logo, a perda do medo”. “Nada pior 
para a economia do que dizer que 
o futuro vai ser pior do que o pre-
sente”, continua, “porque isso 
quer dizer que as decisões sobre 
consumo futuro vão ser totalmen-
te retraídas”. Destacou que “sinais 
de esperança são muito bem-vin-
dos à economia, porque a econo-
mia é sobretudo gestão de expeta-
tivas”. 

Para o setor financeiro, será rele-
vante o impacto em 2021 de um 
eventual incumprimento no cré-
dito. “O que vai acontecer à minha 
carteira de moratórias? Não vai ha-
ver grande stress. O mesmo não se 
pode dizer do sistema financeiro”, 
avisou. “Isso vai depender de duas 
coisas: da capacidade que o Estado 
tiver de gerir a capacidade impro-
dutiva instalada e da evolução da 
taxa de desemprego”. Frisou que a 
‘bazuca’ - os fundos comunitários - 
que virão para Portugal devem ser 
direcionados para as Pequenas e 
Médias Empresas (PME). “A ‘bazu-
ca’ é muito importante que seja di-
recionada para as PME (mais) do 
que para grandes obras públicas”, 
disse.  “Porque grande parte da ca-
deia de valor nas obras públicas, 
acaba por sair do país”, avisa.  

Para Pedro Alves, “a ‘bazuca’ não 
pode ficar só na esfera pública, 
deve ser canalizada para a capitali-
zação das PME, porque sem PME 
não há país, não há Portugal, não 
há emprego, não há rendimento, 
não há IRS, não há Estado”. 

O banqueiro alertou ainda que 
existem em Portugal empresas 
economicamente viáveis que 
atualmente já não têm capacidade 
para fazer face aos seus custos fi-
xos. “Se estas empresas desapare-
cerem, vai levar décadas a repor a 
capacidade produtiva do tecido 
empresarial português”, apontou, 
lembrando que os fundos euro-
peus vão ser entregues aos Estado 
“que tem que fazer chegar esses 
valores à economia”. “A bazuca 
tem que ser a vacina para as em-
presas”, apontou.  
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A eficiência da IoT
transforma as cidades
As soluções Altice Empresas garantem uma maior eficiência com a Internet of Things (IoT)
que transforma as cidades, através de serviços que aceleram a digitalização, como a Gestão
de Resíduos, Telemetria de Água, Eficiência Energética, Monitorização Ambiental,
Carregamento de Veículos Elétricos, Gestão de Estacionamento e muito mais.
Saiba o que a Altice Empresas pode fazer pelo seu negócio e por um Portugal mais digital. 

PUBLICIDADE



22 sábado, 12 de dezembro de 2020 
www.dinheirovivo.ptNegócios

— SÓNIA SANTOS PEREIRA 
sonia.s.pereira@dinheirovivo.pt 

A Rede Energia, cadeia de abasteci-
mento de combustíveis low cost, 
tem um plano de expansão para os 
próximos três anos que prevê a 
abertura de 15 novos postos, a so-
mar aos 35 que atualmente explo-
ra no país, do Minho ao Algarve. 
Segundo revela Nuno Castela, ad-
ministrador da empresa, o objetivo 
é garantir “cinco novas posições 
por ano, entre aquisições e cons-
trução de novas unidades” até ao 
final de 2023, sendo que destas 15 
há nove que já estão mesmo con-
tratualizadas.  

Apesar da pandemia, os projetos 
de crescimento são para manter e 
estão já em curso, mas o gestor ad-
mite que o início de 2021 será 
marcado por uma quebra nas ven-
das, semelhante à que se verifica 
desde o início do surto. Com a che-

gada da vacina e a adaptação da po-
pulação a esta nova realidade, na 
primavera de 2021, Nuno Castela 
prevê que as vendas iniciem um 
percurso de recuperação e se apro-
ximem da habitual performance. 

Os dados da Entidade Nacional 
para o Mercado de Combustíveis 
revelam que, entre março e setem-
bro deste ano, as vendas de gasóleo 
no país caíram 16% face ao período 
homólogo de 2019. Na gasolina, a 
descida foi 18,5%. O impacto da 
pandemia “é significativo” na ven-
da de combustíveis, sublinha Nu-
no Castela. Mas setembro já trou-
xe uma nova aragem, tendo-se ve-
rificado uma recuperação global 
do negócio de 5,38% quando com-
parado com o mesmo mês do ano 
passado. 

Naturalmente, a Rede Energia 
não passou ao lado da tendência 
observada nesta atividade desde o 
início do confinamento. Como 

adianta o gestor, “observa-se uma 
quebra acentuada nas regiões mais 
expostas ao turismo e, por setor, a 
maior queda verifica-se nos presta-
dores de serviços na área de trans-
porte de passageiros, transfers tu-
rísticos, rent-a-car, e em todas as 
empresas que trabalham para a 
hotelaria e a restauração”. E recor-
da que “todas as restrições legais 

impostas ao nível de horários e da 
impossibilidade de comercializar 
referências alcoólicas implicam 
que, também na área da conve-
niência, se tenham observado que-
bras acentuadas”.  

Low cost de origem 
Neste contexto, a Rede Energia 
prevê encerrar o ano de 2020 com 
um volume de vendas da ordem 
dos 70 milhões de litros de com-
bustíveis, um crescimento de 
7,6% % face aos cerca de 65 mi-
lhões registados em 2019. Este in-
cremento é justificado pelo cresci-
mento da rede (abriram dois pos-
tos de abastecimento neste ano) e 
também pela aposta no conceito 
de baixo custo. Segundo Nuno 
Castela, a Rede Energia é a “verda-
deira cadeia de abastecimento de 
combustíveis low cost” e, por isso, 
garantiu uma maior resiliência à 
crise provocada pelo novo corona-

Rede Energia quer chegar a 50 postos 
de abastecimento em três anos

ENERGIA

Apesar da queda de consumo de combustíveis por causa da pandemia, a Rede Energia abriu dois novos postos de abastecimento no país. FOTO: D.R.

Cadeia low cost mostrou-se resiliente aos efeitos da pandemia nos combustíveis. Apesar das restrições 
de funcionamento prevê aumentar vendas para 70 milhões de litros até ao final deste ano.

Marca portuguesa 
prevê que o consumo 
de combustíveis 
comece a recuperar 
para níveis de antes 
da pandemia  
já na primavera.

vírus. Como afirma, “o facto de 
termos bastante elasticidade no 
que se refere a alterações de políti-
ca comercial e particularmente de 
pricings, permite-nos adaptar à 
realidade de cada mercado e reali-
zar os ajustes necessários”. 

Lançada há 11 anos, a cadeia 
apostou desde o início em parti-
lhar a margem de lucro com os 
clientes, o que resulta “num des-
conto adicional para os mesmos, 
quando comparado com outras 
marcas conhecidas”. Como subli-
nha, “o conceito low cost não é re-
lacionado com a qualidade, mas 
com o preço que se pratica. Não são 
de menor qualidade em nada”. 
Aliás, avança, a Rede Energia foi a 
primeira cadeia “de postos de abas-
tecimentos low cost a comerciali-
zar combustíveis premium” e essa 
aposta tem ajudado a fidelizar 
clientes. “São as referências com 
melhor preço/qualidade do país”, 
assegura Nuno Castela.  

A rentabilidade do negócio as-
senta na quantidade de combustí-
vel vendida. Como refere, “quan-
do o cliente se apercebe que pode 
comprar o mesmo produto a um 
preço mais económico, as vendas 
disparam”. Em 2019, a cadeia ven-
deu uma média de 178.000 litros/ 
dia, o que representa cerca de 9000 
vendas/dia em combustíveis.  

Rede solidária 
Em novembro, a Rede Energia 
lançou a campanha “Depósito So-
lidário” para apoiar a Rede de 
Emergência Alimentar, do Banco 
Alimentar Contra a Fome, a miti-
gar o impacto que a pandemia 
está a ter nas famílias portugue-
sas. Por cada 3000 litros de com-
bustível vendido, doa uma ceia de 
Natal. Neste momento, já estão 
asseguradas mais de mil refeições 
natalícias, mas o objetivo é atingir 
as 3500. “Queremos ajudar quem 
mais precisa, e queremos que os 
nossos clientes também ajudem 
quem mais precisa”, diz Nuno 
Castela. A metodologia de entrega 
das refeições será delineada com a 
Rede de Emergência Alimentar, 
assim que terminar a campanha, a 
20 de dezembro.
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—DIOGO FERREIRA NUNES  
diogofnunes@dinheirovivo.pt 

Há mais de duas décadas que a liga-
ção entre Portugal e Espanha de 
comboio é feita pelo troço Lisboa-
-Madrid. Só que o programa de in-
vestimentos para 2030 (PNI 2030) 
dá prioridade ao eixo Lisboa-Vigo 
em vez da ligação ferroviária entre 
as duas capitais ibéricas.  A opção 
do governo merece o consenso dos 
especialistas ouvidos pelo Dinhei-
ro Vivo por causa da combinação 
de trajetos entre as várias cidades 
intermédias no eixo Atlântico, e 
ainda por causa dos portos. 

“É uma ligação que já tínhamos 
pedido há algum tempo e que liga 
11 portos: Sines, Setúbal, Lisboa, 
Aveiro, Leixões, Viana do Castelo, 
Vigo, Pontevedra, Villagarcía, Co-
runha e Ferrol. Esta linha ajudaria 
a tornar a faixa atlântica na princi-
pal porta de entrada de mercado-
rias da Europa, competindo com 

Lisboa-Vigo pode pôr o país 
a concorrer com Roterdão 

FERROVIA

Novo corredor 
Atlântico depende 
de investimento  
de 5,4 mil milhões. 
FOTO: RUI OLIVEIRA/GI

Cidades intermédias e proximidade a mais de uma dezena de portos explicam opção 
pelo eixo Atlântico, com passagem pelo Porto, em detrimento da ligação Lisboa-Madrid. 

Nova linha entre 
Lisboa e Porto e novo 
troço entre Porto e 
Vigo vão custar 5,4 mil 
milhões de euros. Da 
capital portuguesa até 
à cidade galega serão 
duas horas e meia de 
viagem por comboio.

Hamburgo e Roterdão”, atenta o 
secretário-geral da associação 
transfronteiriça Eixo Atlântico, 
Xoán Vázquez Mao.  

A ligação pela faixa costeira tam-
bém tem impacto para as popula-
ções e tem maior potencial de ren-
tabilidade. “Entre Lisboa e Coru-
nha são possíveis muito mais com-
binações de trajetos porque temos, 
pelo meio, cidades como Coimbra, 
Aveiro, Porto, Braga, Vigo e Santia-
go de Compostela. Entre Lisboa e 
Madrid, só temos Évora e Cáceres, 
o que apenas justifica o trajeto en-
tre as capitais”, destaca o adminis-
trador do portal especializado Por-
tugal Ferroviário, João Cunha. 

O novo corredor ferroviário 
Atlântico depende da construção 
de uma nova linha Lisboa-Porto, e 
de uma ligação entre Porto e Vigo, 
num investimento total de 5,4 
mil milhões de euros ao longo dos 
próximos dez anos. Os novos tro-
ços serão construídos em bitola 

cipais cidades portuguesas em 
uma hora e 15 minutos. Este troço 
também vai ajudar a libertar tráfe-
go da linha do Norte, que já não 
tem capacidade para acomodar 
mais comboios de passageiros, so-
bretudo junto a Lisboa e Porto. 

Por 900 milhões de euros está 
prevista uma nova linha de alta ve-
locidade entre Porto e Vigo, com 
passagem pelo aeroporto Francis-
co Sá Carneiro. As duas cidades fi-
carão a perto de uma hora de dis-
tância no final desta década; antes 
disso, será construído um novo 
troço entre Braga e Vigo.  

Os espanhóis terão de investir 
200 milhões de euros na saída da 
cidade galega, avisou em novem-
bro o ministro das Infraestruturas, 
Pedro Nuno Santos, em entrevista 
ao jornal La Voz de Galicia. 

Sem estas intervenções, “o troço 
Porto-Vigo manterá a velocidade 
base de 100 km/h, e um tempo de 
percurso de viagem acima das duas 

ibérica [largura de 1668 mm entre 
carris],   mas terão travessas poliva-
lentes para eventual mudança 
para a norma europeia. 

Em estado mais avançado está a 
nova linha Lisboa-Porto, que deve-
rá custar 4,5 mil milhões de euros,  
e que permitirá ligar as duas prin-

horas”, algo que não serve atual-
mente, lembra João Cunha.  

A nova aposta no eixo atlântico 
“também poderá servir como um 
metropolitano de longo curso, aju-
dando a distribuir os passageiros 
pelas restantes linhas convencio-
nais”, segundo o professor da uni-
versidade do Algarve, Manuel Tão.  

Este especialista lembra tam-
bém que, com a nova linha, “des-
tinos como Guarda ou o centro do 
Vale do Douro ficarão a menos de 
três horas da capital”. 

Como fica Lisboa-Madrid? 
Apesar de Portugal se ter virado 
para Vigo, a ligação entre Lisboa e 
Madrid não está esquecida pelo go-
verno. Ao abrigo do programa de 
investimentos Ferrovia 2020, está 
a ser construído um troço de 80 
quilómetros entre Évora e Elvas, 
que depois fará ligação a Badajoz, 
do lado espanhol. Estes trabalhos 
deverão estar concluídos no final 
de 2023. 

Em novembro, Pedro Nuno San-
tos afirmou à RTP3 que seria pos-
sível ligar Lisboa a Madrid numa 
viagem de comboio de três horas: 
hora e meia entre Lisboa e Badajoz  
e o mesmo tempo entre Badajoz e 
a capital espanhola. 

Ao Dinheiro Vivo, fonte oficial 
do ministério das Infraestruturas 
explicou que o tempo de viagem 
entre Portugal e a fronteira seria de 
uma hora e 35 minutos.  “Para um 
comboio sem paragens, é possível 
estimar um tempo de viagem Lis-
boa - Évora de cerca de 70 minutos, 
pela ponte 25 de Abril. O troço en-
tre Évora e a fronteira pode ser per-
corrido em 25 minutos por com-
boios que sejam capazes de circu-
lar a 250 km/h”, ou seja, a veloci-
dade mínima para um serviço fer-
roviário de alta velocidade. 

Manuel Tão entende que uma li-
gação de três horas entre Lisboa e 
Madrid “só é possível com alta ve-
locidade pura entre Madrid e Po-
ceirão”, o que não está contempla-
do do lado português.  

Espanha está a construir uma li-
nha de alta velocidade entre Pla-
sencia e Badajoz, a inaugurar em 
2030, e a atualizar o troço entre 
Madrid e Toledo. Ainda assim, “em 
2030, a viagem de comboio entre 
Madrid e Badajoz demorará uma 
hora e 45 minutos”, prevê João 
Cunha, com base nos planos das 
autoridades locais. 

Mesmo uma terceira ponte sobre 
o Tejo em Lisboa “apenas retiraria 
15 minutos de viagem na ligação 
para Espanha”, acrescenta o admi-
nistrador do Portugal Ferroviário. 

Seja Vigo ou Madrid o destino, é 
certo que viajar de Portugal para 
Espanha vai ser bastante mais rápi-
do até ao final desta década, graças 
aos fundos da União Europeia.
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—ANA LARANJEIRO 
ana.laranjeiro@dinheirovivo.pt 

Durante o confinamento em março e 
abril, a venda de livros caiu a pique. A 
abertura da sociedade e as feiras do li-
vro deram algum oxigénio ao setor, 
mas a reta final do ano está a ser dura 
e se as vendas do Natal não forem me-
lhores que em outubro e novembro, 
haverá livreiros e editoras que podem 
não sobreviver. 

“Após uma significativa quebra nos 
meses do confinamento, o setor teve 
uma ligeira recuperação quando abri-
ram as lojas, que consolidou com uma 
boa Feira do Livro de Lisboa para a ge-
neralidade dos participantes”, começa 
por contar ao Dinheiro Vivo Bruno Pi-
res Pacheco, secretário-geral da Asso-
ciação Portuguesa de Editores e Livrei-
ros (APEL).  

Contudo, nos últimos dois meses a 
venda de livros sofreu novo revés: “In-
felizmente, o cenário após setembro é 
bem diferente e nos meses de outubro 
e novembro as vendas voltaram a cair 
fortemente. Atualmente temos uma 
enorme incerteza sobre o que vai acon-
tecer no Natal, o período que é, habi-
tualmente, o mais forte do ano na ven-
da de livros”, acrescenta. 

Os dados deste quarto trimestre ain-
da não são conhecidos. Os últimos nú-
meros que medem o pulso ao setor são 
da empresa GfK – que faz estudos de 
mercado – e dizem respeito aos pri-
meiros nove meses deste ano. E de ja-
neiro a setembro a venda de livros re-
cuou quase 23%, o que se traduz em 
perdas de 23 milhões. Os sinais do pós-
-confinamento indicavam uma lenta 
recuperação das vendas em lojas físicas 
e um aumento de peso nas vendas pe-
los canais online. 

“Como consequência da crise pan-
démica que atravessamos, 2020 tem 
sido um ano em que a venda de livros 
tem registado um decréscimo acen-
tuado”, assume Paulo Oliveira, presi-
dente do Grupo Bertrand Círculo e 
CEO da Bertrand Editora. “A Editora 
tem sofrido o impacto inerente a esta 
realidade, no entanto, as quebras sen-
tidas foram inferiores à média do 
mercado, porque o nosso fundo de ca-
tálogo tem expressão importante, 
mas também porque, embora tendo 
lançado menos novidades do que no 
ano passado, fomos capazes de reali-
zar o seu potencial, através de uma 

Natal vai ditar sobrevivência 
de muitos editores e livreiros

LIVROS

Até setembro, a venda de livros caiu 23%. Nos dois últimos fins de semana 
longos, foram menos 50%. FOTO: GUSTAVO BOM / GLOBAL IMAGENS

Associação do setor diz que as vendas caíram “fortemente” nos últimos dois meses. 
Até setembro, perdas chegam aos 23 milhões e restrições no Natal não vão ajudar. 

s rápidas e profundas transformações que a 
sociedade, as empresas e o mundo enfren-
tam estão a acelerar o surgimento de um 
elevado número de novas profissões que 
requerem novas competências. O mundo 

está a mudar rapidamente e Portugal e os portugueses 
têm de preparar-se hoje para estas mudanças. 

