
Galp pede “parceria” 
ao Governo  
para descarbonizar 
refinaria de Sines 
CEO Andy Brown pede incentivos ao Estado para a transição energética da refinaria  
de Sines ao longo das próximas décadas, de maneira a evitar o destino da unidade  
de Matosinhos. “O Governo tem de querer criar um futuro para Sines”, defende. ■ P20

José Araújo, candidato a bastonário da Ordem dos Contabilistas, diz ao JE que os contabilistas ocupam 4/5 do seu tempo a preencher informação 
redundante para o Estado. E são liderados por uma bastonária que é “caixa de ressonância” do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. ■ P4
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“A Web Summit  
é uma Exponoivos 
para startups.  
Uma feira,  
ponto” ■ P18

Marcelo Lebre 
Co-fundador da Remote

Está disponível  
a partir de hoje Portal 
Nacional de Fornecedores 
do Estado ■ P12

CONTRATOS PÚBLICOS
SEDES propõe roteiro para 
a industrialização como 
contributo à recuperação 
económica ■ P15
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Marcelo justifica eleições a 30 de 
janeiro com combate à abstenção
Presidente da República salienta necessidade de a campanha eleitoral e dos debates televisivos arrancarem depois do Natal 
e do Ano Novo. Se assim não fosse, defendeu, seria “meio caminho andado para o aumento da abstenção”.  ■ P6

Leilão de 5G reforça 
concorrência e tem 
impacto na potencial 
venda da MEO ■ P3
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PERSPETIVA

AVENIDA DA LIBERDADE

A descarbonização 
da Galp e o interesse 
nacional

Pior do que seguir o cami-
nho errado é não saber 
para onde se vai. Mais 

tarde ou mais cedo, um navio 
sem rumo tem como destino 
desfazer-se nas rochas. Duran-
te os últimos anos, à seme-
lhança de muitas outras em-
presas de Oil & Gas, a Galp cor-
reu o risco de vir a ser esse na-
vio. Tendo pela frente um 
adamastor chamado transição 
energética, que ameaça colo-
car um prazo de validade à sua 
própria existência, a petrolífe-
ra nacional parecia estar con-
denada a uma navegação à vis-
ta que teria como previsível 
resultado o seu desmantela-
mento progressivo ao longo 
das próximos décadas. 

A escolha de Andy Brown 
para a liderança da empresa 
poderá, no entanto, ter consti-
tuído um momento de vira-
gem, se os atos corresponde-
rem às palavras. O gestor bri-
tânico conduziu esta semana 
um “mini-Blitzkrieg” mediáti-
co que serviu para passar duas 
ideias chave que visam de-
monstrar que a Galp tem ago-
ra um rumo claro (ver notícia 
na página 20 desta edição).  

A primeira mensagem é que 
a empresa está comprometida 
com a transição energética e 
que pretende liderar esse pro-
cesso, ao invés de ser “pressio-
nada pela sociedade e pela re-
gulação”, segundo Andy 
Brown. A desistência de novas 
atividades de prospeção de pe-
tróleo e gás será acompanhada 
de uma aposta crescente no hi-
drogénio, nos biocombustí-
veis e no lítio. 

 A segunda ideia é que a 
Galp quer o apoio do Estado 
para descarbonizar a refinaria 
de Sines, ao longo das próxi-
mas décadas, admitindo que, 
caso essa “parceria” não exista, 
o destino daquela unidade será 
semelhante à de Matosinhos, 
encerrada em abril.  

Andy Brown está certo 
quando afirma que é necessá-
rio reinventar a refinaria de 
Sines. E o facto de o novo CEO 
da Galp ter levantado este 

tema demonstra que com-
preendeu que, ao contrário de 
outros no passado, a empresa 
só terá futuro se souber trans-
formar-se e adaptar-se à nova 
realidade que o mundo tem 
pela frente.  

Resta saber, porém, se é do 
interesse dos contribuintes 
portugueses pagarem a fatura 
da transição energética de uma 
empresa que até setembro re-
gistou lucros de 367 milhões 
de euros. E que, nos últimos 
anos, distribuiu muito mais do 
que isso aos seus acionistas. 

Tal como as outras empre-
sas dos sectores do petróleo e 
do gás natural, a Galp tem 
dois caminhos pela frente: ou 
se reinventa e avança no sen-
tido da transição energética, 
como defende Andy Brown e 
fazendo os avultados investi-
mentos necessários para tal 
(“estamos a colocar metade do 
nosso dinheiro em energias 
verdes”, diz o gestor); ou deci-
de entregar as joias e os anéis 
aos seus acionistas, para que 
estes invistam em outros pro-
jetos que já estejam numa fase 
mais avançada da transição 
energética.  

Qualquer que seja o cami-
nho, esperemos que mais uma 
vez o “interesse nacional” não 
seja invocado para obrigar os 
contribuintes a pagar uma fa-
tura que os privados não quei-
ram assumir. ■ 
 

Filipe Alves 
Diretor

ESTA SEMANA, COM O SEU JORNAL ECONÓMICO 
Com esta edição, oferecemos-lhe o caderno de atualidade, cultura e lazer Et Cetera, 
bem como o Especial Cidades do Futuro e ainda o Especial Eficiência Energética.

PROTAGONISTA
Uma profissão envelhecida, com contabilistas que gastam 4/5 
do seu tempo a preencher declarações para o Estado e uma 
Ordem subserviente ao Governo. José Araújo vai a votos contra 
Paula Franco e não poupa nas palavras para dizer o que acha 
que está a correr mal.
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O desfecho do leilão de 5G, que 
abre a porta à entrada de novos 
players no mercado português, 
veio atrapalhar o potencial proces-
so venda da operação portuguesa 
do grupo Altice, segundo fontes 
do mercado ouvidas pelo Jornal 
Económico.  

O processo informal desenca-
deado há um ano, para o qual foi 
mandatado o banco francês La-
zard, ficou suspenso à espera dos 
resultados do leilão de 5G, que 
chegou ao fim na semana passada, 
lançando uma nova luz sobre o va-
lor da empresa portuguesa. Razão 
pela qual os fundos se voltaram a 
interessar pela Altice Portugal. A 
expetativa do mercado é que, com 
a conclusão do leilão, a Altice deci-
da avançar formalmente com a 
venda da operação portuguesa.  

A ajudar ao valor que o grupo 
francês liderado por Patrick Drahi 
pretende encaixar está o facto de se 
tratar do único incumbente euro-
peu a ser colocado no mercado, 
nesta altura.  

A Altice tem negado, através de 
fontes oficiais, que haja um pro-
cesso de alienação em curso, ga-
rantindo que a operação portugue-
sa é para manter. 

De acordo com a Bloomberg, há 
pelo menos cinco potenciais inte-
ressados na compra da unidade 
portuguesa do grupo liderado por 
Patrick Drahi, numa operação es-
timada em cerca de sete mil mi-
lhões de euros. Além da MásMovil 
(dona da Nowo), estarão na corri-

da os fundos CVC Capital 
Partners, Apollo Global Manag-
ment, Blackstone e EQT.  

As fontes conhecedoras do pro-
cesso dizem que a MásMovil, que já 
está presente em Portugal através 
da Nowo (antiga Cabovisão), pode-
rá ver na MEO a forma de crescer 
em Portugal. A operadora espa-
nhola, que no início do ano avan-
çou para a compra da Vodafone em 
Espanha, tem claramente uma es-
tratégia de crescimento por aquisi-
ções. Os donos da operadora Nowo 
estão determinados a crescer na Pe-
nínsula Ibérica e os jornais espa-
nhóis noticiaram em fevereiro que 
tinham contratado o Goldman 
Sachs para analisar possíveis aquisi-
ções em Espanha e Portugal.  

Em Portugal o grupo espanhol 
tem vindo a reforçar a sua presen-
ça, sendo um dos grupos que  con-
quistaram frequências no leilão de 
5G. 
 

Leilão de 5G abre a porta  

a novos entrantes no mercado,  
A 27 de outubro último foi anun-

ciada a conclusão do leilão do 5G, 
após 200 dias de licitação e um en-
caixe para o Estado no valor de 
566,8 milhões. 

Seis operadores ficaram com os 
58 lotes levados a leilão: NOS, 
Meo, Vodafone, Nowo, Dense Air 
e DixaRobil.  

A NOS investiu 165,1 milhões 
de euros no leilão, ficando com 15 
lotes. Segue-se a Vodafone, com 
11 lotes e 133,2 milhões de investi-
mento, ao passo que a MEO, deti-
da pelo grupo Altice, pagou 125,2 
milhões de euros por 12 lotes. Por 
sua vez, a Nowo, que é detida pela 
MásMovil, conseguiu sete lotes, 
após investir 70,2 milhões de eu-
ros, enquanto a DixaRobil e a 
Dense Air investiram 67,3 milhões 
e 5,76 milhões de euros, para oito e 
quatro lotes, respetivamente.  

O leilão traz dois novos en-
trantes no mercado português: a 
DixiRobil e a Nowo (ex-Cabovi-
são, detida pela MásMovil e que 
até agora utilizou as redes mó-
veis de terceiros). Por sua vez, a 
Dense Air é um operador gros-
sista. João Cadete de Matos, pre-
sidente da Anacom, defendeu na 
semana passada que a entrada de 
mais operadores em Portugal 
constitui “um passo histórico”, 
acusando a NOS e a MEO de ten-
tar atrasar o leilão ao fazer licita-
ções com valores reduzidos. 

Por sua vez, o CEO da NOS, 
Miguel Almeida, afirmou esta se-
mana numa call com analistas que 
está a “levar muito a sério” a  
ameaça que representa a entrada 
de novos concorrentes no merca-
do português, na sequência do lei-
lão de 5G. ■

TELECOM

Leilão do 5G reforça 
concorrência e impacta na 
potencial venda da MEO
Espanhola MásMovil, dona da Nowo, será a melhor posicionada para  
a compra da maior operadora portuguesa. Com a conclusão do leilão 
de 5G, o mercado espera que Altice relance o processo de venda.

FILIPE ALVES E MARIA TEIXEIRA ALVES 
falves@jornaleconomico.pt

Miguel Almeida,  
CEO da NOS, afirmou 
numa ‘call’ com 
analistas que a 
operadora leva “muito 
a sério” a ameaça que 
representa a entrada 
de novos concorrentes 
na sequência do leilão

RATING DA SEMANA
Por Leonardo Ralha | lralha@jornaleconomico.pt

A-
Marcelo Rebelo de Sousa 
Presidente da República

D C- C+ B- B+ A- A+

Os argumentos que apresentou para justificar a escolha 
de 30 de janeiro como data das legislativas antecipadas 
mostraram um Presidente da República bem mais inspirado 
do que nestas últimas semanas que antecederam a sua 
decisão de dissolver a Assembleia da República. Combater 
a abstenção é um desígnio que não se compadece com 
debates em épocas festivas e com indefinições e situações 
mal resolvidas nos partidos que se apresentam a votos 
para governar Portugal num momento decisivo.

B+
João Cotrim Figueiredo 
Presidente da Iniciativa Liberal

D C- C+ B- B+ A- A+

Numa altura em que os partidos à direita do PS vivem dias 
atribulados, com incumbentes empenhados em suspender 
eleições internas, o líder da Iniciativa Liberal destoou nas 
audiências com Marcelo Rebelo de Sousa. João Cotrim 
Figueiredo defendeu que as legislativas não ocorram antes 
de 30 de janeiro para haver um ”campo de jogo equilibrado 
entre todas as forças políticas” - posição louvável quando 
tudo indica que manter Rio na liderança do PSD reduz o 
impacto do voto útil no crescimento eleitoral dos liberais.  

B+
Pedro Gonçalves 
Futebolista do Sporting

D C- C+ B- B+ A- A+

Os primeiros dois golos do médio de 23 anos na Liga dos 
Campeões permitiram-lhe ser colocado pela UEFA ao lado 
de Cristiano Ronaldo, Dybala e Lewandowski na eleição de 
jogador da semana na principal competição de clubes. Mas 
mais importante para Pedro Gonçalves é que o contributo 
para a goleada do Sporting sobre o Besiktas, num 4-0 que 
podia ter sido mais pesado, abre a hipótese de passagem 
do clube à fase de grupos, o que potenciaria o estatuto 
de quem ainda não convenceu o selecionador nacional.

C-
Kamala Harris 
Vice-presidente dos Estados Unidos

D C- C+ B- B+ A- A+

Joe Biden apressou-se a dizer que a derrota do candidato 
democrata a governador da Virgínia não tem a ver com o 
seu índice de aprovação, mas o desaire de Terry McAuliffe 
face ao republicano Glenn Youngkin traz sobretudo dores 
de cabeça à sua vice-presidente. Vinte e um anos mais 
nova do que Biden, Kamala Harris é vista como a candidata 
natural às próximas presidenciais, pelo que não lhe fica 
bem ter dito num comício que a Virgínia iria “determinar em 
larga parte o que se vai passar em 2022 e em 2024”.
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PROTAGONISTA

E quais são as vossas propostas 

para melhorar a remuneração 

dos contabilistas? 

Do ponto de vista do preço dos ser-
viços eles estão já muito abaixo do 
limiar da concorrência: já é má 
concorrência. Não é aceitável que 
um contabilista com as competên-
cias que tem, com a qualidade de 
serviço que pode prestar e com o 
risco que assume, esteja a competir 
por 50 euros por serviço. Isso de-
grada a relação de prestação de ser-
viços e não é bom – nem para o 
contabilista, nem para a própria 
empresa – porque uma má remu-
neração implica sempre e, necessa-
riamente, um mau serviço. 
 
No seu entender,  

um contabilista que cobre 

50 euros por cada serviço  

de contabilidade está sempre  

a prestar um mau serviço? 

Um contabilista deve proporcionar 
um serviço de acordo com aquilo 
que é exigido na sua prestação. E nós 
temos três fatores que temos que 
considerar na formação do preço: a 
complexidade (o conhecimento que 
tem que ter para cumprir aquela 
missão); o tempo gasto e o risco que 
é assumido. Até pode ser 50 euros, o 
que não pode ser é 50 como regra de 
mercado. O que nós defendemos é 
um contrato padrão. 
 
O que deve constar no contrato? 

Esse contrato deve ter um objeto – 
que são as funções exclusivas do 
contabilista. Tudo o que seja pres-
tado além disso terá que ter uma 
tabela de preços. Isto não é anti-
concorrencial, é obrigatório. Tudo 
aquilo que não são funções especí-
ficas tem que ser apresentado ao 
cliente como um serviço adicional. 
 
Há, então, contabilistas  

a vender serviços  

abaixo do preço de custo? 

Eu tenho a convicção absoluta que 
há contabilistas que, na ânsia de po-
derem faturar o mínimo de existên-
cia, para captar clientes, estão a fa-
zer dumping. Porque não é razoá-
vel os preços que estão a ser prati-

Agora é a doer. A menos de duas 
semanas do fecho da votação para 
a Ordem dos Contabilistas, José 
Araújo tirou as luvas e disparou na 
direção da atual bastonária, Paula 
Franco. Em entrevista ao Jornal 
Económico, diz que lhe falta visão, 
determinação e coragem na defesa 
da classe. Pior: diz que falta dizer 
que não às Finanças, que estão a 
exigir cada vez mais informação 
aos contabilistas e às empresas que 
os contratam. Quanto aos profis-
sionais, também não escapam sem 
reparos. Há quem esteja a fazer 
dumping nos preços dos serviços. 
E isso tem de acabar. 
 

O papel do contabilista  

está adaptado ao século XXI? 

O contabilista está muito focado – 
e desde, pelo menos, 2008 que fi-
cou muito focado – naquilo que são 
as obrigações declarativas para o 
Estado. Nós temos desviado o cen-
tro da nossa atividade daquilo que é 
o apoio às organizações e às em-
presas para estar sobretudo focados 
na entrega de maior quantidade de 
informação em menos tempo e 
mais qualidade ao setor público. E 
por isso a administração pública 
tem sido o grande beneficiário do 
contabilista – e ainda por cima sem 
a justa remuneração, porque o con-
tabilista não recebe do Estado, re-
cebe das entidades contratantes. 
 
Quando diz que o contabilista 

está sobrecarregado,  

isto quer dizer o quê? 

Quanto mais obrigações existirem 
– e elas têm aumentado de fre-
quência, de tempo e de consumo de 
recursos nos últimos anos – maior 
é a atenção que é dada a essas obri-
gações declarativas, seja para a AT, 
para a Segurança Social ou para os 
fundos, e menos tempo temos para 
olhar para os números, para as em-
presas, para as organizações, para 
aquilo que é a sua rentabilidade, 
para aquilo que é a sua sustentabili-

dade em termos de longo prazo. 
Ou seja, sermos capazes de olhar 
para uma estrutura de demonstra-
ção de resultados e perceber como 
é que podemos ser mais eficientes, 
como podemos gerar mais riqueza. 
 
Mas os empresários têm essa 

visão do contabilista, como  

um assessor a quem perguntar 

o que podem fazer em relação  

a impostos, por exemplo? 

Essa visão já existiu mais no passa-
do, quando éramos menos carrega-
dos com obrigações declarativas e 
estávamos mais no apoio às empre-
sas. Entretanto, com este afastar da 
centralidade da contabilidade para a 
fiscalidade, nós também nos fomos 
afastando dos empresários e das 
suas necessidades. Eles até acham 
que nós temos pouco que fazer, na 
medida em que nós não lhes damos 
essa informação. Mas o que nós fa-
zemos é cumprir, em nome deles, 
uma quantidade enorme de obriga-
ções. Não é porque contratam um 
contabilista que passam essa res-
ponsabilidade... continua a ser deles. 
 