Se tivéssemos de apostar apenas numa opção para 
acompanhar esta tendência imparável, apostaria na 
educação para as competências do futuro. Portugal tem 
percorrido um caminho assinalável. Basta recordar que 
a taxa de literacia no país subiu de 71% em 1970 para 
96% em 2018. Mas para que nos possamos destacar 
como país que se desenvolve a um ritmo elevado, per-
mitindo aos seus cidadãos terem um futuro melhor, 
este progresso não é suficiente. 

Dados do INE mostram uma realidade muito longe 
das ambições para que Portugal seja uma sociedade do 
conhecimento. Há uma clara falta de qualificações en-
tre a população adulta – 47,8% dos portugueses entre 
os 25 e os 64 anos não tem o ensino secundário com-
pleto. É o pior resultado entre os membros da União 
Europeia, o que demonstra que há ainda muito por  
fazer para termos um país educado e preparado para o 
futuro. 

É crucial o reforço da aposta na educação para as com-
petências do futuro e ao longo da vida.  

Os sistemas de educação e formação de todo o mun-
do terão que mudar de paradigma de forma a serem 
mais ágeis para responderem aos novos desafios e ga-
rantirem a formação dos cidadãos para as novas compe-
tências. E isso passa também por atrair adultos a partici-
parem em formação, número esse que teima em man-
ter-se muito baixo.  

O INE demonstra que só 10,5% dos portugueses 
adultos participaram em alguma formação durante o 
ano de 2019. O relatório da OCDE Getting Skills Right 
revela que, num conjunto de 34 países, Portugal é 
aquele que tem mais urgência em preparar o seu siste-
ma de aprendizagem ao longo da vida. 

A educação ao longo da vida terá de ser o novo nor-
mal. Porque um mundo que muda a alta velocidade exi-
girá aos cidadãos uma permanente atualização do co-
nhecimento. 

É necessária uma forte aposta na reconversão das pes-
soas (reskilling) para as apoiar na adaptação aos seus 
empregos e aos novos empregos. É crucial apoiar as pes-
soas na aquisição das competências que serão mais soli-
citadas (upskilling). 

O grande desafio da maioria das nações e de cada um 
de nós enquanto indivíduos é antecipar o futuro e 
acompanhar as necessidades deste mundo global, inter-
ligado e cada vez mais digital. 

A FJN está a trabalhar nestas frentes em parceria com 
muitas entidades, seja através dos ISA, que dão acesso à 
educação para as competências, seja através do Brighter 
Future, que permite o acesso a dados sobre Educação, 
sobre Competências e Empregabilidade, para permitir 
aos portugueses tomarem as melhores decisões para 
um futuro melhor. 

Presidente Executivo da Fundação José Neves  
e membro do Conselho Europeu de Inovação (EIC)

A educação ao longo da vida 
tem de ser o novo normal

A

comunicação eficaz junto dos leito-
res”, acrescenta. 

O gestor reconhece que outubro foi 
pior que o período homólogo, mas no 
mês passado “os resultados foram 
mais animadores, muito devido à an-
tecipação da campanha do Black Fri-
day”. Quanto a dezembro, e devido às 
restrições de circulação e recolher obri-
gatório ao fim de semana em muitos 
concelhos, a Bertrand Editora teme 
que “condicionem significativamente 
as vendas de livros em todo o mês de 
dezembro e no Natal em particular”.  

Elísio Maia, administrador da Ber-
trand Livreiros (que pertence ao gru-

po Bertrand Círculo tal como a Edito-
ra), ajuda a completar o retrato. “Após 
o período de encerramento de cerca de 
dois meses e meio, continuamos a re-
gistar uma enorme quebra na afluên-
cia dos clientes, em média na ordem 
dos 40%, que nos períodos que eram 
habitualmente os mais concorridos 
(hora de almoço e fins de semana) se 
deve claramente à limitação de lotação 
(uma pessoa por 20m2)”, diz. E nem a 
aproximação do Natal tem ajudado. 
“Nos dois fins de semana e feriados em 
que encerrámos às 13 horas, registá-
mos perdas superiores a 50%.” 

Este é um dos maiores grupos livrei-
ros em Portugal, mas nas editoras mais 
pequenas a situação é ainda mais gra-
ve. Dada a situação do setor, a APEL 
decidiu lançar uma campanha para 
ajudar na época festiva. Fizemos “um 
forte investimento na campanha de 
Natal, abrangente e multimeios, espe-
rando que estimule as vendas no final 
do ano”, explica Pires Pacheco. O se-
cretário-geral da APEL não tem dú-
vidas: “Será o resultado destas ven-
das da quadra natalícia que, para 
muitos editores e livreiros, poderá 
determinar a manutenção ou encer-
ramento da sua atividade.” 

—BRUNO PIRES PACHECO 
Secretário-geral da Associação Portuguesa 
de Editores e Livreiros

“Atualmente temos 
uma enorme incerteza 
sobre o que vai 
acontecer no Natal, 
período que é 
habitualmente o mais 
forte do ano.”

OPINIÃO 
CARLOS 

OLIVEIRA
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Esta é a plataforma que lhe conta todas as histórias e factos, que lhe explica 
causas e consequências e que o(a) atualiza sobre o mundo da energia,
do planeta e da sociedade. Hoje é um bom dia para saber tudo o que está
a mudar no mundo.

O mundo da energia? 
Está todo em energiser.pt
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O grupo Flagworld vai abrir em ja-
neiro do próximo ano o Hotel 
Campanile Caldas da Rainha, uni-
dade que implicou um investi-
mento de cinco milhões e que vai 
permitir a criação de 11 postos de 
trabalho. Apesar de quase 50% dos 
hotéis portugueses estarem encer-
rados devido às elevadas quebras 
na procura fruto da pandemia do 
novo coronavírus, o grupo hotelei-
ro liderado por Luís Roll decidiu ar-
rancar com a operação, apostando 
para isso no turismo de empresas.  

Segundo o gestor, o segmento 
corporate apresenta “uma procura 
permanente, permitindo-nos ga-
rantir a rentabilidade” da nova uni-
dade, até ao reiniciar da procura do 
mercado de lazer e do desportivo.  

Esta estratégia está delineada 
até outubro de 2021, altura em que 
Luís Roll admite uma retoma glo-
bal do turismo. Segundo realça o 
responsável, “para se estabilizar 
esta pandemia, é muito importan-
te o lançamento das vacinas, no 
entanto, para a recuperação da 
confiança para as viagens temos 
um longo caminho nos próximos 
meses”. Ainda assim, a abertura 
desta segunda unidade Campanile 
em Portugal “é um voto de con-
fiança no futuro do mercado e de 
resiliência”. Para o gestor, “a hote-
laria deverá adaptar-se a novas rea-
lidades, ajustar a sua gestão, tanto 
comercial como económica, para 

Flagworld 
estreia hotel  
nas Caldas  
após 
investimento  
de cinco 
milhões

TURISMO

Novo hotel vem 
juntar-se à rede  
de 20 unidades 
geridas pelo 
Flagworld em 
Portugal, Espanha e 
Cabo Verde,  
sob as marcas 
Campanile, Golden 
Tulip e Tulip Inn. 
FOTOS: DR

O grupo português, que explora 21 hotéis 
distribuídos por Portugal, Espanha e Cabo 
Verde, perspetiva abrir no próximo ano 
uma unidade hoteleira nos Açores.

novos desafios”. Como salienta, 
“nos próximos meses, a procura 
será fortemente penalizada e de-
veremos procurar outros nichos de 
mercado”.  

Com os seus 82 quartos, zona de 
estar, bar e restaurante, o Hotel 
Campanile Caldas da Rainha pre-
tende ser uma resposta ao desen-
volvimento do turismo no interior 
do país, frisa o responsável. Para 
isso, o projeto arquitetónico impri-
miu ao edifício um conceito de de-
sign urbano e contemporâneo, e 
apostou no conforto associado a 
espaços comuns para lazer, traba-
lho, negócios e com acessibilidade 
tecnológica e digital.  

Este novo hotel vem juntar-se à 
rede de 20 unidades geridas pelo 
Flagworld, distribuídas por Portu-
gal, Espanha (Valencia) e Cabo 
Verde (ilha de São Vicente), sob as 
marcas Campanile, Golden Tulip, 
Tulip Inn, insígnias do quinto 
maior grupo hoteleiro do mundo, 
o Louvre Hotels/Jing Jang, e para 
as quais detém o master fran- 
chising respetivo aos três países, e 
ainda sob a marca própria Flag 
Hotels. 

O modelo de negócio do 
Flagworld assenta na exploração 
de unidades hoteleiras próprias – 
neste momento, tem cinco em 
funcionamento –, mas também 
em contratos de gestão e explora-
ção. “A estratégia desenvolvida 
pelo grupo foi claramente fazer 
gestão de hotéis existentes, que 
precisavam de ajuda para otimiza-

O crescimento da marca Flag 
Hotel será alavancado no modelo 
de contratos de gestão e arrenda-
mento nos três países em que o 
grupo está presente, adianta o 
CEO. 

O Flagworld, que desde a sua 
fundação, em 2012, já investiu per-
to de 20 milhões de euros, respon-
de ainda pelas empresas Rent Eco-
car (aluguer de carros) e Flagvia-
gens (agência de viagens), que es-
tão a ser “fortemente penalizadas” 
pela pandemia, pois “a atividade é, 
neste momento, muito diminuta”. 
Segundo Luís Roll, o grupo recor-
reu a todos os incentivos que foram 
disponibilizados pelo governo 
“com o claro objetivo de proteger 
os postos de trabalho e o futuro” 
dos negócios. No ano passado, o 
grupo, que emprega 250 pessoas, 
foi responsável por um volume de 
negócios de 15 milhões de euros. 

ção da sua rentabilidade, arrendar 
quando verificámos que represen-
tava uma oportunidade para criar 
uma mais-valia para o desenvolvi-
mento do conceito de rede e aqui-
sição apenas a avançar em situa-
ções muito específicas”, realça 
Luís Roll.  

Expansão em curso 
Enquanto aguarda o regresso à 
normalidade, o grupo Flagworld 
mantém todos os hotéis em fun-
cionamento e tem mesmo em 
marcha os seus planos de cresci-
mento, que passam pela expansão 
das marcas Campanile, Golden 
Tulip e Flag Hotel, sempre nos 
mercados de três e quatro estrelas. 
Para o próximo ano, está já previs-
ta a abertura de um Golden Tulip, 
na ilha Terceira, nos Açores, e a re-
novação de um outro hotel já exis-
tente.  

—LUÍS ROLL  
CEO do grupo 
Flagworld 

“Para a recuperação 
da confiança para  
as viagens temos  
um longo caminho  
para fazer  
nos próximos  
meses.”



29sábado, 12 de dezembro de 2020 
www.dinheirovivo.pt

PUBLICIDADE



30 sábado, 12 de dezembro de 2020 
www.dinheirovivo.ptNegócios

—FILIPE MORAIS  
filipe.morais@dinheirovivo.pt 

São cerca de 300 produtores de 
uva, numa área com mil hectares. 
Todos os anos, produzem oito mi-
lhões de quilos de matéria-prima 
que resultam em perto de 6,5 mi-
lhões de litros de vinho. Mas Luís 
Silva quer mais. O enólogo e diri-
gente da cooperativa quer dar mais 
notoriedade aos vinhos que pro-
duz, admitindo que “a Adega de 
Palmela sempre esteve muito liga-
da à relação qualidade-preço, com 
bons vinhos, mas a preços baixos. 
Só que temos matéria-prima que 
permite fazer mais que isso e por 
isso lançámos agora estas referên-
cias mais topo de gama”. 

E são cinco os novos vinhos lan-
çados neste ano, um branco e qua-
tro tintos, em que a prioridade foi 
subir na escala de valor. O vinho 
branco inova com a utilização da 
casta Moscatel Roxo para um vi-
nho de mesa, enquanto que nos 
tintos há agora um grande reserva, 
um reserva premium e duas novas 
marcas: o Vale de Touros Vinhas 
Velhas Reserva e o Vale dos Barris 
Premium Reserva, usando o nome 
de localidades da região, e que têm 
preços de venda ao público que vão 
dos nove aos 18 euros por garrafa. 

Luís Silva quer assim “dar mais 
notoriedade aos vinhos e à Adega 
de Palmela” e os prémios que já re-
cebeu com os cinco novos lança-
mentos deixam-no confiante de 
que foi a aposta certa. Desde junho 
já acumulou cinco medalhas de 
ouro, três de prata, uma de bronze, 
três selos de qualidade e três certi-
ficados de qualidade.  

Cada um dos novos vinhos tem, 
para já, uma produção de cinco mil 
garrafas, mas Luís Silva admite 
que “há projetos para mais. Este foi 
o primeiro ano que produzimos es-
tes vinhos, mas com a aceitação e 
as respostas que estamos a ter, 
pensamos que nos próximos anos 
podemos continuar com esta apos-
ta, temos essa capacidade”. O enó-
logo reconhece que a pandemia da 
covid-19 atrapalhou este projeto 
de expansão da Adega Cooperati-
va, mas não desiste, mantendo a 

Adega de Palmela reinventa-se  
e aposta nos topos de gama

VINHOS

Enólogo e dirigente da 
cooperativa, Luís Silva admite que 
os produtos da Adega são 
reconhecidos pela sua história e 
pela relação qualidade-preço. Mas 
agora considera que chegou a hora 
de investir e de lhes dar mais 
qualidade. 
FOTO: DIREITOS RESERVADOS 

Ao chegar aos seus 65 anos, a Adega de Palmela quer ganhar notoriedade e lançou cinco vinhos premium. 
Luís Silva diz que tem matéria-prima para melhores produtos e destaca as medalhas já recebidas.

Adega Cooperativa de 
Palmela chegou aos 
7,5 milhões de euros 
de faturação em 2019, 
só com os vinhos 
engarrafados. 
 
Lançamento dos 
cinco novos vinhos 
em 2020 já garantiu 
cinco medalhas de 
ouro, três de prata e 
uma de bronze. Luís 
Silva quer dar mais 
notoriedade  
às suas marcas. 

expectativa de, nos próximos 
anos, vir a reforçar essa produção. 
Para isso, tem já mesmo alguns in-
vestimentos em curso que permi-
tem melhorar a qualidade da pro-
dução e dos próprios vinhos.  

A entrada da Adega de Palmela é 

dominada pelos grandes tonéis no 
exterior que impõem o seu peso e 
a sua história. Mas logo ao lado es-
tão os modernos tanques em inox 
e estruturas para recolher as uvas 
de cada um dos 300 produtores e 
associados e que vão ser alvo dos 

novos investimentos. “É o proble-
ma de estarmos na Grande Lisboa, 
mesmo que estejamos longe da ci-
dade. Assim só temos acesso a fun-
dos comunitários curtos até 200 
mil euros e temos que ir de peque-
no projeto em pequeno projeto to-
dos os anos”. E o primeiro está já 
em fase de aprovação, para instalar 
no exterior da cooperativa um de-
gão, uma máquina para a recolha 
de uvas que as envia diretamente 
para a zona de produção dos vi-
nhos; instalados estão já os novos 
robôs para a paletização e para a li-
nha de engarrafamento, que tem 
uma capacidade de 10 mil garrafas 
por hora.  

Luís Silva diz que “a expectativa, 
com estes novos investimentos e 
novos vinhos, é bastante grande. 
Começámos a ter muita divulga-
ção nas revistas da especialidade e 
estamos neste momento a colher 
esses frutos. A pandemia veio tra-
var a projeção e talvez até as ven-
das destes novos vinhos”, mas 
nem por isso mudou os objetivos 
de crescimento, tanto na qualida-
de dos produtos como em vendas. 
“No Natal, esperamos um aumen-
to da procura, mas ainda a nível lo-
cal. Só que para o ano, 2021, quere-
mos mais visibilidade a nível na-
cional e expandir a comercializa-
ção destes novos vinhos”, que es-
tão no canal Horeca, na loja online 
da Adega e em algumas garrafeiras.  

Com 65 anos de existência, a 
Adega Cooperativa de Palmela foi 
fundada em 1955, mas só iniciou a 
atividade em 1958, com 50 asso-
ciados que produziam então cerca 
de 1,5 milhões de litros. Hoje em 
dia pode chegar, no máximo, aos 
10 milhões de litros: 70% para vi-
nho tinto, 25% para vinho branco 
e 5% para o vinho moscatel, entre 
as marcas Pedras Negras, Vale dos 
Barris, Adega de Palmela, Villa Pal-
ma, Amus e Vale de Touros. Quan-
to a resultados, Luís Silva lembra 
que 2020 é um ano atípico, mas 
quer pôr a adega a ultrapassar os re-
sultados de 2019, em que conse-
guiu uma faturação de 7,5 milhões 
de euros só com os vinhos engarra-
fados, a que se somam ainda as 
vendas de vinho a granel. 
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século XXI assistiu a uma ex-
plosão de negócios construí-
dos em torno das plataformas 
digitais, transformando negó-
cios e economias por todo o 

globo. A chamada revolução das platafor-
mas transformou intensamente setores 
que vão do retalho (Alibaba, eBay), entre-
gas (Amazon), pagamentos online 
(PayPal), entregas de comida (Just-Eat, 
FoodPanda, Deliveroo), trabalhos freelance 
(Freelancer, Upwork) ao transporte (Uber, 
Blablacar) e ao alojamento (Airbnb). 

Apesar das suas aparentes diferenças, as 
plataformas digitais usam tecnologias de 
informação para ligar e combinar fornece-
dores e consumidores. Por exemplo, o 
dono de uma propriedade Airbnb em Sid-
ney pode agora facilmente ser conectado 
com um turista alemão que procura aloja-
mento na Austrália, o que teria sido muito 
difícil no passado. Neste caso, as platafor-
mas servem como facilitadoras ou inter-
mediárias de transações entre os dois la-
dos, estabelecendo as regras, fornecendo 
apoio tecnológico e pagamento seguro, ge-
rando assim mecanismos de confiança di-
gital na transação. Por exemplo, os condu-
tores e passageiros da Uber avaliam-se 
mutuamente, o que cria maior transpa-
rência e assegura qualidade numa transa-
ção par a par.  

O sucesso das plataformas digitais até re-
centemente parecia quase imparável, ma-
nifestando-se continuamente no número 
de fornecedores, consumidores e transa-
ções nessas plataformas. E então, aconte-
ceu a pandemia de covid-19. As mudanças 
abruptas no ambiente de mercado, as alte-
rações na procura e as medidas radicais 
adotadas pelos governos para combater a 
propagação do coronavírus criaram uma 
perturbação súbita no panorama negocial.  

Por um lado, as plataformas digitais aju-
daram a aliviar a situação negativa, permi-
tindo aos indivíduos e pequenos negócios 
manterem a sua atividade no panorama di-
gital e concedendo aos consumidores aces-
so a bens e serviços, mesmo numa situa-

O

Opinião

Sobrevivência dos mais aptos? 
O efeito da pandemia de covid-19  
no negócio das plataformas digitais

ção com fortes restrições ao movimento. 
Além disso, em comparação com os negó-
cios tradicionais, as plataformas digitais 
encontravam-se mais bem posicionadas 
para apresentarem estratégias mais atuali-
zadas e informadas para combater a crise. 
De facto, por natureza, as plataformas acu-
mulam muitos dados dos seus fornecedo-
res, clientes e transações que podem ser 
extremamente úteis para decidir como 
reorientar as suas estratégias. Assim, a sua 
capacidade de tomada de decisão pode ser 
superior à de alguns negócios tradicionais, 
aos quais falta o acesso a grandes quantida-
des de dados relevantes sobre as suas ope-
rações comerciais. Finalmente, o modelo 
asset-light de algumas das plataformas, que 
foi determinante para aumentar rapida-
mente as operações, também concedeu a 
necessária flexibilidade para reduzirem as 
operações sem entrarem em colapso. 

Por outro lado, a epidemia de covid-19 
tornou dolorosamente óbvio que nem to-
das as plataformas de negócios são igual-
mente resilientes perante uma crise global 
como esta. Como disse Warren Buffett, 
“só quando a onda recua se descobre quem 
estava a nadar nu”. 

Vários fatores distinguiram as platafor-
mas negociais que beneficiaram da pande-
mia de covid-19 daquelas que sofreram 
com a mesma. Primeiro, a introdução de 
confinamentos obrigatórios impossibilitou 
as transações de todas as plataformas que 
dependiam da liberdade de movimentos e 
de interações de proximidade física entre 
fornecedores e consumidores. Por exem-
plo, fazer uma viagem através de uma apli-
cação de transporte tornou-se impossível, 
porque as pessoas não podiam sair de casa. 
Além disso, a necessidade de partilhar uma 
viagem com outra pessoa (um condutor) 
criou vários riscos de saúde e segurança, 
tanto aos fornecedores como aos consumi-
dores de serviços oferecidos por uma série 
de plataformas digitais.  

Em contraste, as plataformas que não 
precisavam de um contacto próximo entre 
consumidores e fornecedores, como a en-
trega de comida, vendas online, etc., bene-
ficiaram grandemente dos confinamentos 
e dos novos padrões de saúde e segurança. 
É por isso que plataformas como Amazon, 
Deliveroo e eBay, por exemplo, tiveram 
um forte aumento de transações durante 
os últimos 9 meses, desde março de 2020.  

Segundo, algumas plataformas chegaram 

à pandemia sobrecarregadas de prejuízos. 
Assim, ao primeiro sinal de quebra na pro-
cura assistimos a uma mudança importan-
te em direção a um corte de custos agressi-
vo. Por exemplo, a Uber despediu uma par-
te substancial da sua força de trabalho e 
empreendeu outras estratégias de redução 
de custos para equilibrar as contas. Ao lon-
go da última década, muitas plataformas 
optaram mais por uma estratégia de cresci-
mento do que de rendibilidade. A pande-
mia foi um remédio amargo que levou o 
seu foco de volta aos básicos do negócio, o 
que provavelmente terá um efeito positivo 
nas operações das empresas a longo prazo.  

Finalmente, algumas plataformas sofre-
ram menos as consequências da crise por 
terem diversificado as fontes de rendi-
mento. Por exemplo, a presença da Uber 
na entrega de comida mitigou o declínio 
de receitas na área do transporte.  

Com uma série de vacinas aguardando 
aprovação oficial, o fim da pandemia pode-
rá estar à vista. Embora ainda não possa-
mos prever com certeza quais são os efei-
tos da crise do coronavírus que serão tran-
sitórios e quais permanecerão, é possível 
dizer que, tal como qualquer outra crise, a 
pandemia de covid-19 não só trouxe desa-
fios, como criou oportunidades extraordi-
nárias. 

Por exemplo, a promessa de recuperação 
económica já aumentou a avaliação da 
Airbnb para a sua iminente oferta pública 
inicial. Apesar do atraso no plano original 
de se estrear na Bolsa no princípio de 2020 
devido à pandemia, tem agora possibilida-
de de começar a negociar nos Estados Uni-
dos enquanto empresa pública antes do 
fim do ano, com a expectativa de angariar 
mil milhões de dólares. Também no Reino 
Unido a Deliveroo está a considerar uma 
oferta pública inicial no princípio de 2021.  

As plataformas de negócios digitais, com 
os seus bens e serviços, sem dúvida que 
ajudaram muitos de nós a ultrapassar a 
desconexão, o isolamento e a escassez de 
alguns produtos nos meses de pandemia. 
Porém, enquanto algumas delas reforça-
ram a sua posição central na economia, ou-
tras tiveram dificuldades em manter o seu 
negócio. Apesar das diferenças, as platafor-
mas digitais provaram ser mais resilientes 
do que os negócios tradicionais perante os 
desafios de uma crise.  

Professora, IE Business School-IE University  
e Senior Lecturer, Brunel University London

A epidemia de covid-
-19 tornou 
dolorosamente óbvio 
que nem todas  
as plataformas  
de negócios são 
igualmente resilientes 
perante uma crise 
global como esta. 
Como disse Warren 
Buffett, “só quando  
a onda recua se 
descobre quem estava 
a nadar nu”. 
 
Apesar das diferenças, 
as plataformas 
digitais provaram  
ser mais resilientes  
do que os negócios 
tradicionais.

 
OKSANA  
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—ILÍDIA PINTO 
ilidia.pinto@dinheirovivo.pt 

O BB Gourmet, cadeia de restauran-
tes do Porto, pretende investir três 
milhões de euros na instalação de 
uma fábrica de refeições artesanais 
no Grande Porto. Um projeto que, 
em ano cruzeiro, irá dar emprego a 
uma centena de pessoas e produzir 
15 mil refeições ao dia. O mercado-
-alvo é a União Europeia no seu todo, 
embora a empresa tenha já poten-
ciais interessados nas suas refeições 
pré-cozinhadas e embaladas em vá-
cuo, em Espanha, Inglaterra e na 
Hungria. Só falta mesmo a aprovação 
do licenciamento para avançar. 

A intenção é anterior à pandemia, 
e vinha sendo já preparada há três 
anos, mas a covid-19 veio tornar o 
investimento ainda mais premente. 
É que embora a faturação do BB 
Gourmet esteja, este ano, cerca de 
20% abaixo do período homólogo, 
não é porque esteja a vender menos 
refeições, é porque o peso do take 
away mais que duplicou. “Estamos 
a trabalhar em pleno em pratica-
mente todos os restaurantes, com 
exceção do BB Gourmet Bolhão, 
onde o efeito da falta de turismo se 
faz sentir mais”, diz Jorge Santos, 
responsável da empresa.  

Por dia, a cadeia vende cerca de mil 
refeições, das quais mais de 50% são 
hoje para consumo em casa. O ano 
passado, essa parcela não ia além dos 
20%. E só não vende mais porque 
tudo é produzido, atualmente, nas 
cantinas dos restaurantes. “Temos 
recebido várias manifestações de in-
teresse até de hotéis em Portugal, 
que pretendem ter serviço de restau-
rante mas com uma cozinha simpli-
ficada e uma equipa mais reduzida, 
mas estamos limitados na nossa ca-
pacidade de expansão”, admite Jorge 
Santos. Por outro lado, para exportar, 
tem mesmo de ter uma indústria 
certificada como tal e, por isso, aguar-
da o licenciamento para arrancar, 
um processo que se arrastou mais do 
que esperava. Espera que, no segun-
do semestre do próximo ano, as pri-
meiras refeições estejam já a ser pro-
duzidas. 

Numa primeira fase, a nova fábri-
ca irá criar cerca de 30 novos postos 
de trabalho, maioritariamente liga-
dos à cozinha, mas, também, à logís-

A aguardar licenciamento, projeto pretende produzir 15 mil refeições 
diárias para exportar para a Europa e criar 100 empregos.

BB Gourmet investe em fábrica  
de refeições artesanais

RESTAURAÇÃO

Jorge Santos, proprietário da BB Gourmet no Porto.

tica. Em velocidade cruzeiro, que espe-
ra atingir em quatro anos, irá ter 100 co-
laboradores e faturar 15 milhões, assu-
mindo-se, então, como a principal área 
de negócios da empresa.  Jorge Santos é 
perentório: “O potencial de crescimen-
to de um projeto desta natureza é enor-
me”. Os restaurantes, que têm crescido, 
em média, 15% ao ano – geraram, em 
2019, uma faturação de 3,6 milhões de 
euros –, pretendem regressar à mesma 
trajetória a partir de 2022. Este ano, a 
quebra estimada é de 20%, embora tudo 
dependa das vendas no período natalí-
cio, que pode chegar a valer dois meses 
de faturação. Em 2021, a perspetiva, 
conservadora, é para regressar aos valo-
res de 2019.  

A variedade – mais de 100 opções dis-
tintas, entre sopas, pratos principais ou 
sobremesas, em doses individuais ou fa-
miliares – é um dos pontos principais da 
proposta de valor da marca. Mas não só. 
Jorge Santos destaca que se trata de pra-
tos produzidos, sempre, com ingredien-
tes da época, de primeira qualidade, fabri-
cados numa cozinha tradicional e sem a 
adição de corantes ou conservantes. O re-
curso à pasteurização e a embalagens em 
vácuo permite garantir prazos de valida-
de de 20 dias, mas a empresa tem outras 

tecnologias em estudo para multiplicar 
por seis este limite. O que dará qualquer 
coisa como 120 dias de prazo de validade. 
“A inovação e desenvolvimento é a cha-
ve do futuro”, frisa. 

Além disso, há a questão de se tratar de 
refeições  “fáceis de terminar”, mesmo 
para quem não tem conhecimentos de 
culinária, mantendo sempre “o sabor do 
prato acabo de fazer”. Aliás, esse é, garan-
te Jorge Santos, a grande diferença com-
parativamente à grande distribuição, que 
tem vindo a apostar crescentemente no 
take away de refeições: “É o mesmo que 
comparar um Fiat ou um BMW, mas na 
gastronomia. Ao contrário da grande dis-
tribuição, onde o principal vetor de orien-
tação é o preço, no BB Gourmet é o con-
trário. O sabor é sempre o principal foco, 
sem esquecer o preço”.  

Com vendas online, para levantar nos 
restaurantes ou entrega ao domicílio, o 
cliente pode pedir a refeição pré-cozinha-
da ou pronta a consumir. A diferença está 
no preço. Um arroz de pato, individual, 
por exemplo, custa 6 ou 9 euros consoan-
te a opção escolhida. As entregas estão, 
para já, limitadas a um raio de 20 quiló-
metros do Porto, mas, a partir do início do 
próximo ano, os pré-cozinhados vão che-
gar a todo o país.   

lguns países iniciaram esta semana o seu 
processo de vacinação contra a covid-19. 
Em Portugal, a expectativa é a de que a ad-
ministração da vacina venha a ser disponi-
bilizada no início do próximo ano.  

Estaremos agora mais próximos de ver a luz ao fundo do 
túnel. Bem precisamos! O combate à covid-19 é o cami-
nho para repor a confiança dos agentes económicos, que 
é essencial para um processo de recuperação económica 
e social rápido, robusto e duradouro.  

Neste momento, as expectativas quanto à recupera-
ção da economia mantêm-se num limiar muitíssimo 
baixo. Muitas empresas continuam a reportar quebras 
significativas no seu volume de faturação, com perspeti-
va de reduções superiores a 25% no primeiro trimestre 

de 2021. Também ao nível 
do emprego, as empresas 
não perspetivam ter todos 
os seus trabalhadores a labo-
rar no primeiro trimestre. 

As perceções dos empre-
sários são reveladoras da fal-
ta de confiança, com impli-
cações nas intenções de in-
vestimento. Os indicadores 
de conjuntura evidenciam a 
continuação da retoma de 
atividade, mas a um ritmo 
inferior. Por outro lado, as 
mais recentes projeções da 
OCDE apontam para a qua-
se estagnação do investi-
mento, projetando uma va-
riação de apenas 0,1% na 
FBCF, um péssimo sinal se 

atendermos à base de partida substancialmente baixa 
(quebra esperada de -4,2%, em 2020).  

Em termos de crescimento económico, a OCDE prevê 
uma recuperação apenas muito ligeira para Portugal nos 
próximos dois anos (+1,7% em 2021 e +1,9% em 2022), 
ou seja, quase metade da média dos países da OCDE e 
muito abaixo das projeções do Governo e de outros or-
ganismos, onde os valores andam à volta de 5%. Em 
2022 o PIB português estará ainda muito aquém do ní-
vel pré-crise. 

Na perspetiva da baixa recuperação, a OCDE assinala 
o elevado peso do turismo no país, cuja boa evolução de-
penderá da efetivação da vacina. É por isso que o início 
da administração da vacina será também um “dia V” 
para Portugal. Sabemos que será um processo longo, até 
à imunização de uma fatia considerável da população.  

Pelo que importa reter os alertas da OCDE de que o 
Governo deve garantir a retirada progressiva das medi-
das de apoio somente quando a recuperação estiver bem 
encaminhada. É preciso, tal como a Organização refere, 
assegurar a manutenção da capacidade produtiva, o 
apoio à capitalização e a aposta na formação ao longo da 
vida, sob pena da recuperação ser ainda mais lenta. 

Presidente da Associação Empresarial de Portugal

Recuperação ainda 
com pouca luz  
ao fundo do túnel

A

O governo deve 
garantir a retirada 
progressiva dos 
apoios só quando  
a recuperação 
estiver 
encaminhada. É 
preciso assegurar 
a manutenção  
da capacidade 
produtiva  
e o apoio à 
capitalização. 
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“     Na Iscte Business School tive a sorte de ter 
professores que sentiam paixão por ensinar e gosto 
pelo que ensinavam e isso foi uma excelente base 
para me motivar a querer sempre mais até chegar 
ao ponto em que estou feliz com o que faço.

Pedro Guilherme Martins
Associate, Equity Swaps TA na J.P. Morgan

Nova Iorque - EUA

*Lecionado em português e em inglês

 

 **Lecionado em inglês
 Um duplo grau é uma excelente oportunidade que permite que os estudantes se formem 
com dois diplomas de duas universidades (Iscte e uma universidade parceira).   
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—ILÍDIA PINTO 
ilidia.pinto@dinheirovivo.pt 

A Dr. Shoes, startup portuguesa es-
pecializada em serviços de luxo de 
engraxadoria de calçado, lançou 
uma campanha de crowdfunding 
para lançar uma nova solução de re-
colha e entrega ao domicílio. O 
novo serviço, batizado de Dr. Shoes 
Pick’N’Go, pretende responder às 
dificuldades geradas pela pande-
mia, aproximando a empresa dos 
seus clientes. O objetivo é angariar 
5.500 euros para suportar a digitali-
zação das operações da marca. 

A empresa nasceu em janeiro de 
2019, com o propósito de “inovar 
um mercado com 300 anos de his-
tória”, proporcionando um serviço 
de engraxadoria “irreverente e re-
quintado”, através do recurso a 
produtos 100% naturais e de eleva-
da qualidade, como a cera de abe-
lha ou a resina de carnaúba. Insta-
lou-se, então, no El Corte Inglès, 
em Lisboa, e criou cinco postos de 
trabalho. E o negócio até evoluía 
bem, com a marca a angariar mais 
de 600 clientes no primeiro ano de 

atividade, não fosse a covid-19. 
Com os portugueses confinados e 
em teletrabalho, a Dr. Shoes, 
como, de resto, o comércio em ge-
ral, ressentiu-se. “Não vale a pena 
escamotear a realidade, o impacto 
da pandemia tem sido bastante se-
vero e registamos uma quebra de 
60 a 70% no número de clientes”, 
diz Carlos Manuel Reis, fundador 
e CEO da empresa.  

E se os portugueses estão, essen-
cialmente, em casa, é aí que a mar-

ca quer chegar, servindo-os de for-
ma “totalmente segura, cómoda e 
conveniente”. A campanha de re-
colha de fundos está disponível na 
PPL, plataforma portuguesa de 
crowdfunding, para investir em 
meios digitais, designadamente 
um novo website e sistemas de fa-
turação à porta do cliente, bem 
como para financiar o serviço de 
recolha e entrega ao domicílio pro-
priamente dito . A campanha está 
em curso até 31 de dezembro.  

Numa primeira fase, e com ar-
ranque previsto já a partir do iní-
cio de 2021, a Dr. Shoes Pick’N’Go 
vai centrar a sua operação no con-
celho de Lisboa. O objetivo é, de-
pois, ir alargando a sua zona de in-
fluência, mas, no imediato, “a 
preocupação é fazer bem e ver 
como corre” antes de dar novos 
passos. E se, no imediato, o obje-
tivo primordial é “manter o negó-
cio ativo”, a prazo, se tudo correr 
bem, o projeto poderá levar à cria-
ção de mais emprego.  

Disponível na plataforma PPL, 
os contributos são premiados com 
serviços da marca, desde os 20 aos 

Dr. Shoes Serviço de 
engraxadoria de luxo  
à procura de nova vida
Startup lançou uma campanha de crowdfunding para financiar  
o novo serviço de recolha e entrega de calçado ao domicílio.

A Dr. Shoes promete cuidados que perduram por meses. FOTO: D.R.