Esse trabalho desenvolvido  

para o Estado ocupa-vos  

quanto tempo, em média? 

Metade do tempo? 

Eu diria que, pelo menos, 80% do 
tempo hoje em dia de um contabilis-
ta é dedicado a cumprir obrigações 
declarativas para o Estado e apenas 
cerca de 20% naquilo que é a sua real 
função, que é o apoio às organiza-
ções, que é a sistematização da infor-

mação, a procura de informação re-
levante e que lhe permita [ao gestor] 
tomar melhores decisões. Deixamos 
de ter como tema central na conta-
bilidade os aspetos económicos e fi-
nanceiros, para nos dedicarmos qua-
se exclusivamente à questão fiscal. 
 
O Estado também depende 

desse verdadeiro batalhão  

de contabilistas para ter 

informação que, supostamente, 

deveria estar a pagar  

aos seus próprios  

funcionários para obter. 

O Estado tem transportado esses 
custos de contexto para os cidadãos 
e para as empresas – e com isso 
para os contabilistas – em benefício 
próprio, uma vez que as poupanças 
na sua estrutura interna ao longo 
destas décadas têm sido muito rele-
vantes. Só que não partilha: recebe 
os benefícios, mas não partilha os 
resultados. Somos nós, os contabi-
listas e as empresas, que acabamos 
por acomodar na sua estrutura de 
custos todos estes custos de con-
texto e esta desmaterialização, em 
benefício do Estado e em prejuízo 
da competitividade das empresas. 
 
Existe corporativismo na 

Ordem dos Contabilistas, como 

parece existir noutras ordens? 

No caso dos contabilistas não. Até 
porque nós deixamos de ter aquilo 
que poderia ser e é a principal fun-
ção de uma Ordem: a autorregula-
ção. Somos tudo menos corporati-
vistas. 
 
Acha que deveriam ser mais? 
Nós deveríamos era olhar mais 
para dentro, no sentido da exigên-
cia da qualidade, na prestação de 
serviço aos destinatários, mas tam-
bém exigir a justa remuneração 
desses serviços que são prestados. 
Por isso temos de elevar o padrão 
de qualidade, através de boas práti-
cas profissionais, que permitam 
aos contabilistas entregar um ser-
viço que vá ao encontro das suas 
funções, com qualidade e que cum-
pra a missão de serviço público 
que lhe é exigida pelos estatutos. 

ENTREVISTA | JOSÉ ARAÚJO | Candidato a bastonário da Ordem dos Contabilistas

“Temos uma Ordem 
subserviente perante  
o secretário de Estado 
dos Assuntos Fiscais”
Uma profissão envelhecida, com contabilistas que gastam quatro quintos do tempo a 
preencher declarações para o Estado e uma Ordem subserviente ao Governo. José Araújo vai 
a votos contra Paula Franco e não poupa nas palavras para dizer o que acha que corre mal.

NUNO VINHA 
nvinha@jornaleconomico.pt

Pelo menos 80%  
do tempo de um 
contabilista, hoje em dia, 
é dedicado a cumprir 
obrigações declarativas 
para o Estado e apenas 
cerca de 20% naquilo 
que é a sua real função”
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cados em mercado para constituir 
um valor suficiente para pagar os 
custos de funcionamento. Portanto 
há aqui uma questão de dumping, 
isto é má concorrência. 
 
Como é que a Ordem  

pode indicar preços que  

sejam cumpridos por todos?  

Nós não podemos indicar preços 
mínimos. Agora o que temos de fa-
zer é dizer aos contabilistas que têm 
de ter um preço justo face àquilo 
que são as suas competências espe-
cíficas, de acordo com aqueles três 
critérios base. E tudo o que tiver 
fora desse contrato são serviços 
adicionais, que também tem que 
atender aos três fatores, tal como se 
prevê no estatuto do contabilista. 
Tem que haver indicação de que o 
preço tem que ser adequado face 
àqueles três fatores. Tudo o resto 
são serviços adicionais e os contabi-
listas sabem do que estou a falar. 
 
A sua proposta pressupõe  

que a ordem sancione  

quem não cumprir... 

Nós temos um estatuto, temos um 
código deontológico e são previs-
tas sanções para quem não cum-
prir com o estatuto e com o código 
deontológico. Nós temos que assu-
mir a autorregulação como uma 
obrigação da própria Ordem. 
Aliás, as Ordens existem em pri-
meiro lugar para fazer a autorre-
gulação da sua classe. 
 
No seu entender porque é que 

a atual bastonária não tem 

aplicado regras para limitar 

essa descida de preços? 

Eu acho que abandonaram esta so-
lução. Foi uma promessa eleitoral 
não cumprida. Houve uma pro-
posta de tabela de preços que foi 
rejeitada pela Autoridade da Con-
corrência e este dossier foi aban-
donado. Nós não queremos aban-
doná-lo. É um problema que está a 
causar graves problemas na pro-
fissão e na sua relação com os con-
tratantes. Temos que o assumir de 
frente. 

Que outros pontos  

o diferenciam  

da atual bastonária? 

Em primeiro lugar, nós temos uma 
visão para a profissão. Sabemos 
onde é que queremos estar daqui a 
oito, dez anos. Temos um plano 
concreto a curto, médio e longo 
prazo para concretizar essa visão e 
ações para lá chegar. Nós não que-
remos, de todo, o caminho que está 
a ser seguido. Hoje em dia, a Or-
dem quase parece uma subsecreta-
ria de Estado dos Assuntos Fiscais e 
nós temos que ter a determinação e 
a coragem para dizer que não àqui-
lo que não nos interessa. 
 
Isso é uma acusação  

de subserviência dirigida  

à bastonária Paula Franco?  

Parece claro que nós temos hoje 
uma Ordem que não sabe dizer que 
não a uma Secretaria de Estado dos 
Assuntos Fiscais. Por exemplo, foi o 
caso do SAFT da contabilidade, 
uma determinação do governo que 
exigia que – todos os anos e por de-
feito – tivesse que ser enviado um 
ficheiro contendo toda a informa-
ção das empresas por via de obriga-
ção aos contabilistas à Autoridade 
Tributária. Nós dissemos, explica-
mos e fomos dizer à bastonária por-
que é que esse caminho não servia. 
 
E não serve porquê? 
Porque fere direitos fundamentais 
de privacidade consagrados na 
Constituição, viola normas euro-
peias, o Estatuto da Ordem e o Có-
digo das Sociedades Comerciais 
com atribuições específicas. Foi um 
caminho que a bastonária aceitou, 
mobilizou a classe, gastou recursos 
da profissão – cerca de um milhão 
de euros a fazer formação – para um 
assunto que não nos interessava. E 
só depois de termos ido ao parla-
mento explicar aos deputados os pe-
rigos que estavam neste caminho é 
que, aproveitando esse recuo e 
quando o Governo foi  obrigado a 
alterar a legislação, a bastonária veio 
dizer que afinal aquilo era uma 
aberração. E isso é um exemplo cla-
ro de uma subserviência que nós 
não queremos aceitar. 
 
Ainda há o tema da alteração  

à Lei das Ordens... 

Essa alteração está a preocupar-nos 
imenso, porque pode minar a justi-
ficação da existência de uma Ordem 
de Contabilistas. Queremos assu-
mir isso como um risco a mitigar. 
Temos que ter a visão, a coragem e 
determinação para dizer o que que-
remos e o que não queremos. Nós 
estamos cá para colaborar com 
qualquer grupo parlamentar, com 
qualquer governo que venha a 
constituir-se, mas têm que nos en-
tender como um parceiro e não 
como um subordinado. E nós não 
temos sido mais do que uma caixa 
de ressonância daquilo que são os 
interesses da Secretaria de Estado 
dos Assuntos Fiscais. ■
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Eu tenho a convicção 
absoluta que há 
contabilistas que,  
na ânsia de poderem 
faturar o mínimo  
de existência,  
para captar clientes, 
estão a fazer dumping”

Hoje em dia, a Ordem 
quase parece uma 
subsecretaria de 
Estado dos Assuntos 
Fiscais e nós temos 
que ter a determinação 
e a coragem para dizer 
que não”

Veja a entrevista esta sexta-
feira, às 11h00, na JE TV,  
no site e nas redes sociais.
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O Presidente da República decidiu 
que as eleições legislativas anteci-
padas irão realizar-se a 30 de janei-
ro. Numa comunicação televisiva 
realizada ao início da noite desta 
quinta-feira, oito dias depois do 
chumbo da proposta do Orçamen-
to do Estado para 2022, Marcelo 
Rebelo de Sousa justificou a esco-
lha da data com a necessidade de a 
campanha eleitoral, e dos debates 
televisivos entre líderes partidá-
rios que a irão anteceder, arrancar 
depois do Natal e Ano Novo. Se 
assim não fosse, defendeu, seria 
“meio caminho andado para o au-
mento da abstenção”. 

“Nos instantes decisivos são os 
portugueses a maior garantia do 
futuro de Portugal”, concluiu Mar-
celo Rebelo de Sousa, que na vés-

pera convocara o Conselho de Es-
tado, recebendo da maioria dos 
membros desse órgão consultivo 
parecer favorável à dissolução da 
Assembleia da República e conse-
quente convocação de eleições. 

Admitindo que “todos dispensá-
vemos mais uma eleição poucos 
meses depois de outra”, Marcelo 
salientou que “esse é o único cami-
nho que permite aos portugueses 
decidirem o que querem para os 
próximos anos, que são determi-
nantes em efeitos da pandemia e 
em volume de fundos disponíveis 
para a recuperação social e econó-
mica”.  E explicou que, após ouvir 
partidos e parceiros sociais, e re-
fletir sobre a situação económica e 
financeira “à luz da perspetiva eu-
ropeia”, optou pela dissolução da 
Assembleia da República e pela 
realização de legislativas numa 
data que permita “o mais rapida-

mente possível votar o Orçamento 
do Estado que faz falta a Portugal”. 

Se o Presidente não fez nenhu-
ma referência à vida interna dos 
partidos ao longo dos dez minutos 
de comunicação, não poupou nas 
críticas aos habituais parceiros 
parlamentares do PS que levaram 
a que a proposta de Orçamento do 
Estado fosse rejeitada pela Assem-
bleia da República, o que aconte-
ceu pela primeira vez em 45 anos. 
“Era um Orçamento especialmente 
importante, num momento decisi-
vo para a saída duradoura da maior 
pandemia em mais de 100 anos e 
da crise económica e social que 
provocou”, disse, recordando que 
não só “em devido tempo” alertou 
para as consequências da reprova-
ção como mencionou o seu passa-
do enquanto presidente do PSD, 
tendo viabilizado três Orçamentos 
do Estado “de que em larga medida 

CRISE POLÍTICA

Marcelo justifica 
eleições a 30 de 
janeiro com luta 
contra abstenção
Presidente da República comunicou decisão numa mensagem em que 
apelou ao “bom-senso” e disse que inédita rejeição de um Orçamento 
“especialmente importante” mostra “divergências de fundo” na base 
de apoio do Governo que o forçaram a dissolver a Assembleia.

LEONARDO RALHA 
lralha@jornaleconomico.pt

Ano das  Presidente Primeiro-ministro Motivo da crise política Data  Marcação  Data-limite de   Campanha  Data das   Número de dias   Número de dias   Governo anterior Governo seguinte 
eleições da República   da crise de eleições   apresentação eleitoral eleições entre motivo   entre marcação 
     pelo Presidente  das listas   antecipadas da antecipação das eleições    
     da República de deputados   e ida às urnas e ida às urnas 
1983 Ramalho Eanes Pinto Balsemão Demissão do primeiro-ministro         Maioritário AD Maioritário Bloco  
   para se concentrar no PSD 27 dez. 4 fev. 1 mar. 4 a 23 abr. 25 abr. 119 dias 80 dias (PSD+CDS+PPM) Central (PS+PSD) 
1985 Ramalho Eanes Mário Soares Pedido de exoneração 25 jun. 12 jul. 12 ago. 15 set.-4 out. 6 out. 103 dias 86 dias Maioritário Bloco   Minoritário  
   do primeiro-ministro após PSD        Central (PS+PSD)  PSD   
   romper acordo do Bloco Central 
1987 Mário Soares Cavaco Silva Moção de censura na Assembleia 3 abr. 29 abr. 25 mai. 28 jun.-17 jul. 19 jul. 107 dias 81 dias Minoritário Maioritário  
   da República ao governo        PSD PSD  
   minoritário do PSD            
2002 Jorge Sampaio António Guterres Demissão do primeiro-ministro 16 dez. 18 jan. 4 fev. 3 a 15 mar. 17 mar. 91 dias 58 dias Minoritário Maioritário  
   após derrota do PS        PS PSD+CDS   
   nas autárquicas de 2001 
2005 Jorge Sampaio Santana Lopes  Exoneração do primeiro-ministro 30 nov. 22 dez. 10 jan. 6 a 18 fev. 20 fev. 82 dias 60 dias Maioritário Maioritário  
   por perda de confiança política        PSD+CDS PS 
   do Presidente da República 
2011 Cavaco Silva José Sócrates Demissão do primeiro-ministro 23 mar. 7 abr. 26 abr. 22 mai.-3 jun. 5 jun. 74 dias 59 dias Minoritário Maioritário   
   após rejeição do PEC IV        PS PSD+CDS  
   na Assembleia da República 
2022 Marcelo Rebelo  António Costa Reprovação do Orçamento  27 out. 4 nov. 20 dez. 16 a 28 jan. 30 jan. 95 dias 87 dias (em relação Minoritário ? 
 de Sousa  do Estado para 2022  (comunicação)     à comunicação) PS 
   na Assembleia da República           
Fonte: CNE (Nota: Em 1979 foram convocadas eleições antecipadas intercalares pelo Presidente da República Ramalho Eanes, vencidas pela AD, que serviram apenas para terminar a legislatura de quatro anos iniciada em 1976) 

COMO FORAM AS ANTERIORES ELEIÇÕES LEGISLATIVAS ANTECIPADAS 

discordava só para Portugal não 
vir a ficar fora da  moeda única”. 

Quanto à forma como a propos-
ta apresentada pelo Executivo de 
António Costa foi chumbada, 
Marcelo disse que a rejeição “divi-
diu por completo a base de apoio 
mantida desde 2015”, sobretudo 
por ocorrer logo na generalidade, 
sem esperar pela discussão na es-
pecialidade. “Foi uma rejeição de 
fundo e de substância, por diver-
gências maiores em questões como 
a Segurança Social e a legislação la-
boral”, disse, referindo-se a “diver-
gências inultrapassáveis” para as 
quais existe a solução de eleições, 
“sem dramatização e temor”.  

 
Pressões e recomendações 

Nas reações partidárias à decisão 
presidencial não faltaram críticas 
da esquerda a Marcelo Rebelo de 
Sousa. O líder parlamentar blo-

quista, Pedro Filipe Soares, pôs em 
causa a leitura de Belém quanto às 
divergências com o PS e o deputa-
do comunista António Filipe foi 
mais incisivo no que toca à escolha 
da data, dizendo que o Presidente 
da República “dá a ideia de que está 
a pôr à frente a conveniência de 
candidaturas à liderança de parti-
dos de direita”, numa referência 
aos problemas que Paulo Rangel 
teria se as legislativas fossem logo 
a 16 de janeiro. Nesse cenário, caso 
venha a derrotar Rui Rio nas dire-
tas do PSD, teria apenas dois dias 
para fazer listas de deputados, de-
vido aos 41 dias de antecedência 
que a legislação eleitoral prevê. 

A maioria dos partidos com re-
presentação parlamentar tinham 
defendido eleições a 16 de janeiro 
nas audiências com Marcelo no sá-
bado. Afastou-se desse consenso o 
presidente da Iniciativa Liberal, 
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MAQUIAVEL PARA PRINCIPIANTES

O circo de Belém

Num mundo de Web 
Summit, onde se fala 
de boca cheia de uni-

córnios quando no passado se 
revelava com timidez o intento 
de construir um pé-de-meia, a 
minha geração e outras mais 
velhas sentem uma nostalgia 
enorme de outros tempos. 

Nesta semana morreu o Gil-
berto Braga. Um grande cria-
dor de telenovelas brasileiras, 
dos dias em que só tínhamos 
dois canais televisivos e ainda 
a preto e branco. Como oferta 
de entretenimento, compara-
da com os dias de hoje, era 
muito curta, mas aquelas no-
velas, “Escrava Isaura”, “Dan-
cin’ Days”, “Vale Tudo”, “Dono 
do Mundo”, entre tantas que 
escreveu, tinham qualidade.  

Naquela altura ninguém ti-
nha de fugir dos canais infor-
mativos portugueses pejados 
de ESPONS (Especialistas de 
Porra Nenhuma) para a 
Netflix ou HBO, até porque 
não os havia (nem os canais e 
muito menos os ESPONS). 

Lá nos idos dos anos 70 do 
século passado, o tal tempo da 
televisão a preto e branco, ti-
vemos também uma fase de 
ingovernabilidade marcada 
por três governos de iniciativa 
presidencial, com Nobre da 
Costa, Maria de Lurdes Pinta-
silgo e Mota Pinto. É um risco 
que a decisão de eleições ante-
cipadas nos pode trazer.  

Até pode haver uma clarifi-
cação decorrente da ida às ur-
nas que proporcione uma 
maioria absoluta ao PS ou 
PSD, mas é um cenário difícil 
de acontecer. Se tudo ficar 
num emaranhado político, 
Marcelo Rebelo de Sousa terá, 
contudo, muito que explicar.  