Fazedores 
Portuguesa Drivit 
comprada pela Zego
A startup portuguesa da indústria 
dos seguros Drivit foi comprada 
pelos britânicos da Zego. Fundada 
por Carlos Abreu e Gonçalo Fari-
nha, a Drivit utiliza o telemóvel 
para conhecer o perfil de condu-
ção, gravando de forma automáti-
ca todas as viagens de carro dos 
utilizadores por sensores de GPS.

Portugal Ventures 
investe 18 milhões
A Portugal Ventures vai terminar 
este ano com um investimento to-
tal de 17,7 milhões de euros. Além 
de 7,1 milhões de euros para novas 
startups e de 4,2 milhões para 
acompanhar outros projetos, a so-
ciedade de capital de risco pública 
vai financiar ainda mais de 6,1 mi-
lhões de euros até ao fim do ano.

Sonae IM investe 
com Amazon
A sociedade de capital de risco So-
nae IM participou na ronda de in-
vestimento de 36 milhões de dóla-
res (29,7 milhões de euros) da em-
presa de soluções baseadas em 
cloud Weaveworks. Entraram tam-
bém nesta operação a Amazon 
Web Services, Deutsche Telekom, 
Ericsson e Orange Ventures.

www.dinheirovivo.pt  
Leia as últimas notícias 
sobre fazedores,  
conheça novas ideias 
e saiba passo a passo  
o que precisa para criar  
o seu negócio 

90 euros e incluem engraxadoria, 
lavagem intensiva de sapatilhas, 
hidratação de malas em couro e 
cinco tratamentos de sapatos. Sim, 
porque a Dr. Shoes não se limita a 
engraxar sapatos, tem serviços à 
medida de cada tipo de calçado, in-
dependentemente do material do 
mesmo. E assegura, também, a re-
paração, subcontratada a sapatei-

ros escolhidas de forma “muito cri-
teriosa”. O serviço completo custa 
13,50 euros, já com IVA incluído, 
mas cujo resultado, “com uma cor-
reta manutenção em casa, vai per-
durar durante meses”, garante o 
empresário. Além disso, os produ-
tos usados “hidratam e mitigam as 
rugas do couro e dão o dobro do bri-
lho de uma graxa normal”. 

“A pandemia veio 
acelerar este passo 
no nosso plano  
de negócios, para 
assegurar o mais 
possível os postos de 
trabalho dos nossos 
colaboradores.”
—CARLOS MANUEL REIS 
Fundador e CEO da Dr. Shoes
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Relatório “Telessaúde e teleassistência já 
podiam ter poupado vidas em Portugal”
Ex-líder dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde mostra relatório sobre como a telessaúde e a 
telemonitorização em Portugal podem poupar vidas, euros e fazer a diferença durante e após a pandemia.
—JOÃO TOMÉ 
joao.tome@dinheirovivo.pt 

Dados europeus citados pelo INE 
mostram que existem já cerca de 
10 mil mortes a mais do que seria 
previsto em 2020 (olhando para a 
média dos últimos cinco anos) em 
Portugal, bem acima da mortalida-
de pela pandemia (5192 pessoas).  
O médico, professor e ex-líder dos 
Serviços Partilhados do Ministério 
da Saúde, Henrique Martins,  ad-
mite preocupação e lamenta que se 
continue a usar “ferramentas do 
século XX” em vez de “redes e sis-
temas modernos de telesaúde”. 
Isso mesmo é explicado num rela-
tório em que é coautor, feito pela 
Sociedade Ibérica de Telesaúde, 
que mostra que as oportunidades 
da telesaúde (consultas, monitori-
zação e assistência remotas) em 
Portugal durante a pandemia estão 
a ser desperdiçadas e “a custar vi-
das, eficiência e dinheiro”.  

“Claro que há consequências do 
cancelamento para as milhares de 
consultas (os telefonemas feitos 
pelo SNS não as substituem) e é ló-
gico que morrem mais pessoas, o 
que mostra que as consultas são ne-
cessárias”, diz. O que o relatório re-
vela é que “deve haver substituição 
das consultas presenciais por vi-

Cartel de cosmética 
no grande retalho
A dona do Continente, o Pingo 
Doce e o Auchan voltaram a ser 
acusados de cartel. A Autoridade 
da Concorrência (AdC) acusa estes 
três grupos de retalho de combi-
narem preços com o fornecedor 
Beiersdorf para a venda de produ-
tos de cosmética, higiene pessoal 
e beleza entre 2008 e 2017.

www.dinheirovivo.pt  
Leia a versão integral 
destas e de outras  
notícias no nosso site

Buzz
Airbnb duplica  
valor em bolsa
A plataforma online de alojamento 
local entrou esta semana em bolsa 
no Nasdaq com as ações da Oferta 
Pública Inicial (IPO) a serem intro-
duzidas a 68 dólares mas mais do 
que duplicaram do valor inicial 
num só dia, subindo 113%, para os 
144,71 dólares. O grupo obtém 2,8 
mil milhões de euros em dinheiro.

Facebook acusado 
nos Estados Unidos
Facebook foi acusado pela autori-
dade do comércio e por 48 esta-
dos nos EUA de práticas anticon-
correnciais pela compra de rivais 
como WhatsApp e Instagram, em 
2014 e 2012, respetivamente. A se-
paração das empresas está em 
cima da mesa, mas a empresa pro-
mete agora uma batalha legal.

deoconsultas e monitorização dos 
doentes crónicos”. Ainda assim, de-
pois de uma queda de 75% das con-
sultas cara a cara em Portugal até 
setembro, é indicado que “só não 
houve colapso total do SNS por 
causa das teleconsultas por telefo-
ne”, num “apoio mínimo e básico”. 
Dos 775 mil doentes com telecon-
sultas, só 4% tiveram acesso a vi-
deochamada, o resto foi por telefo-
ne, algo “melhor do que nada”. O 
documento a que o DV teve acesso 
conclui: “É importante reconhecer 
que os telefonemas têm legalidade 
duvidosa, falta-lhe segurança e 
confidencialidade, criam dificulda-
des de diagnósticos e promovem 
sentimentos de insegurança nos 
doentes”, daí que um “esforço pela 
telesaúde faça a diferença para o 
momento atual e para o futuro”.  

Portugal deve criar, assim, o que 
Henrique Martins chama de um 
“novo paradigma de atendimento 
médico e de enfermagem, que 
deve ser à partida em casa – com as 
pessoas a não terem de se deslocar 
aos pontos de saúde (ainda para 
mais nesta altura de pandemia)”. O 
especialista admite que não é des-
cabido doentes crónicos terem re-
ceio de ir ao hospital e dá o exem-
plo que a falta de consultas leva a 
que muitos “não tenham as recei-

esperar por consulta que não chega 
ou telefonema que não resolve”.   

Martins dá o exemplo de te-
lehospitais na China com pisos in-
teiros sem doentes, só com moni-
tores e câmaras para acompanhar 
milhares de doentes e lamenta os 
hospitais do SNS terem ainda com-
putadores com 15 anos. O médico 
cita um estudo de 2015 da Admi-
nistração Central do Sistema de 
Saúde para mostrar que a telesaúde 
também é mais barata para o Esta-
do. “Concluíram que apesar do in-
vestimento inicial em material ser 
superior, fica mais barato manter 
um doente em telemonitorização, 
por exemplo”. O Estado devia “in-
vestir num sistema contratado a 
privados já em dezembro, em mar-
ço de 2021 já estaria a poupar face 
ao que gasta e recuperariam o in-
vestimento em pouco tempo” até 
porque “iriam ter menos casos gra-
ves e menos internamentos”. Mais 
de 50 mil doentes respiratórios cró-
nicos em Portugal podem benefi-
ciar do sistema. 

A Associação Portuguesa de Ad-
ministradores Hospitalares parti-
lha da preocupação, admite que 
“não se está a fazer o suficiente” na 
área e lançou há umas semanas for-
mações gratuitas para profissionais 
de saúde e utentes em telesaúde.

Computadores 
antigos (e sem 
câmara) do SNS são 
problema para fazer 
teleconsultas. 
“Investimento em 
telesaúde compensa”

tas de medicamentos a tempo e 
isso leva a excesso de morte”. O 
médico diz que “o uso do digital é 
urgente” e “não é para fazer em 
dois anos, mas já este inverno”, pe-
dindo “uma rede nacional de te-
leassistência”.  

A preocupação maior é com os 
doentes respiratórios e cardíacos, já 
que se tivessem a ser telemonitori-
zados 24h por dia, como já aconte-
ce com 130 doentes num projeto 
da unidade de saúde do Alto Minho 
“com resultados positivos”, “pode-
riam ter intervenção remota ime-
diata e ajuste de medicação que faz 
a diferença” sem precisarem “de 

Só 4% das teleconsultas 
pelo SNS na pandemia 
foram com uso de vídeo 
FOTO: DR



41sábado, 12 de dezembro de 2020 
www.dinheirovivo.pt

Linha de
Apoio ao Cliente

707 910 100

Delegações
Albufeira | Braga | Coimbra | Évora

Faro | Lagos | Leiria | Lisboa
Matosinhos | Portimão | Quarteira | Tavira

Siga-nos

TEMOS A PEÇA-CHAVE
QUE FALTA NA SUA EQUIPA!
Acreditamos que são as pessoas que fazem a diferença
e é precisamente nesse ponto que reside o nosso foco principal.

PUBLICIDADE



42 sábado, 12 de dezembro de 2020 
www.dinheirovivo.pt

urante este ano que agora está a acabar a paisa-
gem mediática tornou-se mais volátil. Os hábi-
tos das pessoas alteraram-se de tal forma que 
fazer previsões é mais difícil que nunca. O que 
sabemos? Em 2020, com a pandemia, a procu-

ra de informação cresceu, os critérios de avaliação de ve-
racidade das notícias melhoraram. O confinamento pro-
duziu um aumento de consumo de televisão e de inter-
net. Mesmo em Portugal os sites dos jornais de referên-
cia registaram aumento de assinaturas e de clientes dis-
postos a pagar. E o comércio eletrónico disparou – em 
Portugal plataformas como o Clube Fashion, a Wook ou 
a Dott cresceram. E tornaram-se elas próprias anuncian-
tes, saltando dos espaços digitais para a televisão, a im-
prensa e outros meios tradicionais. 

Este crescimento de procura de vendas online aconte-
ceu globalmente. Peguemos na Amazon: este ano a sua 
força de trabalho em todo o mundo ultrapassou um mi-
lhão e cem mil colaboradores – tinha 800 mil no ano pas-
sado. E a Amazon comunica hoje de forma muito mais 
visível. Querem saber quem é o maior anunciante do pla-
neta, o que consagra maior orçamento ao marketing e 
publicidade? Pois fiquem a saber que é a Amazon, que ul-
trapassou o habitual líder, a Procter & Gamble, dona de 
dezenas de marcas de produtos de grande consumo. A 
Amazon investiu num ano 11 mil milhões de dólares em 
marketing e publicidade, mais 34% que no ano anterior e 
a sua faturação cresceu para mais de 280 mil milhões de 
dólares. A Amazon tornou-se uma marca que é sinónimo 
de compras online – vende diretamente mas, no seu 
marketplace, vende também através de milhares de ou-
tros subvendedores. Todos confiam na marca Amazon. 
Estima-se que a procura pelo comércio online, em, ter-
mos globais, chegue ao final do ano, com a época do Na-
tal, acima dos 40% em relação a 2019. A feira global gi-
gantesca que é a Amazon percebeu o valor da sua marca e 
sabe que não pode descurar a sua notoriedade. Garante 
qualidade de serviço, preço e uma entrega segura. A ati-
tude da Amazon, ao investir cada vez mais na sua comu-
nicação, mostra a evidência que algumas marcas menos-
prezam: a publicidade que garante a notoriedade das 
marcas e a fidelização dos consumidores tem que se 
adaptar à volatilidade da paisagem mediática atual. Tem 
que ser flexível, estar de forma consistente em múltiplos 
canais de comunicação e em vários mídia. O facto de a 
Amazon, mas também a Google ou a Apple investirem 
tanto em publicidade fora do ambiente estritamente di-
gital mostra como estão atentas à realidade: hoje as redes 
sociais e o digital são parte da solução, mas há outros ca-
minhos a percorrer para garantir pontos de contacto com 
os consumidores. O segredo está em harmonizar todos os 
meios para poder ter uma comunicação eficaz, que salva-
guarde as marcas e traga retorno ao investimento. É este 
o desafio para 2021. E isto exige mudar mentalidades e 
formas de atuar. 

Conselho Executivo da Nova Expressão, Agência  
de Planeamento de Media e Publicidade

D

OPINIÃO 
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Buzz

Quem é o maior 
anunciante  
do mundo? 

Amazon. “Temos visto 
grande valor para a saúde 
no machine learning”

—ANA RITA GUERRA 
redacao@dinheirovivo.pt 

Vindo da Food and Drug Adminis-
tration (FDA), a entidade que regu-
la a segurança dos medicamentos e 
produtos biológicos nos Estados 
Unidos, Taha Kass-Hout está a lide-
rar os esforços da Amazon Web Ser-
vices. Falámos com o responsável 
sobre como estas tecnologias pode-
rão mudar o setor da Saúde e ajudar 
com a pandemia.   
 
Quais os objetivos da nova estra-
tégia da Amazon Web Services 
(AWS) no setor da saúde?  
A iniciativa mais recente que lançá-
mos é o Amazon HealthLake, um 
serviço para empresas da área da 
saúde, seguradoras e farmacêuti-
cas, que permitirá ingerir, armaze-
nar, transformar e analisar, mesmo 
à escala de petabytes. O serviço usa 
modelos de machine learning trei-
nados para estruturar automatica-
mente e extrair dados médicos re-
levantes de uma grande variedade 
de formatos que são típicos na in-
dústria da saúde e costumam estar 
dispersos em muitos sistemas, 
como medicação, procedimentos e 
diagnósticos. Esta capacidade de 
etiquetar todas as peças de infor-
mação médica, indexá-las para pes-
quisa usando termos médicos, e de-
pois estruturar tudo no padrão da 
indústria FHIR (fast healthcare in-
teroperability resources) permitirá 
às organizações terem uma visão 
360  sobre todos os doentes. Será 
possível fazer previsões ou identi-
ficar tendências e anomalias na 
saúde de uma pessoa.  
A solução foi pensada por causa 
do que está a acontecer, com a 
pandemia de covid-19? 
Sim. O Amazon HealthLake veio 
da necessidade de lidar com a com-
plexidade da informação que te-
mos agora, montanhas dela. Não 
apenas o que está a ser recolhido 
nas novas formas de atendimento, 
como teleconsultas, mas também 
reconhecimento de voz, dispositi-
vos médicos e tudo isso. É impor-
tante organizar esta informação 
em escala de uma forma segura 
num repositório central encripta-

do, sendo possível comunicar com 
outros fornecedores de serviços de 
saúde e com os doentes. E poder to-
mar decisões com base em dados e 
não apenas em casos aqui e ali. E 
depois prever coisas, como por 
exemplo, qual o segmento da po-
pulação que poderá desenvolver 
hipertensão.  
Como é que o machine learning e 
a inteligência artificial podem 
ajudar na pandemia? 
Sou um otimista e acredito que a 
tecnologia IA pode ser democrati-
zada nas mãos de muitos inovado-
res e programadores de software 
pelo mundo fora. A IA é incrível a 
lidar com o reconhecimento de pa-
drões e como podemos lidar com 
dados sequenciais. Pode ajudar a 
extrair os significados certos no 
contexto e estruturar a informa-
ção. A Moderna em 42 dias conse-
guiu aprender a sequência do coro-
navírus para o entender, com base 
na plataforma que construiu em 
cima da AWS usando o nosso ma-
chine learning. Fizeram um pro-
cesso que pode demorar dois ou 
três anos em cerca de cinco sema-
nas. Temos visto um grande valor 
no machine learning. Outra coisa 
em que o machine learning está a 
ajudar é com previsões, a covid 
tem muito de desconhecido e to-
dos os dias aprendemos algo. Cons-
truímos um simulador covid-19 
para ajudar entidades e organiza-
ções a tomarem decisões. 
Podemos dizer que o tempo re-
corde desta vacina se deve, em 
parte, a estas tecnologias? 

É uma ferramenta na caixa de fer-
ramentas. Não queremos exagerar 
a sua utilidade.  
A razão pela qual temos estado a 
democratizar o acesso a estas ferra-
mentas é que elas são incríveis em 
escala, em especial a lidar com o au-
mento dos dados, num mundo em 
que há poucos especialistas em ma-
chine learning e ciência de dados. 
Queremos que o ML seja o mais 
aborrecido possível, para que qual-
quer pessoa possa pegar e construir 
algo que os entusiasma.  
Não consigo imaginar um mundo 
em que possamos operar com esta 
quantidade de informação, poucos 
especialistas disponíveis e sem ma-
chine learning.  
Será possível usar ML e IA para 
prevenir a próxima pandemia?  
Olhando para a minha experiência 
como médico e como oficial de 
saúde pública no passado, não con-
sigo imaginar um mundo em que 
não utilizamos estas tecnologias. O 
deep learning, por exemplo, existe 
há bastante tempo. Mas com a nu-
vem que a Amazon inventou e 
com a escala que fornecemos pode-
mos retirar a caixa negra da equa-
ção e saber como foi feito, quais os 
preconceitos introduzidos, etc. São 
ferramentas que estão mesmo a 
ajudar os programadores. Acredito 
que numa futura crise ou pande-
mia serão excelentes ferramentas 
para se ter. 
Com o que está a ser desenvolvi-
do por causa da pandemia, have-
rá um acesso mais equitativo a 
cuidados de saúde? 
No Amazon HealthLake há um 
grande potencial para reduzir lacu-
nas no atendimento, reduzir o des-
perdício para que o sistema seja 
mais eficiente. Um dos hospitais 
mais pequenos do mundo com aca-
démicos de elite em Boston, afilia-
do a Harvard, foi capaz de usar o 
nosso ML para lidar com uma 
quantidade enorme de informa-
ções não estruturadas para melho-
rar a eficiência da unidade de cuida-
dos intensivos em 30%, o que não 
só se traduziu numa redução de 
custos, mas também numa melhor 
experiência para cirurgiões e pa-
cientes.

O médico Taha Kass-Hout está a liderar os esforços da Amazon 
Web Services para aplicar machine learning à saúde e falou ao DV.

Taha Kass-Hout esteve na FDA 
americana e agora é Chief Medical 
Officer da Amazon Web Services. 
FOTO: DIREITOS RESERVADOS 



43sábado, 12 de dezembro de 2020 
www.dinheirovivo.pt

PUBLICIDADE



44 sábado, 12 de dezembro de 2020 
www.dinheirovivo.ptNegócios

Bolsas de Incentivo ao Doutora-
mento ou desafios de defesa de te-
ses com “3 minutos, 1 slide” são 
apenas dois dos métodos usados 
pela Universidade da Beira Interior 
(UBI), na Covilhã, com o apoio do 
mecenato Santander, para tornar 
mais aliciante o interesse pelos 
doutoramentos e respetivos proje-
tos de investigação e captar alunos 
e investigadores de qualidade. 
Com o ano prestes a acabar e as úl-
timas iniciativas em curso, res-
ponsáveis da UBI contam o que é 
possível fazer, em ano de pande-
mia, com a ajuda de parceiros 
como o Santander Universidades. 

Ainda não foi há muito tempo – 
pouco mais de duas semanas – que 
Daniela Ferreira, doutoranda em 
Engenharia Aeronáutica na UBI, 
subiu ao palco do auditório univer-
sitário para receber das mãos de 
uma responsável do Santander um 
prémio, com o valor pecuniário de 
300 euros, por ter sido a melhor a 
defender a sua tese em apenas três 
minutos e só com um slide. E, den-
tro de algum tempo, uma vez ter-
minadas as candidaturas e haven-
do uma decisão do júri, serão atri-
buídas 21 Bolsas de Incentivo ao 
Doutoramento. Bolsas estas que, 
na prática, se traduzem por inves-
timento na investigação da UBI. 

“Na perspetiva deste reitor, o 
professor António Fidalgo, a inves-
tigação nas universidades depende 
muito da qualidade dos estudos 
doutorais”, explicou Joaquim Pau-
lo Serra, presidente do Instituto 
Coordenador da Investigação 
(ICI), da Universidade da Beira In-
terior. Daí ter canalizado uma par-
te do mecenato Santander para o 
“apoio à investigação a nível dos 
doutoramentos”, explicou. 

Diz o responsável que, com es-

Daniela Ribeiro (à esq.), doutoranda em Engenharia Aeronáutica, aqui acompanhada por Ana Ferreira, representante do 
Santander, foi a grande venecedora de um concurso de teses de doutoramento apoiado pelo banco em finais de novembro.  

O Banco Santander Portugal e o 
Dinheiro Vivo fizeram uma parceria 
dirigida ao público universitário.  
Leia aqui as principais notícias e saiba 
mais pormenores em dinheirovivo.pt    

tas e outras bolsas e iniciativas de 
apoio aos doutoramentos, o peso 
do mecenato Santander no orça-
mento de investigação da UBI 
“tem sido de cerca de 200 mil eu-
ros por ano”. 

“Em termos de mecenas parti-
culares”, sublinha Joaquim Paulo 

Serra, “o nosso grande mecenas é o 
Banco Santander Totta e tem feito 
um trabalho de grande relevo no 
apoio a estas atividades da UBI”. 

Mas não é só na investigação fei-
ta em sede de doutoramentos que 
o mecenato Santander deixa mar-
ca. “Eu diria que temos três ver-
tentes em que é utilizado o dinhei-
ro do mecenato”, afirma João Ca-
navilhas, vice-reitor da UBI para o 
Ensino, a Internacionalização e as 
Saídas Profissionais.  

De seguida, concretiza: “Uma é 
especificamente para investiga-
ção, outra parte é, em concreto, 
para o ensino e a melhoria das con-
dições de ensino e há uma terceira, 
que este ano foi reforçada devido à 
pandemia, que tem a ver com a 
oferta de condições económicas 

para que alunos com dificuldades 
possam prosseguir os estudos”. 

O vice-reitor frisa a importância 
do mecenato para as universidades 
e, em concreto, o do Santander, di-
zendo que, “sobretudo, este ano, 
notou-se muito a importância des-
se apoio”. A título de exemplo, re-
fere que “as verbas este ano espe-
cificamente aplicadas no combate 
à pandemia, rondaram os 110 mil 
euros”. Dinheiro esse que tanto 
serviu para investir em equipa-
mento de ensino à distância, como 
para apoiar medidas como a produ-
ção de viseiras e a realização de tes-
tes pandémicos, participando na 
iniciativa local CoviDrive.  

Ver notícia mais desenvolvida em 
www.dinheirovivo.pt/seccão/ 

/campus-santander-universidades-2020

400 bolsas 
de tecnologias 
digitais para 
facilitar emprego
O programa Santander Universida-
des e o MIT Professional Education 
acabam de lançar 400 bolsas de for-
mação em tecnologias digitais para 
estudantes, licenciados e profissio-
nais de 13 países, entre os quais Por-
tugal. O prazo de inscrição termina 
a 30 de Dezembro e as candidaturas 
têm de ser feitas online, na página 
dedicada às bolsas Santander, em 
www.becas-santander.com. 

 Nos tempos que correm, as tecno-
logias digitais estão a revolucionar o 
modo de resolver problemas como a 
cibersegurança ou a economia digi-
tal. Daí a necessidade de formação 
especializada em transformação so-
cial.  

Para responder a esta exigência o 
Santander Universidades, lançou as 
Bolsas Santander Tech / Emerging 
Technologies Programs, pelo MIT 
Professional Education. O programa 
inclui 400 bolsas, que pretendem 
melhorar a empregabilidade dos jo-
vens num mercado laboral cada vez 
mais dominado pelas tecnologias di-
gitais. Dirigem-se a estudantes, li-
cenciados e profissionais entre os 20 
e os 35 anos, sendo que 50% delas 
serão atribuídas a mulheres. 

Os programas das bolsas – que no 
total terão a duração de oito semanas 
e cujas aulas serão 100% online, em 
inglês, espanhol ou português – divi-
dem-se em quatro blocos de conteú-
dos: Blockchain, Machine Learning, 
Cloud & DevOps e Estratégias de de-
senho de produto.  

Santander Universidades
INVESTIGAÇÃO ACADÉMICA

Responsável afirma que, na UBI, o entendimento é que a boa 
investigação depende da qualidade dos estudos doutorais

Universidade da Beira Interior 
aposta forte nos doutoramentos 
com mecenato Santander

Na UBI, o dinheiro  
do mecenato  é usado 
em três vertentes: 
investigação com 
bolsas, melhoria do 
ensino e apoio social 
aos alunos.

D.
R.

 / 
UB

I
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Instituto Tecnológico para a Construção, Energia, 
Ambiente e Sustentabilidade, reconhecido como 
CIT — Centro de interface Tecnológico

itecons.uc.pt

PUBLICIDADE



46 sábado, 12 de dezembro de 2020 
www.dinheirovivo.pt

Tecnologia

—FRANCISCO  
DE ALMEIDA FERNANDES 
redacao@dinheirovivo.pt 

Apesar das incertezas que marcam 
o próximo ano em termos econó-
micos, representantes políticos, ins-
tituições internacionais e o setor 
privado não têm dúvidas sobre a 
importância da digitalização como 
fator decisivo de competitividade. 
Na quarta-feira, o Forum Europe 
reuniu um conjunto de especialis-
tas europeus numa conferência vir-
tual dedicada a “Acelerar a transição 
para a Economia Digital”, em que 
participou Ricardo Castanheira, 
Conselheiro Técnico para o Digital 
da Representação Permanente de 
Portugal na União Europeia (UE). 

“Acreditamos e gostamos de di-
zer que Portugal é uma nação star-
tup”, disse, acrescentando a inten-
ção de colocar a Europa no mesmo 
rumo. A presidência portuguesa do 
Conselho da UE arranca no início de 
janeiro e a aposta no digital será 
uma das suas cinco prioridades. A 
estratégia, explicou, assenta em três 
princípios essenciais: o papel da 
transição digital na retoma econó-
mica, o desenvolvimento digital 
das cidades e empresas e a democra-

“Transição 
digital é um 
forte acelerador  
da recuperação 
económica”

COMPETITIVIDADE

Ricardo Castanheira e Andrew Williamson foram dois dos participantes no evento. FOTO:D.R./HUAWEI

Forum Europe debateu digitalização  
da economia europeia. Esta deve ser uma  
das prioridades da presidência portuguesa 
da UE, defende o conselheiro português 
para o digital, Ricardo Castanheira.

cia digital, fazendo da Europa uma 
referência global. “A transição digi-
tal é um acelerador forte da recupe-
ração económica, que, em conjunto 
com a transição verde, é uma opor-
tunidade única para fortalecer o 
mercado único”, defendeu.  

Andrew Williamson, vice-presi-
dente para Global Government 
Affairs and Economic Advisor da 
Huawei, concorda e sublinha que 
“os países mais digitalizados vão 
recuperar mais rapidamente”, mas 
também que o investimento nas 
Tecnologias de Informação e Co-
municação (TIC) “será a melhor 
forma para garantir um futuro 
mais próspero”.  

Apesar de especialistas e políti-
cos anteciparem, nos últimos 
anos, o potencial transformador da 
tecnologia nas sociedades, a pan-
demia serviu como confirmação fi-
nal de que esse deve ser o caminho 
a seguir não amanhã, mas hoje. 
Para Thibaut Kleiner, da Comissão 
Europeia, este é o “momento para 
dar um forte impulso à recupera-
ção económica e torná-la mais efi-
ciente”, garantindo que os Esta-
dos-membros fazem “uma boa 
utilização dos fundos comunitá-
rios” do próximo quadro europeu 

de apoio. Esse é, aliás, o plano já 
anunciado pelo governo portu-
guês, que pretende investir perto 
de três mil milhões de euros na 
transição digital do país, no âmbi-
to do Plano de Recuperação e Re-
siliência (PRR). Mais de metade 
dos fundos deverá ser alocado à di-
gitalização da administração públi-
ca, seguindo-se a aposta na Indús-
tria 4.0 e no ensino digital.  

Competitividade europeia 
Andrew Williamson aproveitou o 
debate promovido pelo Forum Eu-
rope para citar o relatório de 2019 do 
Fundo Monetário Internacional, 
que estabelece uma correlação en-
tre o crescimento económico dos 
países em 2021 e a sofisticação da 
sua economia digital. Além do in-
vestimento de cada Estado-mem-
bro, será necessário, acredita Ricar-
do Castanheira, que a UE aposte na 

infraestrutura e conectividade in-
ternacional através do estabeleci-
mento de ligações entre a Europa e 
o resto do mundo. “Cabos submari-
nos têm estado maioritariamente 
concentrados no hemisfério norte 
e, para conseguirmos a liderança di-
gital europeia, é decisivo garantir 
rotas novas, seguras e robustas”, 
afirma. Uma destas autoestradas di-
gitais deverá conectar o velho con-

tinente à América Latina, através de 
Lisboa, e inaugurada pela presidên-
cia portuguesa no Conselho da UE 
já no próximo ano.  

Este será um passo essencial 
para tornar a Europa mais compe-
titiva, criando um ambiente atrati-
vo que fomente o empreendedo-
rismo e a fixação de startups. É im-
portante “harmonizar e maturar o 
ecossistema digital europeu”, de-
fende. Para Williamson, “as em-
presas precisam de um sinal dos 
governos de que existe um verda-
deiro compromisso no investi-
mento na transição para uma eco-
nomia digital” para uma recupera-
ção consistente. Infraestrutura di-
gital, desenvolvimento de compe-
tências, promoção da digitalização 
industrial, inovação digital e dina-
mização do ecossistema devem 
ser, diz, as cinco prioridades para os 
decisores políticos. 

“Os países  
mais digitalizados 
vão recuperar  
mais rapidamente.” 
—ANDREW WILLIAMSON 
Vice-presidente para Global Economic 
Affairs e Economic Advisor da Huawei
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Portugal que faz

Algarve pode ser 
a primeira região 
a recuperar,  
mas nada será 
como antes
—MÁRIO LINO 
redacao@dinheirovivo.pt 

Com o Reino Unido como princi-
pal cliente, país que foi o primeiro 
a iniciar a vacinação massiva dos 
cidadãos, há quem acredite que o 
Algarve poderá vir a ter um verão 
promissor, mas António Ramalho, 
presidente executivo do Novo 
Banco, admite que ainda há mui-
tas incertezas: “Os problemas no 
Algarve podem ser substancial-
mente diferentes face ao resto do 
país, porque a economia está mais 
assente na importação e exporta-
ção de serviços do que na de bens. 
Existem questões ao nível da mo-
bilidade sequencial e mudanças de 
comportamento que poderão afe-
tar a economia”, salienta o ban-
queiro, que foi keynote speaker em 
Loulé, em mais uma conferência 
“Portugal que Faz”. Moderado por 
Joana Petiz, diretora do Dinheiro 
Vivo, o painel de convidados in-
cluiu ainda Elidérico Viegas, presi-
dente da Associação dos Hotéis e 
Empreendimentos Turísticos do 
Algarve (AHETA,) Daniel do Adro, 

presidente da Associação dos In-
dustriais Hoteleiros e Similares do 
Algarve (AIHSA), Isaurindo Cho-
rondo, vice-presidente do NERA - 
Associação Empresarial da Região 
do Algarve e Luís Coelho, presi-
dente da Delegação do Algarve da 
Ordem dos Economistas.  

Depois da crise de 2008, o Algar-
ve enfrenta hoje uma das maiores 
“marés negras” de sempre, se não 
na saúde (os números da covid-19 
não são dos piores a nível nacio-
nal), pelo menos na economia. A 
vaga da pandemia não poupou 
esta região dependente do turis-
mo: 80% dos hotéis estão inativos, 
face aos habituais 50% em época 
baixa. O IEFP regista agora mais 
134% de desemprego face a outu-
bro de 2019. São números que im-
pressionam e que a banca utiliza 
para traçar o seu caminho. Daí que 
Carlos Andrade, economista-chefe 
do Novo Banco, se junte ao painel 
por via digital para traçar o cenário 
macroeconómico. Primeiro, com 
um flashback do Algarve antes da 
pandemia, quando a região estava 
a a crescer: “O Algarve contribuiu 

com nove mil milhões de euros 
para o Produto Interno Bruto (PIB 
)em 2019 e teve até um cresci-
mento médio superior à média na-
cional. O mesmo se passa ao nível 
do valor acrescentado, que tam-
bém subiu, isto apesar de uma de-
mografia adversa, com baixa den-
sidade populacional”, refere. O 
economista recorda que além de 
Lisboa, o Algarve foi a única região 

com um PIB per capita superior à 
média nacional. Subitamente, o 
retrato começa a ficar mais negro: 
60% do volume de negócios na re-
gião advém de setores como o alo-
jamento, a restauração e o comér-
cio. A pandemia congelou a procu-
ra, e a oferta nos serviços caiu 60% 
face ao período homólogo. “O re-
gresso à normalidade não será o 
que tínhamos antes”, avisa o eco-

nomista. “Historicamente, as pan-
demias são portais para um mun-
do diferente que vai requerer um 
esforço de adaptação”, antecipa 
Carlos Andrade. 

No entanto, para quem está no 
terreno, lidar com o futuro próxi-
mo também é essencial: “Não es-
tamos a falar só de sobreviver. É de 
conseguirmos competir depois 
com empresas que estão em países 

2

Empresários e Novo Banco debateram 
futuro do Algarve. Fortemente dependente 
do turismo, a região é uma das que mais 
sofrem com a pandemia. Regresso da 
mobilidade voltará a animar o turismo.
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“Temos que preparar o novo 
amanhã, com novos desafios e 
novas estruturas. Vamos ter 
que descobrir as assimetrias 
positivas e isso passa por deba-
tes, análise e avaliação das boas 
ideias a seguir, estaremos cá 
para isso. É importante ouvir 
quem faz, porque a banca ape-
nas apoia”, salienta António 
Ramalho, presidente executi-
vo do Novo Banco. 

Numa região mono depen-
dente do turismo, os desafios 
são imensos, mais ainda num 
cenário pós-pandémico: a mo-
bilidade, novos critérios de 
sustentabilidade, mudanças 
no transporte aéreo, novos 
hábitos de consumo, digitali-
zação, teletrabalho. Mas as di-
ficuldades podem ser também 
oportunidades, diz Luís Coe-

lho, da Ordem dos Economis-
tas. Até porque as tecnologias 
da informação (TI), que per-
mitem o teletrabalho, facili-
tam, por exemplo a fixação de 
quadros no Algarve, um dos 
problemas clássicos desta que 
é uma das «melhores regiões 
para se viver». Não é preciso 
ser adivinho para se perceber 
que o clima, a gastronomia e a 
segurança estão entre algu-
mas das vantagens comparati-
vas.  

Contudo, ajuda ser econo-
mista quando se trata de deli-
near clusters essenciais à re-
gião, diversificando o tecido 
empresarial e minimizando 
crises futuras. Luís Coelho põe 
na mesa quatro cartas: mar, 
produção de energia, saúde e 
as já referidas TI.  

Sem recorrer à bola de cris-
tal, o CEO do Novo Banco des-
venda o que continuará a ser a 
‘galinha dos ovos de ouro’: tor-
nar transacionáveis bens como 
o território. “É mais fácil valo-
rizar, ‘vender’ o território do 
que fazer de raiz três Autoeu-
ropas”, admite.  

A palavra-chave é diversifi-
car, salienta Luís Coelho. “Eu 
percebo. Quando a um investi-
dor lhe é apresentada a oportu-
nidade de investir, ele procura 
a melhor rentabilidade e ga-
rantia, com a melhor margem. 
E o turismo dá-lhe isso”, expli-
ca. “É por isso que a diversifica-
ção da base económica implica 
tomar decisões que podem não 
estar enquadradas no status 
quo, mas os agentes económi-
cos não se mobilizam se não 
forem empurrados nessa dire-
ção”, alerta.

Região não pode 
ser só turismo,  
tem de diversificar 
a atividade

que apoiam parte dos seus custos 
fixos”, alerta Daniel do Adro da 
AIHSA. 