E há algo sobre o qual reflec-
ti neste espaço na semana pas-
sada que não tranquiliza muito 
qualquer português racional. 

No dia em que se instalou a 
crise política, Marcelo decide 
ir, à frente das televisões, ao 
multibanco. E no dia em que 
toma a decisão sobre a data das 
eleições antecipadas, à frente 
das mesmas televisões, bate 
com o carro que conduzia. Por 
certo com Ramalho Eanes, 
Mário Soares, Jorge Sampaio, 
Cavaco Silva, os anteriores in-
quilinos de Belém, nunca ha-
veria tais espectáculos.  

A Presidência da República 
não é um circo e o Chefe do 
Estado não deve ser apenas um 
mago das artes circenses. 

Esta semana, um jornal tra-
zia na primeira página “Mar-
celo decide eleições debaixo 
de pressão”, como se houves-
se um clima de terror. Vai 
para Belém quem se candida-
ta a tal, e depois de lá estar 
deve saber que há dias de 
maior pressão e não apenas 
de “abracinhos” e selfies. É por 
isso que é a máxima figura do 
Estado. É ali que o silêncio e o 
recato devem presidir às de-
cisões e não o gosto pelos mi-
crofones. 

Recomendo a Marcelo o 
mesmo que já recomendei aos 
ouvintes do meu podcast, “Ma-
quiavel para Principiantes”, 
aqui no JE. Que leia o último 
livro, póstumo, de John le 
Carré, “Silverview”. Ali reza 
assim: “De facto, o que é que se 
faz numa guerra, meu caro? 
Faz-se o possível para que ela 
termine, claro”.  

Para lá da infindável guerra 
aberta nos partidos de direita 
com espectáculos absoluta-
mente deprimentes, cabe a 
Marcelo ajudar a serenar o ter-
mómetro da política e não a 
elevar-lhe a temperatura. ■ 

 
O autor escreve de acordo 
com a antiga ortografia. 

 

Rui Calafate 
Consultor de Comunicação

Recomendo  
a Marcelo que leia 
o livro póstumo 
de John le Carré, 
“Silverview”. Ali reza 
assim: “O que é que 
se faz numa guerra, 
meu caro? Faz-se 
o possível para que 
ela termine, claro”  

Ano das  Presidente Primeiro-ministro Motivo da crise política Data  Marcação  Data-limite de   Campanha  Data das   Número de dias   Número de dias   Governo anterior Governo seguinte 

     pelo Presidente  das listas   antecipadas da antecipação das eleições    

1983 Ramalho Eanes Pinto Balsemão Demissão do primeiro-ministro         Maioritário AD Maioritário Bloco  
   para se concentrar no PSD 27 dez. 4 fev. 1 mar. 4 a 23 abr. 25 abr. 119 dias 80 dias (PSD+CDS+PPM) Central (PS+PSD) 
1985 Ramalho Eanes Mário Soares Pedido de exoneração 25 jun. 12 jul. 12 ago. 15 set.-4 out. 6 out. 103 dias 86 dias Maioritário Bloco   Minoritário  
   do primeiro-ministro após PSD        Central (PS+PSD)  PSD   

1987 Mário Soares Cavaco Silva Moção de censura na Assembleia 3 abr. 29 abr. 25 mai. 28 jun.-17 jul. 19 jul. 107 dias 81 dias Minoritário Maioritário  
   da República ao governo        PSD PSD  
   minoritário do PSD            
2002 Jorge Sampaio António Guterres Demissão do primeiro-ministro 16 dez. 18 jan. 4 fev. 3 a 15 mar. 17 mar. 91 dias 58 dias Minoritário Maioritário  
   após derrota do PS        PS PSD+CDS   

2005 Jorge Sampaio Santana Lopes  Exoneração do primeiro-ministro 30 nov. 22 dez. 10 jan. 6 a 18 fev. 20 fev. 82 dias 60 dias Maioritário Maioritário  
   por perda de confiança política        PSD+CDS PS 

2011 Cavaco Silva José Sócrates Demissão do primeiro-ministro 23 mar. 7 abr. 26 abr. 22 mai.-3 jun. 5 jun. 74 dias 59 dias Minoritário Maioritário   
   após rejeição do PEC IV        PS PSD+CDS  

2022 Marcelo Rebelo  António Costa Reprovação do Orçamento  27 out. 4 nov. 20 dez. 16 a 28 jan. 30 jan. 95 dias 87 dias (em relação Minoritário ? 
 de Sousa  do Estado para 2022  (comunicação)     à comunicação) PS 
   na Assembleia da República           

As muitas dezenas de elementos 
do Conselho Nacional do PSD que 
subscreveram a proposta de ante-
cipação do congresso do partido 
para 17, 18 e 19 de dezembro - em 
vez de 14, 15 e 16 de janeiro de 
2022, datas definidas antes de o 
chumbo da proposta de Orçamen-
to do Estado para 2022 levar à dis-
solução da Assembleia da Repúbli-
ca e marcação de eleições antecipa-
das - fazem com que a vontade de 
Rui Rio, que defende o adiamento 
para depois das legislativas das di-
retas, nas quais deverá disputar a 
liderança social-democrata com o 
eurodeputado Paulo Rangel, po-
dendo juntar-se-lhes o recém-
anunciado Nuno Miguel Henri-
ques, dependa da missão difícil de 
convencer muitos desses conse-
lheiros nacionais a mudarem de 
posição. 

Falando na Assembleia da Repú-
blica, poucas horas antes de Mar-
celo Rebelo de Sousa comunicar a 
data escolhida para a ida às urnas, 
Rui Rio voltou a apelar ao adia-
mento das diretas, dizendo esperar 
“que haja equilíbrio e bom-senso” 
no Conselho Nacional que irá reu-
nir-se neste sábado num centro de 
congressos em Aveiro. 

E apesar de garantir que não irá 
apresentar uma proposta formal 
com vista ao adiamento das diretas 
do PSD - e de recordar que o Con-
selho Nacional foi convocado por 
iniciativa de militantes que apoiam 
Paulo Rangel, incluindo os ex-pre-
sidentes Rui Machete e Luís Filipe 
Menezes -, o atual líder social-de-
mocrata não afastou a hipótese 
(encarada como provável pela 
oposição) de haver quem submeta 
a voto no sábado a manutenção 
dos atuais órgãos partidários, “a 
bem do interesse nacional”. 

Entre os apoiantes de Paulo 
Rangel tem havido algum receio 
de que a atual direção nacional 
possa tentar ‘conquistar’ alguns 
membros do Conselho Nacional 
com promessas de integração nas 
listas de deputados, mas na candi-
datura prevalece a confiança de 
que será possível manter as diretas 
na data previamente escolhida e 
antecipar o congresso de modo a 
que se realize antes do Natal, cons-
tituindo uma oportunidade de 
pré-campanha para as eleições an-

tecipadas em que a nova liderança 
possa apresentar propostas e pro-
tagonistas para governar o país. 

No Conselho Nacional do PSD 
têm assento 125 militantes. Além 
dos 71 eleitos em congresso, exis-
tem muitas inerências - incluindo 
sete membros da Mesa do Conse-
lho Nacional, 19 presidentes das 
distritais, dois representantes de 
cada uma das estruturas regionais, 
quatro da emigração, dez da Ju-
ventude Social-Democrata, cinco 
dos Trabalhadores Sociais-Demo-
cratas e cinco dos Autarcas So-
ciais-Democratas -, aos quais po-
dem acrescentar-se os militantes 
que sejam ex-Presidentes da Repú-
blica, ex-primeiros-ministros, ex-
presidentes do partido ou ex-pre-
sidentes de governos regionais. 

Sendo certo que Rio apresentou 
nos últimos dias o apoio do histó-
rico ex-presidente do Governo 
Regional da Madeira Alberto João 
Jardim, e mantém vários líderes de 
distritais consigo, como o seu vice-
presidente e diretor de campanha 
Salvador Malheiro (Aveiro), Ole-
gário Gonçalves (Viana do Caste-
lo), Jorge Fidalgo (Bragança), Só-
nia Ramos (Èvora) e Duarte Pa-
checo (Oeste), Rangel conta com 
Alberto Machado (Porto), Paulo 
Leitão (Coimbra), Pedro Alves 
(Viseu), João Moura (Santarém), 
Luís Santos (Castelo Branco), 
Gonçalo Henrique (Beja) e Carlos 
Condesso (Guarda), aos quais de-
vem juntar-se Ângelo Pereira 
(Área Metropolitana de Lisboa), 
Paulo Cunha (Braga), Rui Rocha 
(Leiria), Paulo Ribeiro (Setúbal) e 
Cristóvão Crespo (Portalegre). ■

PSD

Rio aposta tudo em 
reverter vantagem 
interna de Rangel 
para adiar diretas
‘Guerra de calendários’ no Conselho Nacional 
de sábado só pode ser vencida conquistando  
muitos dos que querem antecipar congresso.

LEONARDO RALHA 
lralha@jornaleconomico.pt

Candidatura de Rangel 
mantém confiança  
de que será possível 
manter as diretas para 
a data previamente   
antecipar o congresso 
de modo a que 
se realize antes 
do Natal

João Cotrim Figueiredo, dizendo 
ser essencial assegurar “um campo 
de jogo equilibrado entre todas as 
forças políticas”.  

O argumento do interesse na-
cional para acelerar o processo 
eleitoral foi defendido sobretudo 
pelo atual líder do PSD, Rui Rio, 
para quem as eleições “têm de ser o 
mais depressa possível”. No mes-
mo sentido, o presidente do CDS-
PP, Francisco Rodrigues dos San-
tos, defendeu a ida às urnas a 9 de 
janeiro, realçando que é necessário 
“impedir que a vida interna dos 
partidos condicione o país”. No 
mesmo dia foram anunciadas as 
desfiliações de militantes como 
Adolfo Mesquita Nunes e António 
Pires de Lima, após o Conselho 
Nacional do CDS-PP ter aprovado 
o adiamento “sine die” do congres-
so em que deveria enfrentar o eu-
rodeputado Nuno Melo. ■
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José Carlos Resende, atual bastoná-
rio da Ordem dos Solicitadores e 
Agentes de Execução (OSAE), vai 
avançar com uma nova candidatura 
nas próximas eleições à liderança da 
OSAE. Esse ato eleitoral está marca-
do para 7 de dezembro. 

“Conforme já anunciei há uns 
meses, em reunião do conselho ge-
ral, serei candidato a bastonário 
com a maior parte da equipa que me 
tem acompanhado. A data das elei-
ções foi fixada pela mesa da Assem-
bleia Geral, ouvindo os delegados 
das diversas candidaturas, tendo lu-
gar a 7 de dezembro”, revelou ao 
Jornal Económico José Carlos Re-
sende, que em 2018 foi reeleito com 
a maioria dos votos (53,7%) para o 
cargo a que agora se recandidata. 

No topo da lista das prioridades 
do novo mandato, que se estende 
até 2025, caso vença as eleições, o 
atual bastonário coloca a resolução 
do problema da Caixa de Previdên-
cia dos Advogados e Solicitadores 
(CPAS). Trata-se de uma caixa pró-
pria de pensões para solicitadores e 
advogados, razão pela qual não têm 
sido até agora equiparados aos pro-
fissionais liberais que descontam 
para a segurança social, tendo José 
Carlos Resende defendido a clarifi-
cação destes profissionais, que re-
clamaram, na fase da pandemia, 
uma equiparação aos trabalhadores 
independentes para efeitos de segu-
rança social. 

“Caso vença as eleições, uma das 
as prioridades será resolver o pro-
blema da CPAS, criando condições 
para todos aqueles que querem ir 
para a Segurança Social, garantindo 
as pensões e cumprindo com as ex-
pectativas dos que estão em fase de 
receber reforma”, realçou ao JE o 
atual bastonário da OSAE. 

“Nesta senda conseguimos já com 
a senhora ministra do Trabalho e da 
Segurança Social que se iniciassem 
as diligências para unificar as carrei-
ras contributivas daqueles que fize-
ram descontos para sistemas dife-
rentes”, acrescenta Resende, que 
tem considerado a questão da Segu-
rança Social como um dos temas 
que preocupa “enormemente” os as-
sociados da OSAE e salientado que, 
por lei, os advogados, solicitadores e 
agentes de execução são os únicos 
profissionais a terem de contribuir 
para uma caixa privada.  

Segundo explicou recentemente 
em entrevista ao JE, esta solução 

foi-se mantendo na perspetiva de 
que assim se poderiam ter melhores 
pensões, com maior segurança. “O 
choque provocado pela suspensão 
de trabalho durante a pandemia e a 
consequente incapacidade de res-
postas satisfatórias, as contas divul-
gadas por um grupo de trabalho tri-
partido, nomeado pelo conselho ge-
ral da CPAS e as alterações socioló-
gicas das profissões originaram 
compreensíveis movimentos de 
questionamento”, referiu. E recorda 
que em outubro do ano passado foi 

realizada uma Assembleia Geral da 
OSAE que determinou a apresenta-
ção de uma proposta à Assembleia 
da República no sentido de alterar o 
Estatuto, propondo-se uma norma 
que permita a estes profissionais es-
colher o regime de contribuições 
entre a CPAS - atualmente em regi-
me exclusivo - e a Segurança Social. 
Esta opção, diz, “vai exigir uma ne-
gociação muito cuidada”. “Tem de 
se procurar assegurar, por um lado, 
que os novos associados tenham 
uma reforma e regalias condizentes 

com todos os descontos que efe-
tuam e, por outro lado, que os já re-
formados ou aqueles que estão em 
vias de reforma mantenham as re-
galias que têm ou que se enquadram 
em expectativas legítimas”. No 
Congresso da OSAE, em setembro 
deste ano, aprovaram-se recomen-
dações para que os beneficiários da 
CPAS e aqueles que venham a ser 
beneficiários da Segurança Social, 
tenham um sistema que lhes permi-
ta transferir os seus descontos de 
um sistema para outro. 

Atualmente, explica, um advoga-
do ou solicitador que efetue nove 
anos de descontos para a CPAS e 
contribua 14 anos, por força de ou-
tra atividade, para a segurança so-
cial, sujeita-se a trabalhar quase 25 
anos sem ter direito a qualquer pen-
são de reforma. Mas um trabalha-
dor que efetue descontos, em em-
presas diferentes, em dois países da 
Europa, pode somar as carreiras 
contributivas e ter o direito a refor-
ma com 15 anos de trabalho, porque 
há acordos de consolidação entre 
carreiras contributivas que não 
existem entre a CPAS e a Segurança 
Social. Acresce, conclui, que os que 
são advogados, solicitadores ou 
agentes de execução e, simultanea-
mente, trabalham para uma insti-
tuição privada, são obrigados a des-
contar para as duas instituições – 
Segurança Social e CPAS –, sem po-
derem acumular descontos para 
uma carreira e uma reforma única. 
 
Aposta na formação 

No âmbito da sua recandidatura, Jo-
sé Carlos Resende avança que pre-
tende, ainda, “apostar mais na for-
mação contínua e na elaboração de 
serviços protocolados com câmaras 
municipais e ministérios, tanto para 
solicitadores, como para agentes de 
execução”. 

O recandidato à liderança da 
OSAE salienta também outro aspe-
to que considera  “fundamental”, es-
relacionado com o BUPi, um balcão 
físico e virtual que reúne a informa-
ção registal, matricial e georreferen-
ciada relacionada com a sua pro-
priedade. Afirma, a este respeito: 
“Queremos preparar os solicitado-
res para serem atores principais na 
mediação dos conflitos que vão, na-
turalmente, surgir em resultado da 
ampla utilização deste serviço com 
prédios sobrepostos”, acrescentan-
do que a GeoPredial, plataforma 
criada pela OSAE em 2014, “vai, por 
isso, ganhar importância acrescida e 
temos de estar preparados para alar-
gar a sua utilização”. ■

ELEIÇÕES

José Carlos Resende avança 
com recandidatura à OSAE
Atual bastonário da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução revelou ao JE que vai recandidatar-se a mais 
um mandato de quatro anos à frente da entidade que lidera desde 2018. Eleições terão lugar a 7 de dezembro.

LÍGIA SIMÕES 
lsimoes@jornaleconomico.pt
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Uma das prioridades  
é resolver  
problema  
da Caixa  
de Previdência  
dos Advogados 
e Solicitadores
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Mais de ano e meio depois do iní-
cio da experiência do teletrabalho, 
empresas e trabalhadores aperce-
beram-se já, na sua larga maioria, 
das vantagens associadas a mode-
los de trabalho mais flexíveis e, 
agindo em conformidade, mani-
festam a intenção de adotar esque-
mas desta natureza, segundo um 
estudo da Mercer. Este aponta 
para três quartos das organizações 
a perspetivarem já alterações orga-
nizacionais que passarão por es-
quemas de trabalho flexível, que  
poderão passar a constituir fatores 
de diferenciação para os trabalha-
dores, cujas preferências também 
se alteraram depois de vários me-
ses a trabalhar remotamente. 

Apesar de ser já uma tendência 
desde 2019, foi com a pandemia 
que o trabalho remoto se massifi-
cou, dada a necessidade de limitar 
contactos. O que inicialmente era 
encarado como um desafio, pela 
rapidez com que teve de ocorrer a 
transição para fora dos escritórios, 
revelou-se um ganho de eficiência 
para trabalhadores, que ganharam 
tempo ao não terem de se deslocar 
para o local de trabalho, mas tam-
bém para as empresas. Estas re-
portaram à Mercer Portugal uma 
produtividade igual ou superior à 
verificada em modo presencial, 
aponta o Flexible Work Survey da 
consultora, o que leva a que três 
quartos das inquiridas admitam 
implementar um regime híbrido 
mesmo após o fim das restrições 
pandémicas. 

Das 80 empresas consultadas, 
75% estão já a promover alterações 
na sua cultura organizacional para 
acolher esquemas mais flexíveis de 
trabalho, com igual percentagem a 
planear um modelo híbrido entre 
presencial e remoto; 33% preten-
dem disponibilizar a modalidade 
remota a tempo inteiro e 30% apli-
cam já um modelo remoto.  

As mudanças deverão também 
abranger os horários de trabalho, 
com 71% a planearem horários fle-
xíveis, enquanto 30% consideram 
horários reduzidos e 21% permiti-
rão aos trabalhadores personaliza-
rem a sua escala. Estas alterações 
serão, para 74% das empresas in-
quiridas, voluntárias para cada co-
laborador. 

“O que começou por ser uma 
medida de contenção da pandemia 
tornou-se numa mudança das pre-

ferências e expectativas dos cola-
boradores”, resume Vânia Fonse-
ca, senior transformation consultant 
da Mercer Portugal, acrescentan-
do que 78,5% das empresas repor-
taram uma produtividade remota 
semelhante à verificada antes da 
Covid-19. “As restantes organiza-
ções consideram que a mesma au-
mentou”, acrescenta. 

Parlamento vota alterações 

ao teletrabalho hoje 
A mudança de expectativas pode 
levar a que os esquemas de traba-
lho passem a ser cada vez mais um 
fator de diferenciação entre em-
pregadores. “No entanto, para ga-
rantir estes efeitos positivos, é im-
portante que a organização tenha 
uma cultura e liderança que pro-
movam a adoção destes modelos 
de forma sustentável, que não ado-
tem uma postura de controlo de 
horas, mas sim de acompanha-
mento e de desenvolvimento de 
resultados”, diz Vânia Fonseca.  

Nesse sentido, Parlamento deve 
aprovar nesta sexta-feira altera-
ções às regras do teletrabalho. Pre-
vê-se, entre outras medidas, a li-
mitação de contactos pelo empre-
gador durante os períodos de des-
canso e a obrigação de os colabora-
dores em regime remoto se apre-
sentarem na empresa uma vez a 
cada dois meses. ■

TELETRABALHO

Três em cada quatro 
empresas planeiam 
trabalho flexível
Estudo da Mercer indica que ganhos de eficiência para trabalhadores 
e empresas justificam manter trabalho remoto ou fazer modelo híbrido.

JOÃO BARROS 
jbarros@jornaleconomico.pt Is
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“Começou por ser uma 
medida de contenção 
da pandemia 
e tornou-se 
numa mudança 
das preferências 
e expectativas 
dos colaboradores”, 
diz Vânia Fonseca

À PROCURA DE MINERVA

Implicações  
do chumbo  
do Orçamento

A primeira implicação do 
chumbo da proposta de Orça-
mento para 2022 e das eleições 
subsequentes é a incerteza po-
lítica que as rodeia. É muito 
difícil imaginar que se possa 
criar uma maioria parlamentar 
estável na próxima legislatura, 
que, por isso, dificilmente du-
rará quatro anos. 

Se houver uma maioria de 
esquerda, teremos um cená-
rio semelhante ao actual, com 
parceiros recém-desavindos, 
entre os quais um acordo será 
difícil, pelo menos se se man-
tiverem os actuais protago-
nistas. 

Se a maioria for de direita, 
haverá o obstáculo do Chega, 
que, mesmo fora do governo, 
também se pode revelar um 
parceiro pouco previsível e 
ainda menos confiável. 

Se não se conhece a solução 
governativa, por maioria de 
razão não se consegue prever 
o novo Orçamento, que pode-
rá envolver muitas contrapar-
tidas. Deve-se dizer que a não 
aprovação da proposta deste 
governo nos liberta das ce-
dências excessivas que este se 
preparava para fazer para 
“comprar” os votos favoráveis 
do PCP.  

O mais provável é que toda 
esta indecisão conduza ao 
adiamento de decisões, sobre-
tudo do lado das empresas, 
sendo possível que alguns in-
vestimentos, sobretudo os 
mais dependentes de autoriza-
ções ou apoios estatais, sejam 
adiados. 

Enquanto o novo Orçamen-
to não for aprovado, será apli-
cado o Orçamento aprovado 
para 2021, em regime de duo-
décimos. A generalidade dos 
impostos mantém-se, a auto-
rização de endividamento 
também, o que, prevendo uma 
diminuição do défice público, 
não será problemático.  

É possível que haja dificul-
dade de executar o Plano de 
Recuperação e Resiliência 
(PRR), já que há um conjunto 
de marcos e metas, cujo cum-
primento poderá ser colocado 

em causa, sobretudo as de ca-
racter legislativo, quer pelas li-
mitações de um governo em 
gestão, quer pela dissolução do 
parlamento.  

É provável que o adiamento 
de decisões de investimento e 
também de consumo, bem 
como a dificuldade com o 
PRR, conduzam a algum 
abrandamento do processo de 
retoma em curso, que já está a 
sofrer com o arrefecimento 
internacional, devido à subida 
dos preços da energia e às difi-
culdades na obtenção de com-
ponentes industriais. 

Como positivo, podemos 
assistir à queda de alguns im-
postos. Os que foram aprova-
dos para vigorar em 2021, ain-
da que venham de trás, deixam 
de estar em vigor, tais como o 
adicional de ISP (5,4 cêntimos 
por litro de gasolina e de 5,9 
cêntimos por litro de gasóleo), 
adicional de IUC e as contri-
buições sobre os sectores ban-
cário e energético (125 mi-
lhões de euros). 

Em relação à despesa públi-
ca, fica em causa o aumento 
dos funcionários públicos, 
embora o novo governo possa 
fazer uma actualização salarial 
com efeitos retroactivos. O 
mesmo se deve passar com o 
aumento extra das pensões e 
os recursos adicionais para o 
SNS, que poderá recorrer, en-
tretanto, a endividamento.  

Será excessivo concluir que 
o chumbo do Orçamento foi 
negativo, até porque o preço 
que o Governo se preparava 
para pagar era excessivo, para 
além de estarmos a beneficiar 
de uma aceleração do ciclo po-
lítico, após o esgotamento de 
uma solução sem visão estraté-
gica e com fracos resultados. ■ 
 
O autor escreve de acordo 
com a antiga ortografia.

Pedro Braz Teixeira 
Economista

O preço que 
o Governo 
se preparava 
para pagar 
pela aprovação 
era excessivo
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O Governo lançou esta sexta-feira 
o Portal Nacional de Fornecedores 
do Estado, onde é possível consul-
tar e obter informação sobre as en-
tidades adjudicantes e permite agi-
lizar os procedimentos de verifica-
ção e comprovação da inexistência 
de impedimentos à contratação. 

“ Trata-se de uma ferramenta 
que permite agilizar os processos 
de contratação com informação 
obtida diretamente dos serviços 
do Estado, online, reduzindo as-
sim o risco de existirem documen-
tos que tenham informação não 
atualizada. Será também uma fer-
ramenta que contribui para uma 
contratação pública ainda mais 
transparente, o que, pelo menos 
indiretamente, poderá ser um ins-
trumento da referida prevenção”, 
disse Fernando Batista, presidente 
do Instituto dos Mercados Públi-
cos, do Imobiliário e da Constru-
ção (IMPIC) ao Jornal Económi-
co, quando questionado sobre se 
pode ser um instrumento de pre-
venção contra o crime de corrup-
ção e outros crimes. 

O novo Portal tem três áreas de 
acesso: uma destinada aos fornece-
dores do Estado, às entidades adju-
dicantes e ao público em geral. O 
objetivo do Governo é simplificar 
procedimentos de verificação e 
comprovação da inexistência de 
impedimentos à contratação pre-
vistos no Código dos Contratos 
Públicos, confirmando através de 
meios digitais a situação tributária 
e contributiva dos fornecedores 
para efeitos de pagamentos rela-
cionados com contratos públicos. 
Com o novo portal as pessoas sin-
gulares e coletivas registadas ficam 
também dispensadas de entregar 
os documentos comprovativos da 
situação tributária e contributiva 
junto das entidades adjudicantes.  
”Trata-se de uma plataforma 

que permitirá agilizar os processos 
de comprovação da habilitação dos 
fornecedores no momento da ad-
judicação. Esta agilização também 
se verifica na fase da execução do 
contrato, uma vez que as entidades 
públicas, antes de procederem a 
pagamentos no âmbito do contra-
to, podem verificar a situação tri-
butária na Autoridade Tributária e 
contributiva na Segurança Social 
do respetivo operador económico, 
de uma forma direta e sem inter-
venção humana”, explica Fernando 
Batista. O responsável do IMPIC 
detalha que “o cidadão em geral po-
derá ter acesso à listagem dos for-
necedores do Estado (a estrutura-
ção permite um catálogo de forne-
cedores), podendo filtrar por dis-
tribuição geográfica ou CPV”.  ■

CONTRATAÇÃO 

Governo  
lança Portal 
Nacional de 
Fornecedores 
do Estado

ÂNIA ATAÍDE  
aataide@jornaleconomico.pt
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No ano que marca o 35.º aniversá-
rio da Associação Nacional de Jo-
vens Empresários (ANJE), Portu-
gal viu a proposta de Orçamento 
do Estado ser chumbada, depois de 
o Governo apresentar um docu-
mento que, dizia, visava estimular 
o emprego jovem. Para Alexandre 
Meireles, presidente da associação, 
importa agora retomar a estabili-
dade governativa para ultrapassar 
obstáculos que continuam a difi-
cultar a criação e crescimento de 
marcas fortes no nosso país, como 
as carências de investimento, a bu-
rocracia e a carga fiscal. 

Portugal desenvolveu nos últi-
mos 35 anos “uma moderna rede 
de incubadoras, bons programas 
de aceleração, talento com menta-
lidade empreendedora, universi-
dades com predisposição para a 
inovação e centros de I&D capazes 
de desenvolver novos produtos e 
tecnologias”, nota Alexandre Mei-
reles, ilustrando “um extraordiná-
rio desenvolvimento do ecossiste-
ma empreendedor português”. 

Ainda assim, as dificuldades per-
manecem. Em particular, o acesso 
ao crédito para startups é proble-
mático, visto que o “crédito bancá-
rio para as startups é limitado e 
caro” e as alternativas escasseiam, 
como soluções de microcrédito ou 
investidores com interesse neste 
tipo de organizações e “que com-

preendam a sua natureza muito 
própria”. 

Acresce ainda uma burocracia e 
fiscalidade excessivas que dificul-
tam o desenvolvimento de projetos 
empresariais e a retenção de talen-
to, bem como uma frágil “relação 
entre o sistema científico e tecnoló-
gico e o meio empresarial” que im-
possibilita uma componente mais 
relevante de pesquisa e desenvolvi-
mento ou inovação. E o chumbo da 
proposta de Orçamento do Estado 
para 2022 (OE2022) não deverá 
ajudar à resolução destes proble-
mas, podendo, ao invés, “dificultar 
a recuperação pós-pandemia, retar-
dar novos investimentos, inibir o 
consumo e prejudicar a aplicação 
do Plano de Recuperação e Resi-
liência (PRR)”, perspetiva o presi-
dente da ANJE. Escusando-se a co-
mentar medidas que tenham sido 
travadas pela rejeição do OE2022, 
Alexandre Meireles reconhece o 
mérito, por exemplo, da anunciada 
subida do salário mínimo. 

“Os ordenados, em Portugal, são 
baixos. Há 60% dos portugueses a 
receber menos de 800 euros”, real-
ça, o que mostra que “o trabalho 
não está a cumprir a sua principal 
função, que é dar condições de vida 
às pessoas”. E sinaliza dois proble-
mas: “O salário mínimo é baixo e o 
médio também. É claro que para 
nós esta realidade tem de mudar. 
No caso das empresas, em sede de 
IRC, deviam ser majoradas as que 
aumentassem os salários, por 
exemplo. Os impostos sobre o tra-

balho estão em níveis altíssimos”, 
argumenta, recordando ainda a 
“crescente escassez de mão-de-
obra em alguns sectores, sendo ne-
cessários melhores salários para 
atrair trabalhadores e quadros”. 
 
País necessita de marcas fortes 
Estas dimensões interagem tam-
bém com a competitividade do te-
cido empresarial, que “tem tido al-
guns problemas ao nível da mar-
ca”, considera Alexandre Meireles. 
“Tínhamos uma mão-de-obra re-
lativamente barata e competíamos 
pelo preço. Sempre fizemos as coi-
sas bem feitas, com qualidade, mas 
a baixo preço. Nunca procurámos 
defender-nos. Acho que há este ca-
minho para nos diferenciarmos”, 
antecipa. Nesta dimensão, os jo-
vens empresários portugueses po-
derão desempenhar um papel-cha-
ve, ao trazerem “inovação, criati-
vidade e tecnologias e a apostar na 
internacionalização das empresas”, 

bem como o PRR, que pode “servir 
também para financiar o branding 
enquanto fator de competitivida-
de”, sugere. 

“Nos projetos liderados por jo-
vens empresários nota-se uma 
maior tendência para o uso das 
tecnologias digitais na comerciali-
zação de bens, na prestação de ser-
viços, na organização de proces-
sos, na gestão de tarefas e na inter-
ação com os clientes e fornecedo-
res”, expõe. Ainda assim, a adapta-
ção empresarial a um mundo cada 
vez mais digital e integrado terá de 
passar pela globalidade do tecido 
produtivo, e não apenas exclusiva-
mente pelos jovens empresários. 
Nessa medida, cabe às pequenas e 
médias empresas do país apostar 
na internacionalização de forma 
consciente e planeada, com “recur-
sos organizacionais, humanos e fi-
nanceiros adequados à estratégia 
que pretendem implementar”. 

“Cabe a cada empresa avaliar 
que mercados externos melhor se 
adequam às suas competências 
para a internacionalização”, defen-
de, sugerindo que estas se inteirem 
“da situação económica e política 
do país de destino das exportações” 
e que cultivem uma forte “ligação 
às comunidades autóctones” atra-
vés de “parcerias com players lo-
cais, da criação de joint ventures ou 
mesmo a compra de empresas 
concorrentes e a abertura de filiais 
lideradas por gestores com conhe-
cimento do mercado e contactos 
estratégicos”. ■

Alexandre Meireles, presidente da associação que representa os jovens empresários, 
reconhece a evolução do tecido empresarial nacional, apesar dos problemas que dificultam 
criação de marcas fortes, como entraves ao financiamento.

JOÃO BARROS 
jbarros@jornaleconomico.pt

“Chumbo do OE poderá 
dificultar a recuperação 
pós-pandemia, retardar 
novos investimentos, 
inibir o consumo e 
prejudicar a aplicação 
do PRR”, defende 
presidente da ANJE

ENTREVISTA

ANJE aponta carga fiscal  
e burocracia como desafios
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Apesar do impacto da pandemia na 
atividade têxtil em Portugal, o sec-
tor vem recuperando, tendo mesmo 
ultrapassado, até agosto deste ano, 
os valores das exportações em igual 
período de 2019. Ainda assim, o rá-
pido crescimento dos preços da 
energia ameaça a sobrevivência de 
muitas empresas, alerta a Associa-
ção dos Têxteis de Portugal (ATP), 
que teme uma nova crise decorren-
te deste efeito, mesmo com o cresci-
mento das encomendas para o pró-
ximo ano. 

Até agosto deste ano, os dados da 
ATP apontam para uma subida de 
1,2% em relação ao volume de ex-
portações registado em 2019, antes 
da chegada da Covid-19. Nesse mês, 
a variação mensal homóloga em re-
lação a 2019 foi de cerca de 10%, de-
pois de, em julho, o valor global das 

exportações neste ano ter já ultra-
passado em 0,2% as registadas no 
mesmo período de há dois anos. 

Estes dados sugerem uma evolu-
ção positiva do sector, o que deixa-
ria perspetivar um 2022 de cresci-
mento. No entanto, a subida dos 
custos colocam esta trajetória em 
risco, especialmente os decorrentes 
dos preços da energia, que assumem 
uma preponderância significativa 
na atividade. 

“As perspetivas para o próximo 
ano seriam boas, em termos de en-
comendas e consequentemente em 
termos de exportações e volume de 
negócios, não fossem os vertigino-
sos aumentos dos preços da energia, 
em especial do gás natural”, alerta 
Mário Jorge Machado, presidente 
da associação. Este responsável des-
taca ainda “as dificuldades de forne-
cimento e igual subida de preços de 
matérias-primas, situação que está a 
impor enormes constrangimentos à 
atividade das empresas do sector, 

com maior relevância para as ativi-
dades mais a montante da fileira, 
mas com reflexos em toda a cadeia 
de valor”. 

A ATP reflete as preocupações 
dos empresários do sector com o 
aumento de 500% no gás natural, de 
cerca de 300% em algumas maté-
rias-primas e da subida da eletrici-
dade para o dobro do preço. Dada a 
estrutura de custos das empresas do 
sector, que por vezes envolve ma-
quinaria pesada a laborar 24 horas 
por dia, este fenómeno, “em especial 
do gás natural, poderá de facto im-
por o fecho de algumas empresas do 
sector, caso não se encontrem for-
mas de atenuar esta situação”, revela 
o presidente da ATP e administra-
dor da empresa Adalberto. 