Luís Coelho, economista e pro-
fessor da Universidade do Algarve, 
confirma que o cenário não deve 
ser levado de ânimo leve. Em ter-
mos diretos, metade da riqueza do 
Algarve depende do turismo. 40% 
do emprego também. “A região 
deve ser tratada de forma diferen-
te, temos necessidades que não 
são iguais a Lisboa, Porto ou Coim-
bra: precariedade elevada no em-
prego, gaps salariais, dificuldade 
em fixar quadros mais elevados. Se 
não houver o cuidado de preservar 
a capacidade produtiva neste in-
tervalo, se não cuidarmos das pes-
soas, perde-se capital humano, há 
desmoralização e provavelmente 
alguma insegurança, sendo que a 
segurança é precisamente um dos 
principais valores do Algarve”. 

Recuperação  
como a curva da Nike 
Numa conferência dominada por 
players do turismo, o foco foi para 
além da existência da crise. Cen-

1. Joana Petiz, diretora do Dinheiro 
Vivo, moderou o debate entre Antó-
nio Ramalho, CEO do Novo Banco, 
Elidérico Viegas, presidente da AHE-
TA, Daniel José do Adro, presidente 
da AHISA, Isaurindo Chorondo, vice-
-presidente do NERA e Luís Coelho, 
professor Universidade do Algarve  
2. António Ramalho 
3. Elidérico Viegas 
FOTOS: ANDRÉ VIDIGAL/GI

3

1 trou-se na antevisão da retoma e 
na identificação dos obstáculos 
para encontrar as soluções, cientes 
de que a recuperação será gradual e 
não imediata. Ainda que o Algarve 
possa vir a ser a primeira região a 
encetar a retoma – segundo Viegas 
e Ramalho – a consolidação demo-
rará pelo menos três a quatro anos 
até se atingirem os níveis de 2019. 
“A curva de recuperação não será 
em forma de “V” mas sim como o 
símbolo da Nike (curva Swoosh) e 
vai depender da capacidade de re-
cuperar a estrutura turística”, refe-
re o CEO do Novo Banco. 

Buscando soluções, Elidérico 
Viegas sugere transformar dívida 
em capital social. Mas António Ra-
malho discorda, lembrando exem-
plos do passado em que isso não 
correu bem: “O nosso modelo re-
gulador tem aspetos positivos e 
outros menos, mas não permite 
que a banca participe no capital so-
cial. Deixa aos empresários a capa-
cidade de gerir as empresas, e à 
banca a de gerir os bancos”. 

“Dívida com o aval do Estado”, 
preconiza Elidérico Viegas. “O go-
verno tem-se escudado excessiva-
mente na banca sem dar contra-
partidas”, aponta. António Rama-
lho anui, mas defende: “a banca 
acredita que os ativos serão sufi-
cientes”. Isto apesar de o setor do 
turismo ter endividamento a lon-
go prazo e de a banca estar habi-
tuada a prazos mais curtos. Sinal 
positivo é que, apesar da crise, o 
crédito malparado se situa por en-
quanto nos 3,6% no Algarve, abai-
xo dos 4% a nível nacional. 

Com 17 agências e um volume 
de negócios de dois mil milhões de 
euros na região (entre ativos e pas-
sivos), para o Novo Banco a palavra 
“crise” nem sequer é novidade. No 
Algarve, passou de 32 para 17 bal-
cões e hoje conta com apenas 107 
colaboradores. O core dos clientes 
está no segmento empresarial – o 
Novo Banco é o segundo maior no 
crédito às empresas, a nível nacio-
nal –85% das quais nos serviços e 
15% no setor primário. Ao todo, 
são 73 mil clientes, sendo que um 
em cada quatro são estrangeiros, 
residentes ou não. Também aqui 
esta é uma realidade diferente de 
outras partes do país. 

O “Portugal que Faz” engloba 
uma série de conferências promo-
vidas pelo Novo Banco em várias 
regiões do país, tendo passado por 
Braga, Porto, Aveiro, Leiria e Loulé.

As dificuldades podem também representar 
uma oportunidade para a região algarvia, 
defende o economista Luís Coelho.

—LUÍS 
COELHO 
Economista

“A diversificação 
da base 
económica 
implica tomar 
decisões que 
podem não estar 
enquadradas  
no status  
quo.”
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Da parte da Galp, Sofia Tenreiro 
lembrou que “só foi possível irmos 
para casa de um dia para o outro 
porque as empresas tinham inves-
tido em computadores portáteis, 
internet e, assim, conseguiu-se dar 
as mesmas condições do escritó-
rio”. Só que trabalhar remotamen-
te implica “investir mais em ciber-
segurança”, porque há maior expo-
sição ao risco. O que em casos 
como a saúde ganha proporções es-
peciais. Ainda assim, Vasco Antu-
nes Pereira, CEO do Lusíadas, ga-
rante que o grupo se organizou efi-
caz e rapidamente, conseguindo 
desde o primeiro momento cum-
prir consultas e cuidar à distância 
sempre que possível. A maior difi-
culdade aqui foi e continua a ser 
convencer os portugueses a tratar-
-se, a ir à consulta: “Já tínhamos 
um backlog em Portugal e a crise 
sanitária exponenciou essa dimen-
são” de problemas acumulados, la-
menta Vasco Antunes Pereira. 

“Infelizmente, nem todos te-
mos a literacia digital necessária”, 
lamentou a administradora execu-

—DIOGO FERREIRA NUNES 
diogofnunes@dinheirovivo.pt 

Foi na primeira quinzena de mar-
ço que empresas como Galp, Su-
perBock, Randstad e PHC tiveram 
de passar do escritório para o traba-
lho remoto em poucos dias. Para o 
grupo Lusíadas Saúde, pelas suas 
características específicas, isso si-
gnificou ter de cuidar à distância. 
Mas se esta nova forma de funcio-
nar ajudou a conter casos de covid 
e até melhorou a produtividade, 
são cada vez mais notórios os aler-
tas – da segurança à integração, 
passando pela proximidade à dis-
tância. O tema ganhou destaque 
do debate da conferência do 9.o ani-
versário do Dinheiro Vivo. 

“O teletrabalho tem algumas li-
mitações, às quais devemos estar 
atentos, e não é a solução mágica 
para resolver todos os problemas 
de gestão. Há pessoas a quem faz 
muita falta o convívio e as lideran-
ças devem estar atentas”, avisou 
Rui Lopes Ferreira, presidente exe-
cutivo do SuperBock Group.  

Nove meses após a covid chegar a Portugal, líderes da Galp, 
SuperBock, Randstad, PHC e Lusíadas partilharam as vantagens 
das novas formas de trabalho. Mas alertam para riscos.

Na era do trabalho 
remoto, a parte 
humana “nunca 
foi tão importante”

EMPREGO

Relançar Portugal
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No final da conferência que 
celebrou o 9º aniversário do 
Dinheiro Vivo, cantaram-se os 
parabéns, com a presença do 
painel de convidados, da diretora, 
Joana Petiz, da diretora do DN, 
Rosália Amorim, do administrador 
do GMG, Afonso Camões, e de 
elementos da redação. 
FOTO: RICARDO GONÇALVES

tiva da petrolífera para a parte co-
mercial. É por causa destes fatores 
que a componente humana “nun-
ca foi tão importante”. Mais oti-
mista, o CEO da Randstad desta-
cou: “O trabalho remoto mostrou 
que é possível produzir de outra 
maneira.” Para José Miguel Leo-
nardo, esta forma de trabalhar per-
mite aos funcionários viverem 
fora das grandes cidades – “posso ir 
morar para Elvas, ter o conforto de 
uma pequena cidade e mais quali-
dade de vida”. A  empresa de recur-
sos humanos trabalha sobretudo 
com empresas de serviços parti-
lhados e centros de contacto. “Te-
mos 12 mil pessoas nesta situação, 
com métricas muito rigorosas. E 
por causa da pandemia, 9 mil fun-
cionários não têm de se deslocar ao 
escritório. Se há uns anos tivésse-
mos proposto a desmaterialização 
destes centros éramos expulsos...” 

Para Ricardo Parreira, líder mais 
digital presente, “tem de haver 
outro olhar à gestão do talento”, 
alertou o CEO da PHC. “Há que 
evoluir para uma gestão por entre-

ga, por objetivos. Isto levanta 
imensas questões sobre como é 
que avaliamos a produtividade. 
Mais do que cumprir um horário, 
importante é que os colaboradores 
produzam e se sintam envolvidos 
e comprometidos com o projeto.” 

Neste ponto, Sofia Tenreiro 
apontou que, na era do trabalho re-
moto, “o mau talento, muito mais 
facilmente estará a fazer outras 
coisas”. Ou seja, quem produzir 
com menos qualidade fica mais 
perto de ir embora. 

Nem sempre remoto 
Nos concelhos com maior risco de 
infeções, o trabalho remoto voltou 
a ser obrigatório nas últimas sema-
nas e desde que haja condições téc-
nicas para tal. Só que esta forma de 
funcionar corre o risco de criar ain-
da mais divisões. 

A SuperBock é exemplo disso: 
embora tenha a parte do escritório, 
que pode ficar à distância, também 
tem fábricas e distribuição. “Numa 
empresa industrial não é possível 
estar em teletrabalho. Metade das 
pessoas pode ir mas a outra meta-
de não. Não se pode transformar 
isto numa forte clivagem, que 
pode gerar o risco de criar duas em-
presas.” 

Rui Lopes Ferreira teme mesmo 
que se interprete essa diferença 
decorrente de distinto tipo de ser-
viço como desigualdade entre tra-
balhadores. E alerta para essa ques-
tão e outros obstáculos do digital: 
“Não substitui o cara a cara, não dá 
para apertar a mão, não cumpre ter 
uma conversa difícil.” Há ainda os 
problemas gerados pelos sistemas 
de monitorização dos trabalhado-
res, que podem gerar uma “asfixia 
emocional”, completa R. Parreira.  

A solução para um trabalho re-
moto com mais qualidade deve 
passar por “dar mais autonomia e 
apostar numa comunicação mais 
frequente e transparente”.  

NEW GENERATION GLOVES

QUALIDADE MÁXIMA
SEGURANÇA ABSOLUTA

www.raclac.pt

A mais sofisticada e inovadora geração de luvas

Serviço para encantar os clientes

A única a ser integralmente fabricada em Portugal

A primeira e única fábrica na Europa a produzir:
 Processo 100% em ambiente controlado
 100% inspeccionadas automaticamente
 AQL: 0,1
Um investimento inicial de 25 milhões €

PUB
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—DIOGO FERREIRA NUNES 
diogofnunes@dinheirovivo.pt 

Portugal precisa de uma alavanca 
para relançar a economia depois da 
crise da pandemia. A posição foi de-
fendida pela dean da escola de negó-
cios AESE, Fátima Carioca, no en-
cerramento da conferência do 9.o 
aniversário do Dinheiro Vivo. 

No resumo da conferência, a 
professora destacou a “unanimida-
de” do debate. Segundo Fátima 
Carioca, “houve uma atitude geral 
positiva, de confiança e de espe-
rança profunda, genuína, mesmo 
com alguma ansiedade” por parte 
dos participantes. 

Para que estes sentimentos ge-
rem sucesso “é necessária uma ala-
vanca. Encontrar um objetivo per-
mite focar toda a ambição que vi-
mos por aqui.” 

O relançamento de Portugal de-
pende, por isso, “de foco e de um 
projeto congregador, assente numa 
visão comum”. 

“Desde o lançamento que o país 
assentou numa visão e na nossa 
mobilização, em tempos de guerra 

ou paz, em crise ou em bonança”, 
acrescentou a responsável. 

Só que “o sonho não chega” para 
que Portugal consiga dar a volta ao 
novo coronavírus. “A execução é 
que vai permitir os resultados”, as-
sinala Fátima Carioca, também 
doutorada em Gestão.  

Liderança e aprendizagem contí-
nua vão ser duas competências fun-
damentais para que trabalhadores e 
chefias possam comandar esta 
transformação. Com cada vez mais 
variáveis em jogo, “aumentaram 
muito as vulnerabilidades das em-
presas, da economia e até mesmo 
do planeta”. Quem lidera “precisa 
de uma luz para iluminar” o cami-
nho da recuperação.  

“É preciso acompanhar e preparar 
os líderes do presente e do futuro. 
Como escola de negócios, temos de 
pensar criticamente.” A própria AE-
SE vai promover um ciclo de deba-
tes durante os próximos meses. O 
ponto alto destas discussões “so-
bre a nova economia e da humani-
dade” está marcado para 25 de ju-
nho, quando esta instituição co-
memorar 40 anos.

O relançamento 
depende de “projeto 
congregador”

Os líderes da Randstad, PHC, Galp, Lusíadas Saúde e (ao lado) SuperBock debateram os desafios do país.

A líder da escola de negócios AESE,  
Fátima Carioca, defende o desenvolvimento 
de competências como a liderança. 

que o governo tem “cinco moto-
res” para relançar o Turismo a par-
tir do próximo ano. “Temos de 
responder a desafios transversais, 
de grande impacto, como as alte-
rações climáticas, a digitalização e 
a desigualdade. Temos de apostar 
na qualificação dos portugueses”, 
disse Rita Marques na abertura da 
conferência. 

Rui Lopes Ferreira, líder do gru-
po Super Bock, defendeu que o tu-
rismo é um “bom ponto de parti-
da” para recuperar o país mas que 
tem de ser conjugada com a rein-
dustrialização e o aumento da pro-
dutividade. “O turismo é um dos 
setores mais afetados diretamente 
pela pandemia, não só a hotelaria e 
a viagens como também a restau-
ração. Temos o desafio de evitar o 
crescimento significativo do de-
semprego, como na crise de há dez 
anos. É preciso comprar tempo”, 
disse o gestor. 

Mas António Correia, partner da 
PwC alertou que deve existir um 
pensamento de médio e longo pra-
zo na implementação das políticas. 
Defendeu que o país repense o su-

cesso, tendo em conta o progresso 
social, e apelou a uma maior credi-
bilidade e maior transparência nas 
políticas e na sua implementação. 

Vasco Antunes Pereira, CEO do 
Grupo Lusíadas, alertou que a vaci-
na para o novo coronavírus não vai 
resolver as outras epidemias, como 
os AVC e doenças oncológicas, e 
defendeu maior transparência nas 
políticas de saúde. O gestor disse 
ainda que há que repensar o siste-
ma de saúde. “Era necessário haver 
um olhar absolutamente não ideo-
lógico para a saúde”, salientou. 

Ricardo Parreira, CEO da PHC 
Software, afirmou que tem de ha-
ver uma mudança de mentalidade 
dos gestores, tanto no tema da di-
gitalização nas empresas como na 
gestão do talento. “Temos uma 
oportunidade incrível. Falta a 
mentalidade”, frisou. 

Sobre as tendências futuras para 
a mobilidade, a administradora 
executiva da Galp para a área co-
mercial, Sofia Tenreiro, destacou 
que os portugueses vão retomar os 
hábitos antigos e voltar à mobilida-
de do futuro.

—ELISABETE TAVARES 
elisabete.tavares@dinheirovivo.pt 

“Contraímos em sete meses (de 
2020) o que contraímos em qua-
tro anos” após a crise financeira 
de 2008. A frase é de Manuel Ro-
drigues, professor da AESE e lec-
turer na Financial Management 
Education da King’s College, em 
Londres, e ilustra os estragos para 
a economia provocados pelas me-
didas adotadas no âmbito da epi-
demia. Na prática, concluiu Ma-
nuel Rodrigues, o impacto no 
Produto Interno Bruto (PIB) por-
tuguês das medidas implementa-
das é o triplo do registado na 
grande crise financeira de 2008. 
Para colocar a economia no cami-
nho da recuperação, as chaves 
passam por relançar o turismo, 
rapostar numa maior digitaliza-
ção de processos e serviços e re-
pensar a saúde em Portugal, se-
gundo os convidados da confe-
rência do 9.o aniversário do Di-
nheiro Vivo.  

A secretária de Estado do Tu-
rismo, Rita Marques, indicou 

Minimizar os impactos das medidas sanitárias no país passa  
por apostar em relançar a economia e subir a produtividade.

Apostar no turismo,  
digitalizar e repensar  
a saúde são prioridades

Relançar Portugal
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Ao lado, a dean da escola de 
negócios AESE, Fátima 
Carioca, que encerrou  
a conferência deste 
aniversário do Dinheiro Vivo. 



53sábado, 12 de dezembro de 2020 
www.dinheirovivo.pt

O crédito faz parte das nossas vidas, mas é em momentos difíceis como o que estamos a atravessar que, uma boa análise e uma decisão acertada, pode fazer a diferença nas 
finanças de uma família. Procurar e encontrar informação fidedigna, junto de quem sabe, isto é, de profissionais qualificados e devidamente reconhecidos pelo Banco de Portu-
gal, é o primeiro passo para a realização de um check up financeiro, que permitirá poupar tempo e, sobretudo, dinheiro. Algo essencial numa época como esta.

A formação financeira envolve atitudes, comportamentos e conhecimentos sobre as características dos produtos financeiros e os riscos que estes também têm. Na DS CRÉDI-
TO os portugueses podem encontrar cerca de 65 agências localizadas de norte a sul do país e ilhas, e 350 profissionais qualificados, cuja missão é descomplicar o mundo do 
crédito sobre o qual, na maioria das vezes, existe algum desconhecimento. Para a DS CRÉDITO este combate à iliteracia financeira é uma prioridade.

Neste sentido, a DS CRÉDITO disponibiliza um serviço de intermediação de crédito, onde aconselha e apresenta aos seus clientes, de forma personalizada e gratuita, as melho-
res e mais vantajosas soluções de financiamento, bem como as mais baixas prestações mensais para os seus 
créditos, permitindo-lhes assim pagar o mínimo possível e obter a máxima poupança mensal, de uma forma 
rápida, eficaz e sempre ajustada às reais necessidades de cada pessoa e de cada família.

No âmbito do momento exigente que o país atravessa, e de forma a permitir o acesso a estes serviços, consi-
derados tão importantes para todas as famílias, as agências da DS CRÉDITO estão a ajudar os portugueses a 
fazer uma análise da sua situação financeira remotamente, com um atendimento online e telefónico, evitan-
do assim deslocações desnecessárias às agências.

Para os portugueses que preferem ter alguns esclarecimentos presencialmente, as agências estão de portas 
abertas para os receber, cumprindo todas as medidas de higiene e segurança no interior de cada agência, de 
acordo com as restrições atuais e as orientações da Direção Geral de Saúde.