“Os custos da energia podem re-
presentar 30% ou mais dos custos 
produtivos em determinadas ativi-
dades da fileira têxtil (fiações, tece-
lagens, tricotagens, tinturarias, 
acabamentos), essenciais para a 

INDÚSTRIA

Escalada nos preços  
da energia traz ameaça 
de falências aos têxteis
Associação que representa um dos sectores tradicionais da economia portuguesa defende  
que o aumento dos custos não pode ser transferido para os clientes, colocando sob pressão 
a sustentabilidade de muitas empresas. Ministério da Economia diz estar “a estudar o assunto”.

JOÃO BARROS 
jbarros@jornaleconomico.pt
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“Caso não se adotem 
medidas urgentes, 
estará em causa 
a viabilidade de todo 
um sector”, alerta 
o presidente 
da Associação dos 
Têxteis de Portugal

execução de encomendas, com im-
pacto nas atividades que estão a ju-
sante, ou seja, é uma questão trans-
versal a todo o sector”, acrescenta. 
E a situação pode agravar-se, dado 
que “os contratos de fornecimento 
de energia são negociados em mo-
mentos diferentes e algumas em-
presas ainda estão a pagar energia a 
preços negociados no primeiro se-
mestre do ano”. 
 
Chumbo do OE vem trazer 

mais incerteza 
O chumbo da proposta de Orça-
mento do Estado para 2022 
(OE2022) coloca ainda mais incer-
teza no sector. Para a ATP, apesar 
de ser um documento “pouco ambi-
cioso e que castigava as empresas 
em questões laborais”, a sua rejeição 
pode significar o adiamento de me-
didas relevantes, como a criação do 
Incentivo Fiscal à Recuperação, o 
que complica ainda mais a situação 
para empresas que saíram da crise 
pandémica ainda mais descapitali-
zadas do que antes da Covid-19, ou 
ainda “medidas para eliminação ou 
simplificação de algumas obrigações 
fiscais, como o Pagamento Especial 
por Conta”. 

“A ATP subscreveu a posição do 
Conselho Nacional das Confedera-
ções Patronais para o OE2022, re-
forçando a necessidade de se imple-
mentarem medidas que diminuís-
sem os custos de contexto, que re-
duzissem a carga fiscal e que pro-
movessem a capitalização e o refor-
ço de tesouraria das empresas”, 
afirma Mário Jorge Machado, que 
reconhece que o documento “conti-
nha medidas que iam ao encontro 
de alguns destes objetivos, embora 
de forma muito limitada.” 

Este responsável sinaliza que “a 
ATP solicitou ao ministro da Eco-
nomia medidas para atenuar o im-
pacto da subida dos preços da ener-
gia, em especial do gás natural”. 
Apesar das medidas tomadas relati-
vamente à energia elétrica, como a 
redução das tarifas de acesso à rede 
para o ano de 2022, “para o gás natu-
ral vivemos uma situação crítica no 
momento e o Governo ainda não 
apresentou qualquer solução para o 
problema ou medida de apoio que 
atenue o impacto da subida vertigi-
nosa de preços”. Do lado do Minis-
tério da Economia, a indicação rece-
bida pela ATP é de que, “até ao mo-
mento, estão a estudar o assunto”. 

As empresas têxteis nacionais as-
sentam a sua competitividade exter-
na através do fator preço, sendo, 
por isso, incapazes de transferir este 
acréscimo de custos para os seus 
clientes, sob pena de perderem quo-
ta de mercado, defende o presidente 
da associação do sector. 

“Já não é apenas uma preocupa-
ção. Caso não se adotem medidas 
urgentes, estará em causa a viabili-
dade de todo um sector, tendo a 
ATP já recebido diversas comunica-
ções dos seus associados, cada vez 
mais alarmados com a situação, ma-
nifestando a impossibilidade de 
continuarem a sua atividade, caso 
não seja encontrada uma solução 
urgente para este grave problema”, 
alerta. “Caso contrário, nas próxi-
mas semanas, podemos começar a 
ter empresas encerradas devido a 
esta crise energética”, remata. ■
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A Associação para o Desenvolvi-
mento Económico e Social (SE-
DES) critica o modelo económico 
português, com dependência “si-
gnificativa” dos sectores do turis-
mo, comércio e serviços de baixo 
valor acrescentado. E propõe um 
processo de reindustrialização, 
adaptado à realidade nacional, com 
base no “modelo estruturado e ló-
gico, de atuação de vários players“ 
que deve iniciar-se pelo estudo de-
talhado e construção pormenori-
zada da matriz atual sectores-tec-
nologias, onde se deve incluir, en-
tre outros, sectores tradicionais 
como o do têxtil, vestuário e calça-
do, considerados pela SEDES 
como essenciais no contributo 
para a recuperação económica. 

Num relatório a que o JE teve 
acesso e que é discutido esta sexta-
feira, a SEDES faz um roteiro para 
a reindustrialização, onde propõe 
a aposta na indústria, aproveitan-
do os fundos europeus na alteração 
da matriz industrial com base num 
modelo da economia do conheci-
mento, injetando conhecimento e 
engenheiros nas empresas. E fixa 
como objetivo da década atingir 
60% do PIB em exportações até 
2030, com “significativo” aumento 
do valor acrescentado nacional, 
em que todos os sectores, incluin-
do têxtil, vestuário e calçado, “po-
dem e devem concorrer para esse 
objetivo. 

“A construção de uma matriz 
Tecnologias-Sectores Industriais, 
constitui uma ferramenta teórica 
indispensável para a preparação de 
um programa de reindustrializa-
ção, robusto e adaptado à realidade 
nacional”, defende o relatório do 
grupo de trabalho para a Indústria, 
Ambiente e Energia, que define 
um Roteiro para a Industrializa-
ção, coordenado pelo antigo mi-
nistro da Indústria, Luís Mira 
Amaral, e que será apresentado no 
5.º congresso da SEDES que se 
realiza entre 5 e 6 de novembro. 

Neste contexto, o documento 
destaca os sectores tradicionais, 
como a indústria têxtil, vestuário e 
calçado, sinalizando-os como “es-
senciais com o seu contributo para 
a nossa recuperação económica e 
para o nosso processo de reindus-
trialização”. No relatório é defendi-
do que “longe vão os tempos” em 
que alguns achavam que estes sec-
tores “eram obsoletos pelo facto de 

serem sectores tradicionais”, acres-
centando que “tradicional apenas 
significa que faz parte da nossa tra-
dição industrial, havendo em todos 
os sectores empresas que se moder-
nizam e se desenvolvem e outras 
que não o fazem e desaparecem”. 

Para o coordenador deste grupo 
de trabalho, “o sucesso exportador 
da indústria têxtil e vestuário e cal-
çado, da madeira e mobiliário, da 
metalomecânica, da cerâmica e do 
vidro na fase pré-Covid confir-
mam isso”. Mira Amaral exempli-
fica que hoje temos a nossa indús-
tria têxtil e vestuário e calçado 
“pronta para responder aos desa-
fios das transições digital (modelo 
da indústria 4.0), energética e eco-
lógica (com o modelo da economia 
circular)”. 

O ex-governante realça ainda 
que neste sector, a pandemia da 
Covid-19 veio apenas acelerar um 
processo de digitalização que já 
existia com a crescente substituição 
de lojas físicas pelas lojas digitais e 
com o crescente recurso às tecno-
logias digitais em todos os segmen-
tos da cadeia de valor.  

Mira Amaral recorda que Portu-
gal estava relativamente atrasado 
antes da pandemia nas ferramen-
tas de “e-com”, considerando 
como “necessário uma rápida im-
plementação destas ferramentas 
pelas nossas empresas, designada-
mente nos processos de interna-
cionalização”. 

De acordo com o relatório, o de-
safio da economia circular “vai ser 
crucial” nestas indústrias que ge-
ram muitos desperdícios e o desa-
fio da sustentabilidade não será 
apenas ambiental, energético, eco-
nómico e financeiro, mas também 
de “crescente transparência face a 
consumidores cada vez mais infor-
mados desejando conhecer as con-
dições de operação e de produção, 
como e onde o produto foi feito”. 

Na construção de uma matriz 
tecnologias-sectores industriais, o 
documento defende que os clusters 

RELATÓRIO

SEDES destaca contributo 
do sector industrial para 
a recuperação económica
Roteiro para a Industrialização, que será apresentado no congresso 
da associação, propõe nova matriz sectores/tecnologias, onde se deve 
incluir sectores tradicionais como o do têxtil, vestuário e calçado.

LÍGIA SIMÕES 
lsimoes@jornaleconomico.pt

Luís Mira Amaral 
Coordenador do relatório da SEDES 
do grupo de trabalho para a Indústria, 
Ambiente e Energia,

PUB

tecnológicos a considerar, inclui-
riam, por exemplo, os das tecnolo-
gias de informação e comunicação, 
biotecnologia, tecnologias da saú-
de, mobilidade (no qual está in-
cluído o automóvel), novas ener-
gias e aeronáutica, espaço e defesa.  

Já os sectores industriais a consi-
derar incluiriam, por seu lado, os 
sectores da metalomecânica, bens 
de equipamento, moldes e ferra-
mentas especiais, electricidade e 
iluminação, cerâmica, madeira, 
mobiliário, calçado, cortiça, têxtil 
e vestuário farmacêutico, química 
e bioquímica, bioindústria (indús-
trias da floresta), agroindústria, 
saúde, ambiente, energia, aero-
náutica, espaço e defesa, e ainda 
automóvel. ■
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A vida política interna do presi-
dente norte-americano Joe Biden 
dificilmente podia correr pior: no 
meio de diversos atritos com o seu 
Partido Democrata e em constante 
confronto com a Câmara dos Re-
presentantes, a Casa Branca viu-se 
agora confrontada com a derrota 
do seu candidato nas eleições para 
governador da Virgínia. 

Tal como vários analistas ti-
nham antecipado, o candidato de-
mocrata, Terry McAuliffe, com-

pagnon de route de Biden e de Ba-
rack Obama, não conseguiu impe-

dir a vitória do republicano Glenn 
Youngkin. Mais a norte, em New 
Jersey, o governador incumbente 
democrata Phil Murphy demorou 
quase 24 horas após o fecho das 
urnas para conseguir declarar vi-
tória sobre o republicano Jack 
Ciattarelli, apesar de ter uma van-
tagem teórica de um milhão de 
eleitores registados no seu partido.  

E se o facto só por si já não é 
uma boa notícia para os democra-
tas, a vitória republicana na Virgí-
nia abre-lhes excelentes perspeti-
vas para as eleições intercalares – 
que decorrerão precisamente den-
tro de um ano, em novembro de 
2022, e irão mudar todos os 435 
lugares da Câmara dos Represen-
tantes e cerca de um terço dos 100 
lugares do Senado. Neste momen-
to os democratas têm uma maioria 
muito ténue na Câmara (221-213, 
com um lugar vago) e estão em pa-
ridade com os republicanos no Se-
nado, valendo-lhes o voto de qua-

lidade do seu presidente - que é 
por inerência o vice-presidente 
dos Estados Unidos, no caso a 
vice-presidente Kamala Harris. 

As eleições intercalares costu-
mam ser tradicionalmente uma 
grande dor de cabeça para os presi-
dentes em exercício. Foi assim 
com Barack Obama no seu último 
mandato, quando a nova maioria 
republicana de 2014 se ‘divertiu’ a 
bloquear uma parte substancial das 

políticas emanadas da Casa Bran-
ca; e também em 2018, quando 
Donald Trump se viu confrontado 
com uma Câmara dos Represen-
tantes de maioria democrata – 
apesar de os republicanos terem 
conseguido aumentar o número de 
lugares no Senado, o que de algum 
modo permitia compensar o equi-
líbrio de forças. 

Mas, dentro de um ano, as inter-
calares terão outro ponto de inte-
resse – com certeza o maior de to-
dos: a auscultação da possibilidade 
de Trump regressar, dois anos vol-
vidos (em 2024) à Casa Branca. Ao 
contrário do que é regra – os ex-
presidentes costumam passar a ser 
uma espécie de diplomatas globais 
das opções estratégicas e do way of 

life norte-americano em todos os 
lugares do planeta onde haja quem 
os queira ouvir –Trump assumiu, 
primeiro sem muito ruído mas 
agora de forma clara, que é o líder 
da oposição a Biden. 

ESTADOS UNIDOS

Derrota na Virgínia 
anuncia suplício para 
Biden nas intercalares
Norte-americanos não parecem capazes de ultrapassar o ‘efeito Afeganistão’ e a popularidade 
do presidente nunca foi tão baixa. Vitória do candidato republicano a governador da Virgínia 
antecipa eleições muito difíceis em 2022, estando em jogo a maioria no Senado e na Câmara.
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Democrata desde 
2014, a Virgínia 
regressou às mãos  
dos republicanos.  
Mais sintomático  
ainda é que Biden 
venceu o estado 
nas presidenciais 
há apenas um ano

ANTÓNIO FREITAS DE SOUSA 
afsousa@jornaleconomico.pt

O magnata do jogo e do imobi-
liário tem mantido a mira nas polí-
ticas da Casa Branca e não se coíbe 
de as comentar com enorme re-
corrência – seja nas redes sociais, 
seja na comunicação social tradi-
cional –, mostrando clara vontade 
de se manter na primeira linha da 
guerrilha política interna. Biden 
não se pode queixar de ter sido 
apanhado de surpresa: Trump ga-
rantiu, desde que foi derrotado 
(algo que não aconteceu, jura ain-
da hoje), que continuaria a andar 
por ali. É o que tem feito. 

E com assinalável êxito: além da 
pressão sobre a administração Bi-
den, a presença de Trump na zona 
mediática dos republicanos tem 
impedido que qualquer outra figu-
ra do partido se mostre disponível 
para avançar como potencial can-
didato às presidenciais de 2024. É 
verdade que ainda falta muito tem-
po e que a regra é não começar de-
masiado cedo para que a sua pre-
sença junto dos eleitores não se 
torne trivial – mas se os republica-
nos tiverem um bom resultado nas 
intercalares e Trump puder assu-
mir ao menos uma parte dos lou-
ros, pode ser tarde para quem o 
quiser confrontar. 
 
Entretanto, na Virgínia 

Glenn Youngkin nada disse sobre 
estas matérias. O novo governador 
republicano da Virgínia assumiu, 
no discurso de vitória, preocupa-
ção apenas pelo que está dentro 
das fronteiras do ‘seu’ estado, não 
tendo dito nada, segundo a im-
prensa norte-americana, que pu-
desse ser extrapolado para o plano 
político da federação.  

Youngkin, de 54 anos – novo 
para veleidades presidencialistas –, 
defendeu que a sua vitória é “um 
momento decisivo” para a popula-
ção da Virgínia. “Juntos, vamos 
mudar a trajetória desta comuni-
dade e vamos começar essa trans-
formação desde o primeiro dia. 
Não há tempo a perder”. Como os 
jornais norte-americanos referem, 
o governador eleito não pronun-
ciou o nome de Donald Trump no 
discurso de vitória, mas o ex-pre-
sidente não deixou de estar pre-
sente na campanha. 

De facto, Trump teve uma breve 
participação na campanha na se-
gunda-feira anterior às eleições: 
num telefonema em direto para um 
comício de Youngkin, que durou 
11 minutos, disse aos presentes que 
o candidato republicano é “um tipo 
fantástico”, que fará “um trabalho 
como ninguém mais pode fazer”. 

No meio destas movimentações, 
Joe Biden apresenta um índice in-
terno de aprovação de 42% - ou 
seja, 58% dos norte-americanos 
desaprovam as suas políticas. Se-
gundo a empresa de sondagens 
Gallup, os níveis de aprovação são 
os mais baixos desde que Biden 
chegou à Casa Branca – com a 
agravante de que a descida tem 
sido abrupta desde junho. É o ‘efei-
to saída do Afeganistão’? A maio-
ria dos analistas acha que sim. Para 
Biden resta uma consolação: mais 
ou menos com o mesmo tempo de 
governação (nove meses), o índice 
de aprovação de Trump era ainda 
menor – não passava dos 37%. ■
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As eleições gerais antecipadas na 
Bulgária – as terceiras desde abril 
deste ano – estão a ser cuidadosa-
mente observadas pela União Euro-
peia, não só pelo que elas valem em 
termos da correlação de forças no 
mais pobre país dos 27, mas tam-
bém pelo que podem transmitir so-
bre o ambiente político do leste da 
União, sempre em avançado estado 
de tensão. Depois das eleições che-
cas, realizadas no início de outubro, 
as forças tradicionais – co-
mummente consideradas pouco ap-
tas a gerir uma democracia e princi-
palmente as finanças de uma demo-
cracia – pareceram recuar: o bilio-
nário primeiro-ministro da Repú-
blica Checa Andrej Babis perdeu as 
eleições, tendo sido derrotado por 
uma estreita margem pelas duas co-
ligações de oposição – a aliança de 
centro-direita Spolu (Juntos), que 
obteve a maioria dos votos, com 
27,79%, e pela coligação centrista 
PirStan, com 15,62%, que promete-
ram juntar-se para formar um go-
verno estável. Isto apesar de o parti-
do de Babis, o ANO, ter conseguido 
27,12%. 
 
Para o parlamento 

Neste ano politicamente diabólico 
na Bulgária, os sinais iam no mesmo 
sentido: o GERB (Cidadãos para o 
Desenvolvimento Europeu da Bul-
gária) do ‘crónico’ primeiro-minis-
tro Boiko Borisov, um conservador 
considerado um dos criadores da 
obscura nuvem de corrupção que 
envolve o país, ganhou as eleições 
de abril, mas, na sua repetição de ju-
lho, a vitória coube ao populista 
partido Este Povo Existe (ITN), li-
derado pelo antigo músico e apre-
sentador de televisão Slavi Trifo-
nov. Nenhum dos dois – e nem 
mesmo o Partido Socialista da Bul-
gária (BSP), também chamado para 
o efeito – conseguiu formar uma 
aliança de governo. 

Mas quando o ITN deveria capi-
talizar os mais de 24% conseguidos 
em julho (que comparavam favo-
ravelmente com os 17,7% obtidos 
em abril), as sondagens dizem o 
contrário. De facto, o site Politico 

refere que o GERB está novamen-
te no comando, podendo atingir os 
23%, mas desta vez muitos pontos 
percentuais acima do segundo 
classificado, o BSP, que agrega 16% 
das intenções de voto. Entretanto, 
o ITN eclipsou-se: surge em quar-
to lugar, com uns magros 13% - 
castigado por não ter conseguido, 
apesar da vitória de julho, formar 
um governo. 

É este o material que a União Eu-
ropeia tem neste momento nas 
mãos – o que não auspicia nada de 
muito favorável ao federalismo pa-
trocinado pela Comissão e pelo 
Conselho Europeu, principalmente 
quando a Hungria (em maio de 
2022) e a Eslovénia (em junho de 
2022) chegarem também a eleições. 

Única boa notícia para Bruxelas: 
o primeiro-ministro húngaro 
Viktor Orbán e o seu partido (o Fi-
desz) surgem em segundo lugar nas 
intenções de voto, atrás da aliança 
de oposição. É por apenas um ponto 
percentual, ainda falta meio ano, 
mas é uma esperança – na ótica dos 
líderes das instituições europeias. 

Na frente eslovena, tudo na mes-
ma: o titubeante Partido Democrá-
tico Esloveno (SDS, que começou 
por ser de centro-esquerda, derivou 
para a extrema-direita xenófoba e 
retrocedeu, mas não muito, para o 
centro-direita), continua à frente 
das sondagens, quase duplicando as 
intenções de voto no Partido Social-
-Democrata (SD). 
 
E para a presidência 

Sem que haja a certeza que seja algo 
de inédito, no próximo dia 14 de 
novembro os búlgaros são chama-
dos a votar no novo parlamento e 
também no novo presidente. O 
atual chefe de Estado, Rumen Ra-
dev, afirmou num primeiro mo-
mento que se opunha a que os ca-
lendários das duas eleições conver-
gissem para o mesmo dia, mas ou a 
estreiteza dos prazos ou a entretan-
to nomeada poupança que essa de-
cisão implica (ou ambas) acabou por 
determinar a decisão. 

Radev, major-general da reserva 
da Força Aérea da Bulgária, venceu 
as eleições de 2016 enquanto can-
didato independente apoiado pelos 
socialistas do BSP, tendo derrotan-
do na segunda volta a candidata do 
GERB, Tsetska Tsacheva – mais 
um sinal de esperança que entre-
tanto se perdeu 

O presidente vai recandidatar-se 
ao lugar, com a mesma base de 
apoio. E desta vez vai defrontar 
Anastas Gerdzhikov, que partiu 
como independente apoiado por 
várias figuras públicas mas foi ra-
pidamente transformado no can-
didato do GERB, bem como Mus-
tafa Karadayi, do Movimento pe-
los Direitos e Liberdades, repre-
sentante da minoria turca. ■

BULGÁRIA

União Europeia atenta  
ao duplo ciclo político  
no país mais pobre dos 27
Búlgaros têm eleições gerais (terceiras desde abril) e presidenciais 
marcadas para 14 de novembro. Crise política tem impedido formação 
de governo e nada indica que alguma coisa venha a mudar agora.
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O presidente búlgaro, 
Rumen Radev, vai 
candidatar-se a um 
segundo mandato, 
num quadro em que 
a alternativa populista 
está a ceder o lugar aos 
conservadores do GERB

ANTÓNIO FREITAS DE SOUSA 
afsousa@jornaleconomico.pt

PUB
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EMPRESAS & MERCADOS

ENTREVISTA | MARCELO LEBRE | COO e fundador da Remote

A Remote, uma startup que criou  
tecnologia parar gerir recursos hu-
manos em teletrabalho, é o quinto 
de cinco unicórnios com ADN 
português, mas em pouco se revê 
nesse “autocolante”, que apelida de 
selo de “bem vindo à casa de parti-
da recebeu dois mil escudos”. Em 
entrevista ao JE, o cofundador da 
empresa, o português Marcelo Le-
bre, diz que não foi contactado 
para a Fábrica de Unicórnios idea-
lizada por Carlos Moedas e enu-
mera sugestões para incentivar   
empreendedorismo. 
 
No verão levantaram 150 

milhões e ficaram avaliados 

em mais de mil milhões. Quais 

são  agora os vossos planos? 

A Remote começou em janeiro de 
2009, éramos duas pessoas e hoje 

somos cerca de 600 pelo mundo. 
Não temos um único escritório e 
estamos em cerca de 50 países. Te-
mos uma entidade nossa, uma Re-
mote nesses 50 países. Até ao final 
do ano seremos, pelo menos, entre 
700 entre 800 pessoas, estando em 
perto 80 países. No próximo ano 
haveremos de duplicar a equipa, 
por volta de 1.200 a 1.500 pessoas, 
e estaremos sensivelmente no 
mundo inteiro.  
 
Refere-se a pessoas.  

E faturação? 

Essa informação não vos posso 
dar. É matéria sensível. 
 
Dezenas de tecnológicas 

defendem que o mercado  

está mais competitivo. 

Conseguem contratar, 

sobretudo em Portugal? 

Sim. Nós estamos no oposto dis-
so. Temos, neste momento, cerca 
de 12 a 15 mil candidaturas por 

mês para as nossas posições den-
tro da Remote. Tem a ver com 
vários fatores. A começar pela 
nossa posição na comunidade: 
nós temos uma empresa inteira-
mente distribuída, temos a em-
presa por todo o mundo, temos 
equipas em que uma pessoa está 
no Alentejo, outra está no Quir-
guistão e a outra na Índia. Portan-
to, não existe limite. Não existe 
horário de trabalho. As pessoas 
trabalham quando se sentem pro-
dutivas e não existe limite de fé-
rias. Existe um número de férias 
ilimitado. O objetivo é que as pes-
soas, de facto, façam aquilo que 
gostam. Contratamos as pessoas 
que fazem o que gostam, e que 
trabalham quando se sentem bem. 
Quando não se sentem bem, en-
tão têm de tomar conta de si e dos 
seus. E com isto nós conseguimos 
uma produtividade muito acima 
da média. Temos um salário mí-
nimo mundial de 40 mil dólares 

anuais, ou seja, nunca pagamos 
menos 40 mil dólares, seja a al-
guém acabado de sair da universi-
dade ou alguém com anos de ex-
periência. Depois, a partir daí é 
óbvio que não tem teto. A pessoa 
vai crescendo. 
 
O IPO está nos planos  

a curto prazo? Se sim,  

seria em Wall Street? 

Nos Estados Unidos. Na bolsa por-
tuguesa não. Se falarmos a dois-
três anos para mim é muito longo 
prazo. Aqui somos pessoas muito 
ansiosas e queremos ver as coisas a 
acontecer muito rápido. Portanto, 
se falarmos em dois ou três anos é 
longo prazo. Aquilo que nós que-
remos é chegar a uma condição 
muito rapidamente, entre um a 
dois anos, em que a empresa esteja 
numa condição de faturação tal 
que nos permita com confiança 
considerar colocar a empresa em 
hasta pública. 

“Web Summit é uma Exponoivos 
para startups. Uma feira, ponto”
A Remote é o mais recente unicórnio português e não está presente na Web Summit. Marcelo Lebre, co-fundador da 
empresa, explica porquê: Um unicórnio “faz-se com negócio real” e “não é uma feira que vai levar a que se chegue lá”.

MARIANA BANDEIRA E NUNO VINHA 
mbandeira@jornaleconomico.pt

“Não me levem a mal, 
mas a Web Summit não 
é a última Coca-Cola 
do deserto. (...) Dizer 
que está relacionado 
com unicórnios ou 
outra coisa qualquer  
é um otimismo 
exacerbado”
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empresas startups. É verdade que 
tem uma expressividade grande e 
não nos podemos esquecer de que 
está a trazer dezenas de milhares 
de pessoas para Portugal, é fantás-
tico, brutal, para o turismo e de 
facto coloca Portugal na boca de 
imensa gente que não sabia sequer 
onde o país ficava. É muito bom. 
Há empresas que vêm aqui e con-
seguem efetivamente fazer negó-
cio ou levantar investimento que 
sem isso não conseguiriam. Mas 
dizer que [a Web Summit] está 
relacionada com unicórnios ou 
outra coisa qualquer é um otimis-
mo exacerbado. 
 
Pode explicar melhor  

essa ideia? 

Um unicórnio vem de uma avalia-
ção de um bilião de dólares, o que 
vem diretamente de quanto a em-
presa está a faturar anualmente de 
forma recorrente. Para isto acon-
tecer é preciso negócio real e não é 
uma feira que vai levar a que se 
chegue lá, embora às vezes ajude 
para conhecer uma pessoa ou ou-
tra - são contactos que se fazem – e 
coloque Portugal na boca do mun-
do. Mas acho que nós temos uma 
esperança muito grande neste D. 
Sebastião e não é uma manhã de 
nevoeiro que aí vem. É uma feira. 
Ponto. Não é um movimento polí-
tico, não é mais do que isso, não é 
um desbloqueio de nada em parti-
cular. A Web Summit está aqui 
porque tem benefícios e vantagens 
fiscais. Quando isso acabar eles vão 
pegar no barco e mudar-se para 
outro país qualquer que lhes dê os 
mesmos benefícios. 
 
Mas serve para mais  

do que contactos, certo? 

O que nós temos de fazer é com-
preender a mecânica que está por 
trás disto: uma necessidade clara 
que existe a nível mundial de apoiar 
o empreendedorismo e aí sim se 
nós aprendemos enquanto governo 
e entidades, a perceber quais são os 
botões certos do empreendedoris-
mo, criar as condições para flores-
cer, então continuar-se-á de forma 
progressiva a trazer não só empre-
sas estrangeiras para Portugal 
como bastantes estrangeiros para 
Portugal - porque é um país muito 
bom para viver e trabalhar até de 
forma remota - e a cria, interna-
mente, mais empresas, mais negó-
cio, que não necessariamente se 
transformem em unicórnios. Uma 
grande parte do tecido empresarial 
português, que sustém o país, são 
pequenas médias empresas e, por-
tanto, se estivermos a falar de todos 
os anos surgirão centenas ou mi-
lhares de novas startups ou de em-
presas que se tornem empresas com 
dez, 20, 30, 40 ou 50 pessoas já é um 
tecido muito significativo, muito 
grande, que está a trazer riqueza ao 
país, gerar trabalho e a recolocar 
Portugal na boca do mundo. Não 
precisam de ser unicórnios para 
trazer benefícios para Portugal. 
 
Como se responde  

a essa necessidade 

de promover o ecossistema 

empreendedor de que falou? 

Criar uma startup significa criar 
um negócio do zero, muitas vezes, 

só com uma ideia e sem execução, 
sem capacidade de alavancar di-
nheiro para tal. É preciso criar 
aqui veículos para facilitar a cria-
ção de empresas. Por exemplo, o 
facto de as empresas em Portugal 
terem de pagar certos impostos 
sem estarem a faturar ou faturan-
do muito pouco é uma carga fiscal 
gigante, um conjunto de encargos 
muito grande. Criar uma empresa 
do nada, pelas mãos de alguém que 
não está a faturar absolutamente 
nada, significa 100 euros aqui, 300 
euros ali, 500 euros acolá. Eu não 
falo em haver incentivos ou “dar 
dinheiro” às empresas para cria-
rem negócios, mas proponho ha-
ver um veículo de investimento do 
Estado para negócios de empreen-
dedorismo e uma descomplicação 
da burocracia toda, que envolve 
dar três saltos encarpados e saltar 
três vezes à corda para se conse-
guir perceber como é que se vai 
buscar fundos de investimento.  
 
Está a falar de simplificação 
É preciso simplificar a burocracia e 
flexibilizar a quantidade de impos-
tos para pequenas empresas que se 
enquadrem no contexto de star-
tups - ou seja, haver ali um curto 
período de tempo em que não são 
exigidos encargos fiscais às empre-
sas para que a pessoa [fundador] se 
possa focar apenas em fazer cres-
cer o negócio - e criar uma rede de 
conselheiros, uma rede de conhe-
cimento que as ajude a florescer e a 
ir para fora. Existem imensos paí-
ses que fazem campanhas contí-
nuas de agarrarem em meia dúzia 
de empreendedores e levá-los ao 
estrangeiro, comportando os cus-
tos das viagens, para que consigam 
ir aos Estados Unidos ou ao Reino 
Unido a apresentar-se a outra rede 
empresarial, criar contactos. 
 
Mesmo o Estado tem imensas 

necessidades de inovação.  

Há imensas áreas do Estado que 
precisam disso e em vez de o faze-
rem internamente podiam contra-
tar mais empresas que o façam a 
darem origem a inovação. Há 
imensa coisa que pode ser feita. 
Não sou político e não sou ne-
nhum iluminado, mas tenho algu-
mas ideias porque estou no meio e 
nesta área do trabalho. Estamos no 
meio do mundo até relativamente 
à quantidade de pessoas que flui de 
um país para outro porque nós tra-
tamos da parte toda de mobilidade 
e de imigração e também temos os 
departamentos na empresa e per-
cebemos o que funciona e o que é 
necessário. Ultimamente temos 
sido requisitados por muitos go-
vernos de muitos países para dar a 
nossa opinião sobre como estrutu-
rar o futuro do trabalho, o que é 
que eles podem fazer para ajudar. 
 
Quais são esses países? 
Não posso dizer. Portugal está en-
tre eles. Já é qualquer coisa. Aliás, 
Portugal está acima da maior parte 
dos países da Europa em termos de 
unicórnios per capita. Mas mesmo 
assim, comparando por exemplo 
com os Estados Unidos, é insignifi-
cante porque temos menos do que 
a maior parte dos estados nos Esta-
dos Unidos. É muito pequeno. ■
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Realisticamente, 

antes de 2024? 

Se tudo corresse bem porque não? 
 
O presidente da Câmara 

Municipal de Lisboa tem o 

plano, e voltou a reafirmá-lo 

na Web Summit, de criar uma 

Fábrica de Unicórnios. Foram 

contactados sobre esta 

iniciativa? O que lhe parece? 

Não. Não consigo comentar por-
que não faço a mínima ideia do 
que seja. Já ouvi falar nesse termo, 
mas não conheço. Se [Carlos Moe-
das] encontrou uma receita [para 
fazer nascer unicórnios] então de-
veria fazê-la. Acho muito bem se 
tiver uma receita que pode ajudar 
Portugal a chegar lá e mais empre-
sas a chegar lá. 
 
Qual a sua opinião sobre  

a Web Summit? É uma feira 

capaz de potenciar o 

crescimento das empresas? 

Muito indiretamente, talvez. A 
Web Summit é uma feira de con-
tactos. Na prática são empresas à 
procura de investimento e inves-
tidores à procura de investidor. 
Nem sequer estivemos presentes 
este ano, enquanto empresa. Há 
dois anos demos lá um salto por-
que a embaixada dos Países Baixos 
– o meu sócio é holandês - quis 
conversar connosco lá no seu 
stand e conhecer-nos pessoalmen-
te. Não me levem a mal, mas a 
Web Summit não é a última Cola 
Cola do deserto. A maior parte 
dos outros países do mundo não 
sabe o que é a Web Summit, por-
tanto, isto é Exponoivos versão 

CARPE DIEM

Nostradamus,  
volta

Aproxima-se o fim do 
ano, e com ele vem o 
escutar os gurus, que 

nos vão dizer o que podemos 
esperar para 2022. Ouvir é um 
exercício a usar com modera-
ção – como disse o outro, 99% 
dos boatos são mentira. Há, 
portanto, que separar o trigo 
do joio, tarefa que é mais fácil 
depois das coisas acontecerem 
do que antes. Mas há-as que 
nos levam logo a desconfiar: se 
duas coisas variam na mesma 
direção, o que nos diz que é 
causalidade e não apenas asso-
ciação?  

Quem gosta do “Living in 
the Mississipy” de Mark 
Twain, lembra-se de o autor 
dizer que é surpreendente o 
conhecimento que se ganha 
com um pequeno investimen-
to em factos, e gostará do site. 
Aprenderá, entre outras péro-
las, que há mais de 95% de cor-
relação entre as mortes por 
afogamento quando se pesca 
numa canoa e a taxa de casa-
mentos no Kentucky. 

Vem isto a propósito do 
“Lipstick Effect”: quando uma 
economia atravessa tempos 
difíceis, há menos dinheiro 
para despender em bens de 
luxo. Então, em vez de com-
prar casacos de pele, com-
pram-se batons caros. É gastar 
em luxo na mesma, mas me-
nos. E não é que as vendas de 
batom duplicaram nos dias 
que se seguiram ao atentado 
de 11 de setembro e, em 2001, 
a Estée Lauder reportou ven-
das recorde de batom? Se quer 
saber se a situação económica 
vai melhorar, veja as vendas de 
batom.  

Alan Greenspan usava o 
“Men’s Underwear Index”: as 
vendas de boxers e briefs de-
pendem da necessidade, por-
tanto deviam ser regulares ao 
longo do tempo. Se caem é 
porque os tempos são difíceis, 
e recuperam quando se volta 
ao normal. Logo, veja como 
estão as compras de cuecas. 