Neste check up financeiro será, por exemplo, verificado se as condições atuais dos créditos são as mais 
adequadas. Trata-se de uma simples avaliação, mas que permitirá poupar alguns euros ao final do mês, e 
milhares ao fim de alguns anos. Com o ano a chegar ao fim, esta é a altura perfeita para a reavaliação dos 
créditos bancários, e com isso poupar agora pensando já no futuro.

Pense no futuro 
e analise os seus 

créditos

PUBLICIDADE
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—DIOGO FERREIRA NUNES 
diogofnunes@dinheirovivo.pt 

O turismo foi uma das fontes da 
recuperação económica de Portu-
gal depois da passagem da troika 
por Portugal. O novo coronavírus, 
contudo,  praticamente apagou os 
recordes dos últimos anos: hotéis 
e alojamentos fechados ou com 
baixa ocupação um pouco por 
todo o país e restaurantes a passa-
rem dificuldades passaram a ser o 
menu diário para muitos empre-
sários.  

O governo, ainda assim, já olha 
com algum otimismo para o pró-
ximo ano e tem cinco motores 
para relançar esta indústria. 

“Temos de responder a desafios 
transversais, de grande impacto, 
como as alterações climáticas, a 
digitalização e a desigualdade. Te-
mos de apostar na qualificação 
dos portugueses”, referiu a secre-
tária de Estado do Turismo, Rita 
Marques, na abertura da confe-
rência do 9.o aniversário do Di-
nheiro Vivo. 

O Estado conta, por isso, como 
motores como o investimento, 
território, conectividade, conhe-

Governo conta 
com cinco 
motores para 
relançar o 
turismo em 2021

Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, participou remotamente na conferência. FOTO: RICARDO GONÇALVES/GI

A secretária do Estado do Turismo,  
Rita Marques, abriu a conferência do  
9.º aniversário do Dinheiro Vivo e falou 
sobre o papel do setor público no 
relançamento de uma das áreas  
mais penalizadas pelo novo coronavírus.

É necessário apostar 
em projetos 
inovadores e com 
maior foco em zonas 
menos conhecidas, 
na experiência do 
utilizador e também 
na sustentabilidade. 
 
Não se pode gerir o 
que não se conhece. 
Precisamos de 
valorizar a 
capacitação na área 
do digital e permitir a 
extração de dados, 
promovendo, desta 
forma, uma melhor 
gestão de fluxos.

cimento e a promoção de desti-
nos. 

No investimento, Rita Marques 
elencou os vários programas de 
requalificação do património - 
como o Revive - assim como as 
várias linhas de financiamento - 
como os programas Capitalizar e 
de apoio à qualificação da oferta. 
“Temos de encontrar pontos de 
encontro com as empresas. Desta 
forma, aumentaremos a nossa 
competitividade.” 

Em relação ao território, a se-
cretária de Estado lembrou que o 
destino Portugal “tem de ser cres-
centemente coeso e responder às 
novas necessidades dos turistas”.  

“É necessário apostar em proje-
tos inovadores e com maior foco 
em zonas menos conhecidas, na 
experiência do utilizador e tam-
bém na sustentabilidade”, apon-
tou a governante, que participou 
remotamente nesta conferência. 

A covid-19 também levou a for-
tes restrições nas viagens de turis-
tas estrangeiros que querem visi-
tar o país. Reconhecendo a eleva-
da dependência do transporte aé-
reo, Rita Marques vira para den-
tro a captação dos turistas. A fer-

rovia e a rodovia são cruciais para 
promover as férias cá dentro. 

O turismo também depende 
cada vez mais da tecnologia. “Não 
se pode gerir o que não se conhe-
ce. Precisamos de valorizar a capa-
citação na área do digital e permi-
tir a extração de dados, promo-

—RITA MARQUES 
Secretária de Estado do Turismo

3
—programas Revive 
Existem três programas de requali-
ficação Revive, para património, 
estações de comboios e natureza.

26
—prémios de Turismo 
Portugal conseguiu um total de 26 
prémios na mais recente edição 
europeia dos World Travel Awards.

vendo, desta forma, uma melhor 
gestão de fluxos.” 

Mesmo num ano como este, 
Portugal conseguiu receber o pré-
mio para melhor destino europeu 
pelo quarto ano consecutivo. O 
país garantiu ainda mais outras 
duas dezenas de galardões, para 
cidades como Lisboa ou Porto ou 
para regiões como os Açores. Mas 
o Governo não quer dormir sobre 
o sucesso.  

“Precisamos de continuar a pro-
jetar destinos com valores alinha-
dos com tendências mundiais. Va-
lores como a segurança e o nosso 
sistema de saúde têm de ser di-
vulgados e valorizados. Temos ar-
ticulado com os empresários a 
nossa presença nacional e a proje-
ção de Portugal além-fronteiras. 
Isto dá-nos energia e alento para 
os próximos tempos.” 

Com os cinco motores a traba-
lhar em conjunto, Portugal pode 
recuperar mais rapidamente da 
crise no turismo: “Todos nós, aos 
poucos, poderemos construir um 
caminho de sucesso. Se for o dese-
jo de todos, podemos libertar um 
movimento de energia e descon-
finar talento.” 

Relançar Portugal
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—ELISABETE TAVARES  
elisabete.tavares@dinheirovivo.pt 

É uma realidade que não é de ago-
ra e já vem de trás. Mas, numa al-
tura em que Portugal enfrenta 
uma das maiores crises económi-
cas de sempre, a questão da produ-
tividade é um tema que precisa ser 
endereçado, defendeu António 
Correia, partner da PwC, na confe-
rência do 9  aniversário do Dinhei-
ro Vivo, na quinta-feira.  

Recordou que Portugal é o país 
europeu “em que mais se trabalha, 

em termos de horas, mas o que 
menos produz”. E o consultor 
também alertou que o governo 
deve ser rápido na adoção de medi-
das para relançar a economia por-
tuguesa, porque deve existir “um 
pensamento de médio e longo pra-
zo na implementação de políti-
cas”.  

Para António Correia, “urge o 
tempo de fazer mais pelo nosso 
país”. 

E apelou, na sua apresentação, a 
que o país repense o seu sucesso, 
tendo em conta o progresso social, 

os níveis de rendimento e das clas-
ses mais desfavorecidas. Também 
apelou a que haja uma maior credi-
bilidade e maior transparência nas 
decisões e implementações de po-
líticas. 

O partner da PwC lembrou ain-
da o país vai receber um montan-
te elevado de financiamento, fri-
sando que o Plano de Recuperação 
e Resiliência 2021-2023 envolve 
verbas de investimento da ordem 
dos 13,9 mil milhões de euros, aos 
quais juntar-se-ão quase cerca de 
45 mil milhões até 2030. 

“Portugal é o país 
onde mais se trabalha 
e menos se produz”
Para António Correia, partner da PwC, deve existir no país “um 
pensamento de médio e longo prazo na implementação de 
políticas” para relançar a economia portuguesa no pós crise.

“(Deve existir) 
um pensamento 
de médio e longo 
prazo na 
implementação 
de políticas” 
 
 
“Desde a década 
de 80, Portugal  
é o único país 
(dos países do 
Sul da Europa) 
que aumentou a 
área ardida (...) 
enquanto os 
outros (países) 
todos a 
reduziram”  

Acerca das melhorias que há a 
implementar, lembra que, na saú-
de, “Portugal gasta mais do que a 
média” dos países europeus no 
ambulatório, mas é o que gasta 
menos na prevenção das doenças, 
um paradigma que o país precisa 
mudar. Recordou que as condições 
sociais e do meio ambiente são o 
que mais influenciam o bem-estar 
dos cidadãos e a sua saúde, apon-
tando a relevância da prática des-
portiva, por exemplo. 

Outra área onde o consultor de-
fendeu que Portugal precisa im-
plementar medidas é no setor da 
gestão da floresta. “Desde a década 
de 80 do século passado, Portugal 
é o único dos países do Sul da Eu-
ropa que aumentou a área ardida”, 
enquanto “os outros todos a redu-
ziram”, referiu. 

A terminar, destacou a área da 
segurança informática, em que 
Portugal é o terceiro país com mais 
ataques cibernéticos na União Eu-
ropeia. “Todas as semanas há ata-
ques no nosso país nesta área”, in-
dicou, o que constitui um proble-
ma numa altura em que a digitali-
zação das empresas  e da sociedade 
é cada mais relevante, dadas as res-
trições impostas pelas medidas 
adotadas no âmbito da epidemia 
do novo coronavírus.  

—ANTÓNIO CORREIA 
Partner da PwC

Relançar PortugalRelançar Portugal

 António Correia, sócio da PWC, parceira do DV. No final da conferência, o administrador do GMG, Afonso Camões,  e as diretoras do DN e do DV, respetivamente Rosália Amorim e Joana 
Petiz, juntaram os convidados para cantar os parabéns ao Dinheiro Vivo. José Miguel Leonardo, da Randstad, e Ricardo Parreira, da PHC. FOTOS: RICARDO GONÇALVES/ GLOBAL IMAGENS
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PANDEMIA E HÁBITOS 
DE CONSUMO

Q uem o diz é o Observatório de 
Tendências 2020, inquérito rea-
lizado pela Ageas Portugal e a 
Eurogroup Consulting Portugal, 
com o objetivo de identificar 

as tendências emergentes no contexto da 
COVID-19. De acordo com o estudo divulgado 
em novembro, 31% dos inquiridos afirmam que 
as mudanças vieram para ficar.

Mas, afinal, o que mudou?
Desde logo, assistiuse a um incremento do 

comércio online nos últimos seis meses, com 
57% dos inquiridos a admitirem ter feito mais 
compras online. Uma tendência que se verifica 
nos dados do e-commerce em Portugal, que 
registam um crescimento estimado entre 150% 
a 170% desde março, em comparação com o 
período homólogo.

Ainda de acordo com os resultados deste 
estudo, as categorias da Alimentação e Saúde 
foram as que mais alterações sofreram, 
registando uma subida na procura dos bens 
essenciais e uma maior preocupação com o 
bem-estar pessoal. No que concerne aos hábitos 
de lazer, os inquiridos privilegiam categorias 
como o Desporto, o Lar e a Tecnologia. Pelo con-
trário, o consumo de Viagens, Roupa, Cultura e 
Carro registaram uma quebra compreensível.

O Observatório de Tendências 2020, que 
juntou uma amostra representativa de 1744 
pessoas, com mais de 18 anos e residente em 
Portugal, reflete a forma como os portugueses 
adaptaram os hábitos quotidianos a partir do 
confinamento em suas casas.

Estas alterações, entre tantas outras, trou-
xeram consequências significativas para os 
principais setores de consumo, sendo a área 
da restauração uma das afetadas. 

A Associação da Hotelaria, Restauração e 
Similares de Portugal (AHRESP) tem disponibi-
lizado dados mensais sobre as transformações 
do setor, o qual tem sido fortemente impactado 
pela inibição ao consumo. De acordo com o 
último inquérito, referente ao mês de outubro 
de 2020, 41% das empresas de restauração e 19% 
das empresas de alojamento têm a intenção de 
requerer insolvência. Ao nível do emprego no 
setor da hotelaria, restauração e similares, 47% 
das empresas de restauração e 27% das empre-
sas de alojamento indicaram que efetuaram 
despedimentos desde o início da pandemia. 

poderemos facilmente considerar que os fuma-
dores de cigarros aromatizados não cessaram
o seu consumo de tabaco, optando por outras
hipóteses disponíveis no mercado.

A Imperial Brands, o quarto maior fabri-
cante de produtos de tabaco e líder mundial 
em segmentos como os cigarros eletrónicos 
e o tabaco de enrolar, analisou as tendências 
do mercado nacional e da performance da
empresa ao longo destes meses. A tese de um
aumento significativo no consumo de tabaco 
não aparenta ir ao encontro dos resultados 
verificados em Portugal. A empresa constata 
que, maioritariamente, o impacto da pandemia 
no seu negócio foi negativo. 

Miguel Simões, Diretor da Imperial Brands
Portugal e Andorra, afirma que “o consumo de 
produtos de tabaco no país desceu durante
o período da pandemia”. Com presença em
Portugal desde 2006, a empresa denota dife-
renças na procura de produtos de tabaco nos
últimos meses. As vendas de tabaco da Imperial
Brands em Portugal, que representa marcas
como a John Player Special, Davidoff e Golden 
Virginia, registou quebras de cerca de 20%. 

Para Miguel Simões, os motivos desse
impacto são claros. “Não acredito que a quebra
no consumo tenha acontecido, necessaria-
mente, devido a uma procura de alternativas 
por parte dos fumadores. No caso da Imperial
Brands, podemos evidenciá-lo porque temos no
nosso portefólio de produtos o cigarro eletró-
nico Blu, que cumpre esse papel inovador de 
isolar todos os malefícios que estão associados
à combustão de um cigarro tradicional, res-
pondendo aos anseios de quem quer deixar de 
consumir esse tipo de produto por uma alter-
nativa menos prejudicial”, explica. E acrescenta: 
“Apesar de o segmento do cigarro eletrónico ter 
vindo a ganhar cada vez mais consumidores 
em Portugal nos últimos anos, não verificá-
mos, durante este período de pandemia, uma 
transferência significativa do consumo de 
tabaco tradicional para o eletrónico. Acredito 
que os maiores responsáveis pelas quebras 
no consumo do tabaco são o menor número
de pessoas a circular e a consumir no país, 
maioritariamente devido à quebra no turismo,
às consequências de um confinamento e do 
sistema de teletrabalho, e ainda ao fecho
temporário, ou por vezes até definitivo, de
inúmeros estabelecimentos e postos de venda
de tabaco”. Mas o Diretor da Imperial Brands 
em Portugal e Andorra relembra ainda que o 
setor sofre já, com ou sem pandemia, com o 
peso do contrabando no mercado português, 
surtindo os seus efeitos não só no consumo, 
como também na saúde pública. No entanto, 
assinala também que, ao contrário do que é 
registado anualmente, o contrabando desceu 
durante o período de pandemia. “Acredito que 
o fecho temporário das fronteiras possa ter 
contribuído muito para esta tendência, aliado 
ao facto de a estrutura fiscal imposta não pesar
tanto no bolso dos consumidores”, esclarece.

A certeza de uma retoma lenta aos hábitos 
pré-pandemia dá-nos a capacidade de com-
preender que os efeitos da COVID-19 ainda 
vão ser sentidos por bastante tempo. Mas a
incerteza quanto à nova normalidade persiste.
Se os novos hábitos de consumo que advieram 
da pandemia se enraizarem e imperarem num 
quotidiano pós-COVID-19, muitas serão as
indústrias que têm um papel de transformação
necessário pela frente, da saúde ao lazer. 

Por enquanto, os setores de atividade mais 
penalizados pela pandemia têm a dura missão 
de continuar a identificar todos os impactos 
nos seus negócios e a colmatar as suas conse-
quências para fazer frente ao atual contexto.

Segundo o comunicado da Associação, que 
dá conta deste inquérito, “para as empresas 
inquiridas, a faturação do mês de outubro foi 
devastadora, com mais de 36% das empresas 
a registarem quebras homólogas de faturação 
acima dos 90%”.

Também o setor das bebidas alcoólicas 
não passou incólume à COVID-19. Segundo a 
Associação Nacional de Empresas de Bebidas 
Espirituosas (ANEBE), a acumulação de 
perdas significativas por parte de todo o setor, 
juntamente com as restrições impostas pela 
pandemia aos pontos de venda de bebidas 
alcoólicas – que vão desde os restaurantes 
aos bares e discotecas –, têm ameaçado toda 
a cadeia de valor. 

A análise aos hábitos de consumo dos por-
tugueses e as suas consequências nos diversos 
setores geram elevada preocupação, mas não 
aparentam controvérsia, sendo compreensí-
veis as transformações e os seus impactos nas 
variadas indústrias do país. No entanto, no que 
toca ao caso específico no setor do tabaco, as 
opiniões dividem-se.

Por um lado, a indústria do tabaco sofre 
as consequências da pandemia, à semelhança 
de tantas outras indústrias, com quebras no 
consumo de produtos de tabaco, consequência 
do encerramento de estabelecimentos e postos 
de venda, da menor ocorrência de momentos 
de socialização ou até da quebra no turismo. 
Porém, esta conjuntura no setor chama a si, 
adicionalmente, a agravante de a COVID-19 
se caracterizar como uma doença que ataca, 
sobretudo, a capacidade respiratória. A preven-
ção da doença e da potencial gravidade da sua 
sintomatologia levaram ao reforço da procura 
por novos hábitos de consumo com menos 
impacto na saúde pulmonar. Nos últimos 
anos, muitos fumadores têm vindo a cessar o 
consumo de cigarros tradicionais de combustão 
ou a optar por alternativas que diminuam os 
riscos associados a este hábito, materializados 
nos produtos de vaping e de tabaco aquecido. 
Portanto, a procura por produtos alternativos 
aos cigarros de combustão não é exclusiva da 
circunstância da pandemia, sendo já um seg-
mento com forte investimento por parte das 
empresas do setor, que tentam reinventar-se 
para responder a uma crescente preocupação 
pelo bem-estar pessoal dos consumidores de 
produtos de tabaco.

Por outro lado, existe também quem 
afirme que o consumo de tabaco pode até ter 
aumentado, fruto do impacto psicológico do 
confinamento e do distanciamento social. Seja 
por ansiedade, aborrecimento ou stress, ou 
ainda pelas intenções que se perderam pelo 
caminho – ora por parte de quem só fumava em 
momentos de socialização ou a acompanhar 
um café nos intervalos do trabalho, ora pelas 
pessoas que não fumavam em casa, e agora 
se veem obrigadas a ceder às suas limitações. 
A verdade é que há quem afirme que muitos 
foram os fumadores que podem ter sido 
confrontados com um súbito aumento da 
quantidade de tabaco que fumam. Para muitas 
pessoas, o consumo de tabaco, assim como o de 
bebidas alcoólicas, representa um mecanismo 
de compensação emocional que encontra, na 
conjuntura que temos enfrentado durante o 
ano de 2020, motivos para se intensificar.