Outra alternativa é seguir a 
produção de embalagens em 
cartão. Hoje tudo é enviado 
dentro delas, portanto são um 
bom indicador avançado das 
vendas a retalho. E, claro, o 
consumo de champanhe, a be-

bida por excelência quando 
mudamos de emprego para 
melhor ou ganhamos na lota-
ria. Estima-se que nos EUA as 
vendas de champanhe têm uma 
precisão de mais de 90% na 
previsão da evolução do rendi-
mento médio das famílias. 

Pense, sempre. Mesmo que 
uma ideia pareça tola, tente 
perceber se tem mérito. Livre-
se dos gurus, que se acreditas-
sem no que dizem, guardavam 
a coisa para si. Irving Fisher 
disse em outubro de 1929 que 
a bolsa tinha atingido um “per-
manently high plateau”; o res-
to é história. Samuelson afir-
mou em 1961 que a economia 
soviética é a prova de que o 
planeamento central funciona 
e é fator de progresso.  

Voltando a Greenspan, no 
seu livro “The Age of Turbu-
lence”, de 2007, vaticinou uma 
taxa de juro de dois dígitos nos 
próximos tempos, os nossos! 
Annalena Baerbock vê uma 
subida do nível das águas do 
mar de sete metros até 2100; se 
mora na Baixa, não deixe a sua 
casa aos netos, venda-a. Mas, à 
cautela, faça como recomenda 
Vicki Conn: nunca se ponha 
de pé numa canoa, sobretudo 
se estiver gente a casar-se no 
Kentucky. ■ 

Fernando Pacheco 
Economista

Pense, sempre. 
Mesmo que uma 
ideia pareça tola, 
tente perceber se 
tem mérito. Livre-se 
dos gurus, que se 
acreditassem no que 
dizem, guardavam  
a coisa para si
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À margem da Web Summit, a 
Galp Energia realizou esta semana 
um “mini-Blitzkrieg” mediático. 
Primeiro foi o anúncio, na terça-
feira, de um investimento de 180 
milhões de euros em energias lim-
pas. No dia seguinte, num peque-
no almoço com gestores e jornalis-
tas, o CEO anunciou que a Galp 
vai desistir de novas atividades de 
prospeção de petróleo e gás natu-
ral a partir de janeiro. O encontro 
serviu também para Andy Brown 
anunciar a entrada no mercado do 
lítio para baterias e defender uma 
“parceria” com o Estado para des-
carbonizar a refinaria de Sines, de 
maneira a evitar que aquela unida-
de tenha o mesmo destino que a de 
Matosinhos, encerrada em abril. 

“No longo prazo, na década de 
2030, vamos precisar de descarbo-
nizar Sines. Isso significa investir 
no hidrogénio e outras energias 
limpas. E eventualmente teremos 
de encerrar parte da atividade feita 
com combustíveis fósseis. Para 
isso será necessária uma parceria 
com o Governo. O Governo tem 
de querer criar um futuro para Si-
nes, para evitar uma situação 
como a de Matosinhos, em que es-
tivemos a perder 800 milhões de 
euros durante 15 anos. Não era 
viável. E temos de nos assegurar 
que Sines continua viável, por 
Portugal e pelos postos de traba-
lho”, disse o gestor. “Temos de tra-
balhar juntos em incentivos para 
que isso aconteça”, acrescentou, 
quando questionado pelo JE se são 
necessários incentivos.  

“A transição energética vai exi-
gir que todos trabalhem em con-
junto. Vamos precisar de muita 
inovação e de novas ideias. Sines 
vai precisar de uma rápida trans-
formação (…). Tudo isto tem de 
ser feito em parceria com o Esta-
do”, defendeu Andy Brown. 

O CEO referiu que a Galp tem 
estado em contacto com o Gover-
no e que coloca várias propostas 
em cima da mesa para o futuro da 
refinaria de Sines, algumas relacio-
nadas com a cadeia de valor das ba-
terias e outras sobre combustíveis 
sustentáveis, como o hidrogénio. 
“Creio que o Governo é muito 
progressista no que toca a adotar 
soluções à base de hidrogénio. Te-
mos uma boa relação no que diz 
respeito às oportunidades futuras”, 
frisou.  

Andy Brown defendeu ainda 
que a Galp “quer estar um passo à 
frente” na transição energética, em 
vez de ser “pressionada pela socie-
dade e pela regulação”. 

“Estamos a colocar metade do 
nosso dinheiro em energias ver-
des. (…) Creio que somos a pri-
meira grande petrolífera europeia 
a anunciar publicamente que vai 
deixar de fazer prospeção de novas 
reservas”, disse o CEO, acrescen-
tando que isto é possível porque a 
Galp dispõe ainda de vastas reser-
vas de petróleo e gás natural por 
explorar em países como o Brasil e 
São Tomé.  

“Por outro lado, somos os pri-
meiros porque a Galp quer fazer 

uma transição rápida. A Galp quer 
uma redução de 40% no dióxido de 
carbono que produzimos até 2030. 
É muito mais rápido do que qual-
quer outra empresa. Isto significa 
que queremos fazer esta transição 
muito rapidamente. A dimensão 
da Galp, quando comparada com 
outras empresas de Oil&Gas ame-
ricanas e europeias, constitui uma 
vantagem adicional que facilita a 
transição para uma nova realidade, 
menos dependente dos combustí-
veis fósseis, defendeu Andy 
Brown. 

No âmbito desta estratégia, a 
Galp vai lançar em breve um pro-
jeto que visa entrar no mercado 
das baterias de lítio, servindo de 
elo de ligação entre as empresas 
que extraem este minério em Por-
tugal e as empresas que fabricam as 
baterias que são utilizadas em tele-
móveis, computadores, carros elé-
tricos e outros dispositivos. 

“Portugal é o país com as maio-
res reservas de lítio da Europa e o 
número oito a nível mundial. O lí-
tio é fundamental para o fabrico de 
baterias, que é uma área que deve-
rá crescer dez vezes até 2030. A 
União Europeia quer reduzir a de-
pendência da China e Portugal está 
muito bem posicionado para tirar 
proveito disso. A Galp, enquanto 
refinadora industrial, tem os skills 
necessários e estamos muito entu-
siasmados com esta oportunida-
de”, afirmou o CEO, revelando que 
a empresa pretende atuar como in-
termediário entre “quem produz 
este recurso e aqueles que fabricam 
baterias”. 
 

“Podíamos ter feito as coisas  

de forma diferente em 

Matosinhos” 

Questionado sobre o facto de Galp 
ter sido referida durante a última 
campanha eleitoral, com as críticas 
de António Costa ao fecho da refi-
naria de Matosinhos, Andy Brown 
admitiu que a empresa poderia “ter 
feito as coisas de forma diferente” 
na forma como lidou com as pes-
soas, mas frisou que o encerra-
mento da unidade que empregava 
1.600 trabalhadores era “inevitá-
vel” devido às perdas acumuladas. 

Andy Brown afirmou ainda que 
a Galp está a estudar a criação de 
um centro de inovação na antiga 
refinaria, aproveitando a sua “ex-
celente localização”. “Estamos ain-
da a estudar o que pode ser feito 
naquele local mas será algo de que 
todos nos poderemos orgulhar”, 
prometeu. ■

FILIPE ALVES 
falves@jornaleconomico.pt 

ENERGIA

Galp quer apoios 
do Estado para 
descarbonizar 
refinaria de Sines
Andy Brown aproveitou Web Summit para “mini-Blitzkrieg” mediática 
em que anunciou fim da prospeção de petróleo e gás. E ainda pediu 
apoio à reconversão de Sines, para evitar um “novo Matosinhos”.
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“Na década de 2030, 
vamos precisar de 
descarbonizar Sines. 
Isso significa investir 
no hidrogénio e outras 
energias limpas. Para 
isso será necessária 
uma parceria com o 
Governo”, disse o CEO
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A Cervejeira Nortada, um projeto 
que nasceu em 2015 no casco anti-
go da cidade do Porto, está a mo-
ver-se no sentido de um relança-
mento que passa, entre outros fa-
tores, pela reorganização da distri-
buição, disse ao Jornal Económico 
o CEO e fundador, Pedro Mota. 

Inicialmente, o foco da cervejei-
ra era o canal Horeca – hotéis, res-
taurantes e cafés – mas a pandemia 
obrigou a empresa a trabalhar 
numa alternativa ao encerramen-
to: “tivemos que nos adaptar e pas-
sar a trabalhar uma posição no ca-
nal de venda a retalho” e mesmo 
no online, um lugar estranho para 
se comprar cerveja, mas para onde 
os novos caminhos do consumo 
criados pela pandemia permitiram 
diversificar. Aliás, passou a existir 
um Marketplace de cervejas. 

Neste contexto, o primeiro desa-
fio foi manter o posicionamento: 
“os nossos produtos não podem 
competir pelo preço na grande dis-
tribuição, face às marcas globais” – 
pelo que a estratégia foi precisa-
mente a contrária: manter preços e 
apostar no nicho de mercado para 
produtos premium, que a pandemia 
acabou por alargar um pouco face à 
maior disponibilidade financeira 
dos consumidores. Mesmo assim, 
acredita Pedro Mota, a Nortada “ga-

nha” no comparativo com a maioria 
das suas concorrentes ‘naturais’. 

Com a abertura da restauração 
(a cervejeira tem um restaurante 
nas suas instalações fabris do cen-
tro do Porto) e o regresso ainda ‘a 
conta-gotas’ do turismo, a estraté-
gia da cervejeira é fazer evoluir as 
vendas até à utilização de toda a 
capacidade instalada, “o que deverá 
suceder dentro de dois ou três 
anos”. Os números sustentam essa 
perceção: a Nortada vendeu 120 
mil litros de cerveja em 2016 – que 
evoluíram anualmente para os 300 
mil e depois para os 600 mil (dos 
quais 400 mil litros suportados 
pelo canal Horeca). “Em 2022 que-
remos atingir o milhão de litros de 
produção. O nosso limite está nos 
1,5 milhões de litros”, refere o 

CEO da cervejeira. Refira-se que a 
Nortada também trabalha em ‘pri-
vate label’: “sim, fazemos a cerveja 
de outras marcas”, refere o respon-
sável da cervejeira portuense. 

Nessa altura, afirma Pedro 
Mota, irá colocar-se definitiva-
mente a questão do investimento 
em novas instalações industriais. 
Neste aspeto, a única coisa que é 
certa é que esse acrescento de pro-
dução não se dará nas atuais insta-
lações, ‘entaladas’ entre prédios 
centenários e ruas estreitas – com 
fornecedores e clientes perdidos 
no labirinto das ruas centrais da ci-
dade. “Temos um armazém na 
Maia com cerca de três mil metros 
quadrados” e deverá ser para aí 
que, no caso de ser decido o inves-
timento, vão rumar as novas insta-
lações fabris, admite. 

O que também não está ainda 
decidido é outro vetor de cresci-
mento, “que poderá passar pelo 
franchising” e que pode mesmo 
passar pela aquisição de alguma 
concorrência ou pelo crescimento 
da área da restauração. “Já tivemos 
várias propostas nesse sentido, e 
estamos a estudar a forma de dar 
resposta”, referiu Pedro Mota – 
para enfatizar que “nunca vimos 
nada que quiséssemos comprar”, o 
que quer dizer que o investimento 
de raiz é o caminho natural de ex-
pansão. De qualquer modo, “a nos-
sa perspetiva é sermos os gigantes 
do segmento artesanal”. ■

A pandemia obrigou a cervejeira a alterar racional de negócio. Com a 
capacidade de produção a esgotar-se no prazo de dois anos, é tempo 
de pensar em novos investimentos industriais, diz CEO da marca.

ANTÓNIO FREITAS DE SOUSA 
afsousa@jornaleconomico.pt
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Nortada diversifica 
distribuição a pensar 
em nova unidade

BEBIDAS

Pedro Mota 
CEO e fundador

Metade dos gestores portugueses 
acredita que os fundos sustentá-
veis são aqueles que poderão ofe-
recer retornos mais elevados, 
avança o mais recente estudo da 
gestora Schroders, ao qual o JE 
teve acesso em exclusivo.  

O estudo focado na sustentabili-
dade analisou respostas de mais de 
23 mil pessoas em três dezenas de 
geografias a nível mundial e con-
cluiu que 57% dos investidores es-
tão a dar maior relevância às ques-
tões sociais e 55% às questões am-
bientais na decisão de investimen-
to. As respostas dos inquiridos em 
Portugal são semelhantes ao resul-
tado médio mundial, com 52% dos 
investidores/gestores a sentirem 
que as questões sociais são as mais 
relevantes. 

A nível mundial cerca de 36% 
das respostas revela que os inquiri-
dos gostariam de ter a auto certifi-
cação assegurada pelo seu gestor 
de investimentos, demonstrando 
que as aplicações financeiras são 
sustentáveis. E Portugal não esca-
pa à regra com 60% dos gestores e 
investidores inquiridos a afirma-
rem que o investimento de forma 
sustentável “produz melhores re-
sultados”, inclusive incentivando-
os “a aumentar os seus investi-
mentos”. E desde que se mantenha 
o mesmo nível de risco e diversifi-
cação, 57% dos inquiridos a nível 
mundial deseja “abraçar a susten-
tabilidade”. Os inquiridos mais jo-
vens são os mais recetivos a esta 
mudança. Em Portugal temos 60% 
dos inquiridos a mostrarem dispo-
nibilidade para a mudança para 
uma carteira de investimentos to-
talmente sustentável, enquanto há 
67% de investidores portugueses 
da geração GenZ, ou seja, dos 18 
aos 22 anos, que querem aderir de 
imediato ao novo modelo de in-
vestimento. 

A mitigação do impacto das alte-
rações climáticas está a levar in-
vestidores a pressionarem gover-
nos, empresas e gestores de ativos 
nessa direção. Em Portugal cerca 
de 84% dos inquiridos consideram 
que a responsabilidade de alterar o 
modelo de investimento deve re-
cair sobre o Governo e os regula-
dores e cerca de 74% dos inquiri-
dos portugueses considera ainda 
que as empresas e as organizações 

intergovernamentais como a ONU 
são responsáveis pelo combate às 
alterações climáticas. 

E quando se fala em sair do mer-
cado de capitais e dos investimen-
tos financeiros há uma franja rele-
vante que assegura que isso pode-
rá acontecer perante eventuais es-
cândalos financeiros. Curioso que 
nos obstáculos aos investimentos 
é mais relevante o tema dos escân-
dalos do que o risco associado ao 
cyber crime ou a catástrofes natu-
rais provocadas pelas alterações 
climáticas. Os portugueses são ta-
xativos com 69% assumirem que 
sairão de um investimento peran-
te um escândalo financeiro na em-
presa, sem especificar a gravidade 
do mesmo, enquanto 66% assu-
mem que sairão do investimento 
numa empresa perante um escân-
dalo de direitos humanos e 65% 
caso a empresa seja envolvida 
num escândalo de violação do re-
gime de proteção de dados. Diz o 
estudo que são os investidores nas 
Américas os “mais propensos” a 
saírem dos investimentos perante 
impactos decorrentes das altera-
ções climáticas.  

Em nota da companhia, a dire-
tora geral da Schroders para a ibé-
ria, Carla Bergareche, refere que 
“estes resultados revelam as cres-
centes expetativas que agora se 
colocam aos gestores de ativos, 
quando se trata de lidar com as al-
terações climáticas. Estamos a 
concentrar-nos em assegurar que 
os investimentos que gerimos 
para os nossos clientes estão ali-
nhados com a transição para um 
planeta mais sustentável, e que be-
neficiam das oportunidades que a 
transição trará”. ■

SUSTENTABILIDADE

Fundos sustentáveis 
são os mais atrativos 
para os investidores 
portugueses
O impacto ambiental e os princípios sociais 
potenciam retornos mais elevados, conclui  
o “Schroders Global Investor Study 2021”.

VÍTOR NORINHA 
vnorinha@jornaleconomico.pt

Cerca de 60% dos 
gestores e investidores 
inquiridos em Portugal 
afirmam que o 
investimento de forma 
sustentável “produz 
melhores resultados”, 
indica o estudo.
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A pandemia de Covid-19 acelerou 
os processos de digitalização e 
obrigou particulares e organiza-
ções a um esforço de adaptação. Na 
mesa-redonda sobre “Os Desafios 
da Retoma nas TIC”, promovida 
pelo Jornal Económico (JE), onze 
decisores de empresas deste mer-
cado debatem como podemos 
aproveitar toda a aprendizagem 
feita durante o período de exceção 
que ainda vivemos e, também, 
como poderemos explorar as 
oportunidades dadas não só pela 
retoma global das economias, mas 
ainda pela nova era marcada pela 
convergência entre o físico e o di-
gital, pela conetividade e pela inte-
ligência artificial. Uma nova era 
que promete mudar, de novo, a 
forma como trabalhamos, como 
nos divertimos e como nos rela-
cionamos. 

A mesa-redonda sobre “Os desa-
fios da retoma nas TIC”, realizada 
no âmbito da publicação do anuá-
rio sobre o sector das tecnologias 
da informação e comunicação 
(TIC) em Portugal, é transmitida 
hoje, 5 de novembro, através da 
plataforma multimédia JE TV e 
das contas do JE nas principais re-
des sociais, a partir das 15h00. 

Esta conferência é composta por 
três painéis de debate, cada um 
com uma duração de cerca de 50 
minutos, em que se serão aborda-
dos temas como as aprendizagens 
que ficaram da pandemia, para as 
tecnológicas e para os públicos que 
consomem os seus produtos e ser-
viços; as principais tendências de 
desenvolvimento dos mercados e 
das organizações, de soluções digi-
tais e tecnologias; mas também os 
desafios e as oportunidades que se 
colocam à indústria e o que se pode 
esperar da business intelligence, 
inteligência artificial, cloud e ci-
bersegurança. 