Em maio, a Sociedade Portuguesa de 
Pneumologia revelava os dados preliminares 
de um inquérito aberto aos fumadores, de 
forma a compreender os hábitos tabágicos 
durante o período de quarentena imposto. À 
altura, com uma recolha de 1000 respostas, 
e para além dos inquiridos que mantiveram 
os seus hábitos de consumo de tabaco, eram 
verificadas duas situações díspares: cerca de 
um terço dos inquiridos tinha reduzido, ou até 
cessado, o consumo de tabaco, mas também, 
por outro lado, pouco mais de um quarto tinha 
aumentado o seu consumo. 

Em 2020, o mercado do tabaco está, em 
média, 5% a 7% abaixo dos valores reportados 
em 2019. O setor afigura-se duplamente afetado 
neste presente ano: não só pelas consequências 
da pandemia que, segundo dados preliminares, 
adicionam uma quebra no consumo entre 0.5% 
e 0.7% às perdas do mercado, como também 
pelo fim da venda dos cigarros aromatizados. 
Esta medida, que entrou em vigor no passado 
mês de maio e proíbe a venda de cigarros 
aromatizados, representa um impedimento 
no mercado de cerca de 17% a 20% do mercado 
total de tabaco. 

Analisando as perdas globais no ano de 
2020, 5% a 7% de perdas espelha um valor 
pouco elevado quando 17% a 20% do mercado 
dos cigarros aromatizados foi impedido. Pese 
embora existam outros fatores que contri-
buem para estes valores, se os relacionarmos, 

45% DOS PORTUGUESES ALTERARAM OS HÁBITOS DE CONSUMO COM A PANDEMIA, 
SOBRETUDO AS MULHERES E OS JOVENS ENTRE OS 18 E OS 24 ANOS.
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—ELISABETE TAVARES  
elisabete.tavares@dinheirovivo.pt 

“Todos nós temos de ser um boca-
dinho epidemiologistas e olhar 
para a pandemia de uma forma 
bastante crítica”, começou por su-
blinhar Manuel Rodrigues, profes-
sor da AESE Business School e lec-
turer do King’s College, em Lon-
dres, na sua apresentação na con-
ferência do 9   aniversário do Di-
nheiro Vivo. Só se conseguirá fazer 
uma previsão do andamento da 
economia, depois de avaliada a 
evolução da pandemia que parali-
sou a sociedade, sublinhou o do-
cente da AESE.  

E perguntou: “qual é o caminho 
que queremos seguir? O caminho 
das mentiras confortáveis, ou das 
verdades desagradáveis?”. Não 
querendo ser demasiado catastro-
fista ou excessivamente otimista, 
Manuel Rodrigues fez uma com-
paração entre esta crise, de 2020, 
resultante de uma pandemia, e a 

Crise provocada pela pandemia  
é três pior do que a de 2008

Manuel Rodrigues durante a apresentação sobre os 
desafios do país.  Vasco Antunes  Pereira, Lusíadas, 
e Sofia Tenreiro, Galp, durante o painel sobre o 
Relançamento de Portugal. FOTO: RICARDO GONÇALVES/ GI

Em sete meses a economia contraiu o que tinha recuado em quatro anos na recessão anterior, sublinhou 
Manuel Rodrigues, professor da AESE. O endividamento será o tema que dominará a discussão no pós-covid.

“Não há comparação 
possível com a crise 
de 2008 e 2009 (...) 
Eleva-se em  
três vezes o impacto 
económico”. 
 
“O que é que vai 
acontecer depois da 
pandemia? O que 
estaremos a discutir 
daqui a 12 meses? O 
endividamento”. 

de 2008, a crise financeira interna-
cional, que teve um epicentro 
muito distinto.  

De 4 anos para 7 meses 
O impacto no Produto Interno 
Bruto (PIB) português da crise pro-
vocada pelas medidas adotadas no 
âmbito da epidemia do novo coro-
navírus é o triplo do registado na 
crise financeira de 2008. 

“Não há comparação possível 
com a crise de 2008 e 2009”, disse 
o professor da AESE. Desta vez, su-
blinha, “eleva-se em três vezes o 
impacto económico da crise finan-
ceira de 2008-09”, explicou. 

“Contraímos em sete meses [de 
2020, até julho] o que contraímos 
em quatro anos” na crise anterior, 
adiantou, frisando que “não há pa-
ralelo” entre os impactos das duas 
crises na economia portuguesa. O 
docente da AESE destacou que só 
em 2022 a economia na União Eu-
ropeia deverá recuperar da crise 
atual, atingindo o nível de cresci-
mento pré-pandemia. 

Manuel Rodrigues lembrou ain-
da que a dívida pública portuguesa 
está atualmente num novo máxi-
mo histórico e que Portugal “não 
pode perder o pé” em termos de fi-
nanças públicas, sob pena de ser 
penalizado no futuro em termos 
da sua posição creditícia. 

“É central manter as nossas fi-
nanças públicas em ordem”, frisou 
o professor. “O que é que vai acon-
tecer depois da epidemia? O que 
estaremos a discutir daqui a 12 
meses? Será o endividamento”, 
defendeu. Com a dívida em máxi-
moa históricos, resultante do “am-
biente de taxas de juro muito bai-
xas durante muitos anos, vamos 
viver com o endividamento nas 
próximas décadas, sem qualquer 
tipo de dúvida”. Para Manuel Ro-
drigues, a palavra de ordem para 
empresas e famílias nos próximos 
anos será “frugalidade, frugalida-
de, frugalidade...”. 

—MANUEL RODRIGUES 
Professor da AESE Business School e 
lecturer do ‘King’s College

Relançar Portugal
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Pensar 2021

Uma ideia para 
RELANÇAR 
PORTUGAL

31 empresários, gestores e dirigentes de todo o tipo 
de setores apontam caminhos e prioridades para  
a economia portuguesa sair mais forte da crise. 
 
Depoimentos recolhidos por  
Ana Marcela, Ana Laranjeiro,   
Diogo Ferreira Nunes e Ilídia Pinto

FRANCISCO GÍRIO 
Secretário-geral  
dos Cervejeiros de Portugal 

Mobilizar  
os decisores  
em parceria  
com todos os 
stakeholders  
para conduzir,  
de novo  
e em segurança,  
os portugueses  
aos nossos hotéis, 
restaurantes,  
cafés e bares. JOÃO VIEIRA  

LOPES 
Presidente da CCP

Planear 
melhor, 
concretizar 
com rapidez  
e eficácia

ANA JACINTO 
Secretária-geral da AHRESP

Portugal precisa 
de um turismo 
vivo, pujante  
e cada vez mais 
sustentável para 
que a retoma  
e o crescimento 
sejam uma 
realidade num 
futuro próximo.

<<<<<<<<<<<<

JOSÉ REIS  
DHL Express Portugal

Na maior prova  
de esforço  

e compromisso  
que todos 

experienciamos,  
é fundamental que, 

quer a sociedade  
civil quer o tecido 

empresarial, 
organismos privados 

ou públicos, 
concertem esforços. 

O reforço do 
investimento nas 

estruturas logísticas, 
a aposta na 

descarbonização  
e a promoção da 

economia circular,  
o apoio à 

diversificação das 
fontes de crescimento 

da economia e uma 
cultura de inovação  

e transformação 
digital deverão estar 

entre os princípios 
orientadores  

do relançamento  
da economia 
portuguesa.

JORGE DE MELO 
CEO da Sovena

Portugal deve  
reinventar-se antes  
de inventar, apostando  
em setores onde é 
reconhecido e cujo 
potencial de crescimento 
depende mais de nós  
do que dos outros, 
deixando de se  
autoimpor limitações 
 ao crescimento.

Revolucionar  
o sistema 
educativo  
com o objetivo  
de adaptar  
a formação  
dos jovens às 
necessidades que 
o país enfrentará 
dentro de  
dez anos.
DANIEL REDONDO 
CEO da Licor Beirão

Planear 
melhor, 
concretizar 
com rapidez  
e eficácia
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Uma ideia para RELANÇAR PORTUGAL

LUÍS MIGUEL RIBEIRO 
Presidente da AEP

 
A ideia da AEP para 

relançar Portugal assenta 
sobretudo na valorização 
da indústria portuguesa, 

que tem um reconhecido 
efeito, direto e indireto, 
nos restantes setores. 

Para reanimar a atividade 
económica, com  

mais exportações  
e investimentos,  

é fundamental que  
os decisores políticos 

estejam cientes das 
necessidades concretas 
das empresas, que são  

o instrumento essencial 
para a recuperação,  

o crescimento  
e a criação de emprego.  

RAFAEL CAMPOS PEREIRA 
Vice-presidente da AIMMAP

É cada vez mais urgente e vital que  
os recursos dos contribuintes sejam 
dirigidos de forma predominante  
a estímulos à atividade empresarial,  
para dessa forma se poder criar e 
distribuir bem-estar. Insistir no fomento 
assistencialista sem antes disso  
se promover a criação de valor,  
redunda em repartição de pobreza  
e não em distribuição de riqueza.

NUNO RANGEL  
CEO da Rangel Logistics Solutions

Apostar  
na digitalização  

da economia,  
na reindustrialização  

e em recolocar  
as exportações  

como nosso grande 
motor de crescimento. 

Pôr mais empresas  
a exportar e para mais 

mercados. Exportar  
é o caminho certo e mais 

rápido para sairmos 
desta crise.

A sustentabilidade  
é um desafio de toda a 
economia e sociedade 
portuguesa, pelo que 

devemos reinventar  
os processos e apostar 

em soluções como  
a mobilidade elétrica  

ou as energias 
renováveis, com  

o talento e a criatividade 
de que já dispomos.
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OLIVIER ESTABLET 
CEO da DPD Portugal

CARLOS VICENTE, 
Managing  

director da Vitacress

Redescobrir as nossas 
províncias – dinamizar  

a agricultura, promover  
a atividade económica regional 

como fontes de riqueza  
e de autonomia nacional.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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JORGE TOMÁS HENRIQUES 
Presidente da FIPA

Apostar na indústria 
agroalimentar como setor 

estratégico para o relançamento 
da economia nacional.

SANDRA VERA-CRUZ   
Diretora-geral da Coca-Cola Portugal 

 
Estimular o consumo das 
refeições em restaurantes para 
apoiar o setor e a sobrevivência 
de negócios que são muito 
relevantes na dinamização  
da economia nacional e local 
deve ser prioridade. 
Terá de ser feito quer com  
o contributo dos consumidores 
nacionais quer através da 
recuperação do turismo,  
um setor no qual o país  
é uma referência mundial.

STEPHAN MORAIS 
Líder da Indico Capital Partners

Reformular 
profundamente  

os processos  
de trabalho  
e digitalizar  
a interação  

entre o Estado  
e os cidadãos  

e as empresas.

<<<<<<<<<<<<

GONÇALO  
LOBO XAVIER 

Diretor-Geral da APED

Apoiar as 
empresas e as 

famílias: eliminar 
tributações 

excessivas e criar 
benefícios fiscais 
eficazes à criação 

e manutenção  
de postos de 

trabalho e 
canalizar os 

fundos europeus 
para aumentar  

a liquidez  
das empresas  
e possibilitar 

formação  
aos cidadãos, 
com impacto  

na economia real.

MIGUEL PINA MARTINS 
Presidente da AMRR

Portugal terá tanto 
mais futuro quanto 

melhor cuidar do 
presente, respeitando 

o passado. A partir  
de uma real partilha 

de sacrifícios entre 
todos, Portugal 

voltará brevemente  
à normalidade.

Uma ideia para RELANÇAR PORTUGAL
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RUI TORGAL 
Diretor-geral  

da ERA Portugal

O mercado 
imobiliário 

português tem a 
capacidade única 

de se manter 
continuamente 

sob os holofotes 
do investimento 

estrangeiro  
e será esta a 

chave para que o 
setor imobiliário 
se torne num dos 
impulsionadores 
do relançamento 
de Portugal num 

ano tão atípico.

PEDRO MOTA SOARES 
Secretário-geral da APRITEL

Criar condições para  
que o 5G permita um novo 
salto tecnológico nas 
telecomunicações, bem 
como na competitividade  
e eficiência dos diferentes 
setores económicos do país.

MÁRIO VAZ CEO da Vodafone Portugal 

Educar, inovar, modernizar, desburocratizar 
e digitalizar para atrair, investir, competir, 

convergir e crescer a ritmo acelerado.

FREDERICO FALCÃO 
Presidente da ViniPortugal

Implementar  
uma estratégia  
de relançamento  
do setor primário, 
ajustando legislação 
e concedendo apoios 
e incentivos aos 
produtores, tendo 
em conta a nova 
realidade trazida  
pela pandemia.

ANTÓNIO SAMPAIO DE MATTOS 
Presidente da APCC 

Apoiar o comércio,  
a restauração e os serviços  

é fundamental para relançar 
Portugal – e assim fazem  

os centros comerciais.
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ALEXANDRE MEIRELES Presidente da ANJE

Menos burocracia, mais 
celeridade, confiança dos  
e nos empresários 
portugueses, formação, 
capacitação, confiança nas 
instituições e sobretudo 
muita resiliência e dinheiro 
vivo para as empresas.

ANA ISABEL TRIGO MORAIS  
CEO Sociedade Ponto Verde

No “ano zero” do Pacto Ecológico Europeu  
o país tem de criar condições para uma 

reindustrialização verde assente na inovação,  
na transição digital e na neutralidade carbónica. 

O setor dos resíduos pode alavancar  
o aparecimento de novos negócios que  

serão indispensáveis para a retoma  
da economia nacional e europeia.

LUÍS ONOFRE 
Presidente da APICCAPS

Portugal é um país repleto de 
criatividade e talento. Ainda que seja 
indispensável potenciar o saber fazer 
acumulado ao longo de gerações, 
importa em definitivo apostar numa 
nova geração de empreendedores  
e valorizar o talento nacional.

<<<<<<<<<<<<

GONÇALO REBELO  
DE ALMEIDA 

Administrador da Vila Galé

Apesar de ter sido um 
dos setores mais 

afetados, não temos 
dúvidas de que no 

período pós-pandemia, 
o turismo em Portugal 

poderá retomar 
rapidamente o seu vigor 

e ajudar numa 
recuperação mais rápida 

da economia. 
Infraestruturas, 

natureza, gastronomia, 
património e pessoas 
manter-se-ão fatores  
de atração e com uma 

eficiente e rápida 
campanha de 

comunicação nos 
mercados emissores,  

o turismo em Portugal 
dará rapidamente  

o seu contributo para a 
recuperação do PIB e das 
exportações de serviços.

GASPAR D’OREY 
CEO da Dott 

Continuar a investir no que  
a pandemia nos obrigou  

a fazer bem: a aceleração  
da transformação digital 

das empresas portuguesas.
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Pensar 2021
Uma ideia para RELANÇAR PORTUGAL <<<<<<<<<<<<<<<<<

JOÃO RUI FERREIRA 
Presidente da Apcor

Elevar a confiança 
dos portugueses, 

com um novo 
discurso de 

ambição num 
Portugal que olha 

para o mundo como 
plataforma de 

atuação global e 
que aposte numa 

aliança entre o 
conhecimento e os 

nossos recursos, 
humanos e 

naturais. Portugal 
deve assumir de 

forma clara o seu 
posicionamento 

global como 
plataforma de 

relação entre povos 
e continentes, num 

discurso que nos 
traga ambição e 

confiança, numa 
aposta nos nossos 
recursos naturais  

e que estimule  
os portugueses 

para o seu melhor, 
orgulhosos  

da nossa história 
mas sobretudo com 
ambição de sermos 

líderes no futuro.

CÉSAR ARAÚJO 
Presidente da ANIVEC

Todos concordam 
que a indústria 
portuguesa  
é resiliente  
tem qualidade  
e diversidade 
 por isso Portugal 
não se pode demitir 
da sua tradição e 
vocação industrial.

JOSÉ RUI FELIZARDO 
Presidente do CEiiA

Para relançarmos  
Portugal, o futuro  
não se reivindica,  

constrói-se.

Todos concordam 
que a indústria 
portuguesa  
é resiliente  
tem qualidade  
e diversidade 
 por isso Portugal 
não se pode demitir 
da sua tradição e 
vocação industrial.

FRANCISCO CALHEIROS Presidente da CTP 

A melhor ideia para relançar Portugal será apostar 
em medidas estratégicas para reposicionar  

a economia, promover Portugal como destino 
turístico e restabelecer a confiança dos cidadãos  

e dos mercados num cenário de pós-pandemia. 

RUI MIGUEL NABEIRO 
Administrador do Grupo Nabeiro – Delta Cafés

É determinante que as empresas, tendo como base uma 
política de crescimento sustentável, tenham a capacidade, 
as ferramentas e a visão de apostar em simultâneo numa 
cultura de inovação e no reforço tecnológico como via 
indispensável para a internacionalização dos seus produtos, 
poupando anos de trabalho e tornando o comércio mais 
justo, o que irá resultar na atração de pessoas e no 
consequente aumento da competitividade nos mercados.
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Ninguém gosta de estar na fi la. 
Nem para o pão, nem para o cartão de cidadão. 
E quando se tem de esperar à porta, 
nenhum cliente entra satisfeito. 
A solução SEGG Mobile Attend permite aos seus 
clientes tirarem a senha ainda antes de entrarem no 
seu espaço, através da aplicação do seu negócio ou 
leitura de um código QR com o telemóvel.
Uma solução fácil de implementar e de gerir que 
pode conhecer ao pormenor falando com um dos 
nossos especialistas em store digital experience e 
pedindo uma demonstração.
Com o SEGG Mobile Attend, os seus clientes 
vão aguardar a sua vez onde mais gostarem. 
E quando estiver preparado para os receber, 
um aviso por sms vai trazê-los até à sua porta, 
sempre com um sorriso.

Deixe os seus 
clientes escolherem 
a sala de espera.

FILA DO PÃO

FARMÁCIA CARTÃO DE CIDADÃO

DENTISTA

the store digital experience by softfi nança

+351 214 127 830  •  www.segg.pt
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Conheça-nos melhor  

em www.pwc.pt

9 anos de dedicação  
e sucesso
A PwC Portugal dá os parabéns ao Dinheiro Vivo pelo seu 9º aniversário.

Um dos nossos desafios passa por acrescentar valor aos nossos clientes através  

de um serviço de qualidade nas áreas de auditoria, assessoria de gestão, fiscalidade  

e formação de executivos.

Siga-nos
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