No primeiro painel da mesa-re-
donda participarão Pedro Rocha, 
chief technology officer (CTO) da 
empresa especializada em serviços 
digitais Oramix; Rui Pereira da 
Silva, presidente-executivo (CEO) 
da consultora HCCM; e Luís Mas-
carenhas, territory sales manager 
da empresa de tecnologias de auto-
mação de serviços EasyVista.   

No segundo painel participarão 
Francisco Miranda Rodrigues, di-

retor de vendas na empresa de ser-
viços de consultoria em Business 
Intelligence G-STEP; Hugo Con-
ceição, CTO do grupo de serviços 
Jumia; José Manuel Oliveira, CEO 
da prestadora de serviços Decu-
nify; e Hugo Costa, CEO da con-
sultora Quantinfor. 

O painel que encerra a mesa-re-
donda integra Nelson Pereira, 
CTO da consultora e prestadora de 
serviços Noesis; Hélder Fernan-
des, manager de produto da plata-
forma tecnológica para a área da 
saúde Vigie by InnoWave; Miguel 
Valente, líder de Indústria da espe-
cialista em plataformas de relacio-
namento com clientes Salesforce 
em Portugal; e David Faustino, 
managing director da consultora e 
prestadora de serviços tecnológi-
cos Glintt. 
 
Quem é Quem nas TIC 

a  olhar para o futuro 
A edição deste ano do Quem é 
Quem nas TIC em Portugal analisa 
o momento do sector e identifica 
as principais tendências de desen-
volvimento no pós-pandemia.  

Inclui um artigo de análise sobre 
os principais desafios que as tecno-
lógicas enfrentam, surgindo em 
destaque o desafio da captação e 
retenção de talento, e outro sobre 
o legado da pandemia de Covid-
19, que inclui o trabalho híbrido, a 
preocupação com a segurança di-
gital e a promoção da saúde men-
tal. Mais: uma análise às tendên-
cias de evolução das TIC ou de 
como o futuro vai assentar em re-
des mais rápidas, na conectividade 
e na inteligência artificial. 

Destaque, também, para a entre-
vista da secretária de Estado da 
Inovação e da Modernização Ad-
ministrativa, Maria de Fátima 

Fonseca, em que é abordada a res-
posta da Administração Pública às 
contingências impostas pela pan-
demia de Covid-19, a estratégia 
definida, os objetivos traçados, os 
investimentos feitos e o novo ciclo 
de investimento que vai iniciar-se. 

Esta edição integra, igualmente, 
uma entrevista com o secretário-
geral da Apritel, Pedro Mota Soa-
res, sobre o momento do sector das 
telecomunicações, e, ainda, as opi-
niões assinadas pela eurodeputada 
Maria da Graça Carvalho e pelo 
eurodeputado Carlos Zorrinho. 

O Quem é Quem nas TIC em 
Portugal está disponível em 
www.jornaleconomico.pt. ■

CONFERÊNCIA

Desafios da retoma  
nas TIC vão estar  
em debate 
Onze decisores nas TIC em Portugal debatem a resposta à pandemia, 
os principais desafios que o sector enfrenta e as mais marcantes 
tendências de desenvolvimento, num momento de mudança.

RICARDO SANTOS FERREIRA 
rsferreira@jornaleconomico.pt
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A mesa-redonda é transmitida 
esta sexta-feira, às 15h00,  
na plataforma JE TV  
e nas redes sociais do JE

PUB



24 | O Jornal Económico 5 novembro 2021

EMPRESAS & MERCADOS

Olhando para as contas dos seis 
bancos que já apresentaram resul-
tados dos primeiros nove meses do 
ano é possível agrupar por desem-
penho. Os que lucraram mais e me-
nos; os que têm a melhor qualidade 
da carteira e os que têm o mais bai-
xo custo do risco de crédito (as im-
paridades do exercício, deduzidas 
de recuperações de crédito, sobre o 
total da carteira de crédito). Há 
também que distinguir os que são 
mais eficientes; os que registaram 
mais receitas; e os que produziram 
mais créditos e captaram mais de-
pósitos. Finalmente há que agrupar 
os bancos com folga de capital no 
rácio de Common Equity Tier 1, os 
que têm rácios com baixa folga, ou 
mesmo sem almofadas. 

O campeão dos lucros e da renta-
bilidade é a CGD, com 429 milhões,  
seguido do BPI, com 242 milhões 
nos primeiros nove meses. O cam-
peão da evolução dos lucros é o No-
vobanco, que passou de prejuízos 
de 853 milhões em setembro de 
2020 para um lucro de 154,1 mi-
lhões de euros. Segue-se o Monte-
pio, que melhorou a conta de resul-
tados em 75%, embora continue 
com resultados negativos. 

As melhores e mais prudentes 
carteiras de crédito são do BPI, do 
Santander e da CGD. As piores 
são, sem surpresas, do Novobanco 
e do Montepio. 

Na eficência (custos/proveitos) 
o melhor é o Santander Totta, se-
guido da CGD e depois o Novo-
banco e os piores são o BPI e o 
Montepio. 

O BPI é dos melhores em au-
mento de receitas e crescimento 
do crédito e depósitos. Nas receitas 
o Novobanco compara bem, mas 
no crescimento da atividade core 
(crédito e depósitos) compara mal 
com os seus pares. 

No capital, os bancos BCP, No-
vobanco e Montepio estão na zona 
laranja, com baixas folgas de capi-
tal. Ao contrário do Santander, da 
CGD e BPI que apresentam eleva-
da folga de capital. 

Nesta análise falta o Crédito 
Agrícola que só apresenta contas 
do terceiro trimestre na próxima 
semana. 

Os que mais lucraram nos pri-
meiros nove meses foram, por esta 
ordem a CGD, o BPI, o Santander 
(172,2 milhões), o Novobanco e o 
BCP  (59,5 milhões). O Banco 
Montepio foi o único a registar 

prejuízos (14,2 milhões), ainda as-
sim melhor dos que os prejuízos de 
57 milhões registados no período 
homólogo.  

Mas a maior subida anual dos 
resultados coube ao Novobanco e 
a maior queda anual dos resultados 
ao BCP (59,3%) devido às provi-

sões para riscos de litigância dos 
clientes com créditos à habitação 
em francos suíços. O Santander se-
gue-se com um decréscimo de 
32,3%. O BPI, pelo contrário, viu 
os lucros subirem 181% e a CGD 
regista uma subida de 9,4%. 

No que toca à rentabilidade dos 
capitais próprios a CGD lidera com 
6,9%, seguindo-se o BPI com um 

Return on Tangible Equity de 6%. O 
Novobanco reportou um RoTE de 
5,3%; ao passo que o Santander 
apresenta um ROE (Return on 

Equity) de 4,9%. O BCP é aqui dos 
mais baixos do mercado com 1,4%, 
só superado pelo rácio negativo de 
-0,5% do Montepio. 

No que toca à qualidade da car-
teira de crédito o BPI lidera com o 
menor rácio de crédito malparado 

(1,5%), seguindo-se o Santander 
(2,3%) e a CGD com um rácio de 
NPL de 2,8%. O BCP reportou um 
rácio de NPE de 4,9%. Os piores 
são o Novobanco (7,3%) e o Banco 
Montepio (9,4%). O banco lidera-
do por António Ramalho melhora  
quando olhamos para o rácio de 
cobertura por imparidades 
(81,5%). Aqui a CGD (100%), o 
BPI (90%) e o Santander (83,4%) 
continuam a liderar, mas o Novo-
banco ultrapassa o BCP em impa-
ridades do crédito, já que o rácio 
de cobertura do banco liderado 
por Miguel Maya está em 67,9%. 

O Montepio não só tem o pior 
rácio de NPE (Non-Performing Ex-

posure) como tem o mais baixo rá-
cio de cobertura por imparidades 
(56,1%). 

No custo do risco o Novobanco 
é o pior dos seis bancos (0,61%). 
Os melhores voltam a ser a CGD 
(0,11%); o BPI (0,11%) e o Santan-
der (0,33%). O Montepio e o BCP 
estão ex aequo com 0,60%. O custo 
do risco é o indicador que mede o 
custo reconhecido no período, 
contabilizado como imparidade de 
crédito na demonstração de resul-
tados, para cobrir o risco de in-
cumprimento na carteira de crédi-
to a clientes, e é uma medida de 
avaliação da qualidade da carteira 
de crédito. 

No que toca às receitas, e uma vez 
que a dimensão dos bancos é muito 
díspare, olhamos apenas para a evo-
lução anual. O banco que mais cres-
ce nas receitas (produto bancário 
que inclui margem financeira, co-
missões e resultados de trading)  é o 
Novobanco (32,8%). Seguem-se o 
BPI (10,2%), o Santander ( 6,4%), a 
CGD com uma subida de 5,9% o 
BCP (2,6%) e por fim o Montepio 
que regista uma queda de 5,4%. 

Na margem financeira (receita 
com juros) a maior subida é tam-
bém do Novobanco (7,30%). O se-
gundo que mais cresce é o BPI 
(2,8%) e depois o BCP (1,3%). O 
Montepio, a CGD e o Santander 
Totta, registaram uma queda da 
receita de juros, de 1,9%, 5,9% e 
5,7%, respetivamente. Em com-
pensação, o banco liderado por Pe-
dro Castro e Almeida lidera na su-
bida de comissões nas contas de se-
tembro (15%), segue-se o BPI 
(15,7%), a CGD com 11,8%, o BCP 
(7,2%) e o Novobanco (5,8%). O 
Banco Montepio regista uma que-
da de 0,9%. 

No balanço, também por causa 
das diferenças de dimensão, olha-
mos para a variação anual. No cré-
dito o banco que mais cresceu foi o 
BPI (7,5%), seguiu-se o BCP 
(4,8%), a Caixa (3,4%) e o Santan-
der (2,2%). O Novobanco reportou 
uma queda de 0,7% e o Montepio 
de  1,3%. 

Já nos depósitos o BPI lidera o 
crescimento anual (10,9%), se-
guindo-se o BCP (8,5%), a CGD 
com 8%, o Santander (4,5%), o 
Montepio (3%) e no fim da tabela 
o Novobanco (1,6%). 

Finalmente chegamos aos rácios 
de capital core, o CET1. O banco 
melhor capitalizado é o Santander 
Totta (23,9%), seguindo-se a CGD 
com 18,2%, o BPI com 14,5%. De-
pois o BCP (11,8%), o Novobanco 
(10,9%) e o Banco Montepio 
(10,6%) surgem no grupo dos me-
nos capitalizados e por isso com 
menores folgas de capital. ■

RESULTADOS DO 3º TRIMESTRE

Seis bancos geraram mil 
milhões de lucro até setembro
A CGD registou lucros de 429 milhões de euros elevando o conjunto do sector para 1.042,6 milhões de euros  
até fim de setembro. Banco público é o campeão dos lucros e rentabilidade, Novobanco teve a melhor evolução.

MARIA TEIXEIRA ALVES 
mtalves@jornaleconomico.pt

A
nd

ré
 K

os
te

rs
/L

us
a

As melhores e mais 
prudentes carteiras  
de crédito são do BPI, 
do Santander  
e da CGD. As piores 
são, sem surpresas,  
as do Novobanco  
e do Montepio 
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Segundo a CGD, mais de 90% dos 
créditos que tiveram moratórias es-
tão a ser pagos regularmente pelos 
clientes. No entanto, indicou a ad-
ministração na conferência de im-
prensa, a Caixa tem cerca de 500 
milhões de euros de imparidades 
destinadas exclusivamente a preca-
ver um eventual incumprimento de 
crédito no fim das moratórias que, 
no essencial, acabaram a 30 de se-
tembro. “É um montante que a Cai-
xa vai gerir em função daquilo que 
seja a dinâmica da qualidade do cré-
dito, porque há clientes que podem 
vir a ter problemas mais tarde. Ago-
ra, se no futuro se vier a demostrar 
que essas imparidades não se justifi-
cam serão libertadas. Mas não é algo 
que se espere para o muito curto 
prazo”, disse o administrador finan-
ceiro da CGD, José de Brito.  

Num total, o stock de imparida-
des para crédito da CGD soma 2,3 
mil milhões, das quais 1,5 mil mi-
lhões de euros são imparidades alo-
cadas a créditos específicos. 

A CGD reportou nas contas do 
terceiro trimestre uma melhoria da 
qualidade dos ativos, com um rácio 
de Non-Performing Loans (NPL) 
de 2,8% o que, a par do reforço de 
imparidades, permite atingir um rá-
cio de NPL líquido de imparidades 
de 0% (se consideradas todas as im-
paridades de crédito). 

 O banco reforçou a almofada  de 
imparidades de cariz preventivo 
para os potenciais efeitos do fim das 
moratórias, ao longo dos últimos 
trimestres. As novas imparidades 
para créditos somam 180,4 milhões 
(que estão incluídos no total dos 500 
milhões). Essas novas imparidades, 
líquidas das recuperações que foram 
de 138,4 milhões, redondam em 42 
milhões e por isso é que o custo de 
risco de crédito de apenas 0,11%.  

A Caixa reestruturou créditos de 
3.000 famílias, com um total de ex-
posição de 330 milhões de euros, e 
de 600 empresas, com um total de 
exposição de 150 milhões (acrescem 
operações ainda em negociação) 
que estavam sob moratória, totali-
zando os 480 milhões de euros, 
anunciou o banco esta quinta-feira. 

Paulo Macedo falou ainda da ven-
da carteira de crédito NPL em cur-
so, a “Mercury”. Trata-se de uma 
carteira granular e não de grandes 
devedores, de crédito NPL (non-

performing) colateralizado (secu-
red). O portfólio Mercury é com-
posto em 100 milhões de euros por 
crédito malparado residencial e por 
uma pequena ‘pool’ de REOs [Real 
estate owned], no montante de 10 
milhões de euros. “Houve uma 
grande procura por esta carteira”, 
disse Paulo Macedo, que revelou a 
que razão da venda prende-se com a 
antiguidade dos créditos e imóveis 
no balanço da CGD com datas de 
venda impostas pelo BCE. No caso 
dos créditos incobráveis, quando 
são muito antigos geram uma obri-
gação de abater aos capitais pró-
prios. “A carteira ficará abaixo do 
100 milhões depois da análise que 
tem sido feita a essa carteira”, reve-
lou Paulo Macedo. A CGD repor-
tou que tem imóveis detidos para 
venda no valor de 448 milhões de 
euros, ou seja, uma queda de 4,9% 
face ao valor de dezembro de 2020. 
A cobertura por imparidades desses 
imóveis é de 54%. O banco revelou 
também que em setembro tem 193 
milhões de euros em Propriedades 
de Investimento e 446 milhões em 
fundos de reestruturação. 

Paulo Macedo foi questionado 
sobre a venda dos banco de Cabo 
Verde e do Banco Brasil – o Banco 
Comercial do Atlântico  e o Banco 
Caixa Geral Brasil – e disse que “a 
CGD fará a sua recomendação este 
mês ao Governo na sequência dos 
dois processos”. A CGD deixou de 
estar pressionada para vender as 
duas instituições desde que ficou 
concluído o seu plano estratégico, 
que implicava compromissos com 
Bruxelas. Ao contrário do esperado, 
não significa obrigatoriamente que 
tenham encontrado um comprador: 
a recomendação, como em qualquer 
processo, pode ser vender, suspen-
der ou encerrar. 

O CEO recusou que a demora na 
eleição dos órgãos sociais para um 
novo mandato esteja a atrasar o 
novo Plano Estratégico da CGD. ■

BANCA

CGD reserva 500 
milhões para riscos 
de perdas no crédito 
pós-moratórias
Paulo Macedo não se mostrou preocupado com 
a subida do malparado no fim das moratórias, 
mas ainda assim deixou de lado 500 milhões.

MARIA TEIXEIRA ALVES 
mtalves@jornaleconomico.pt

“É um montante que  
a Caixa vai gerir  
em função daquilo que 
seja a dinâmica da 
qualidade do crédito, 
porque há clientes  
que podem vir a ter 
problemas mais tarde” 
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A Reserva Federal dos EUA (Fed) 
começará a gradual redução dos 120 
mil milhões de dólares de compras 
mensais ainda este mês, nomeada-
mente no final de novembro, e pla-
neia que o processo esteja encerrado 
em meados de 2022. A redução será 
de 15 mil milhões de dólares men-
sais (10 mil milhões de dívida públi-
ca do tesouro norte-americano e 5 
mil milhões de títulos garantidos 
por hipotecas). A convicção da Fed 
de que a atual inflação elevada é 
“transitória” e provavelmente não 
exige um aumento rápido das taxas 
de juros, reforçou os máximos his-
tóricos dos mercados acionistas, re-
gistados há várias sessões consecuti-
vas, impulsionados pelos resultados 
das empresas acima do esperado. 

Os futuros sobre a evolução das 
taxas de juro da Fed (Fed Funds 

Rate) indiciam duas subidas de ju-
ros em 2022 e corroboram a postu-
ra da Fed no que concerne à sua 
política monetária, alicerçada num 
primeiro semestre de retirada dos 

estímulos pandémicos e um segun-
do semestre de subida dos juros. 
Uma primeira subida, com proba-
bilidade de 57%, a acontecer na 
reunião de 15 de junho do próximo 
ano, ou seja, um aumento de 25 
pontos base para o intervalo 0,25% 
a 0,50%. Os futuros evidenciam 
também uma probabilidade de 70% 
de um segundo aumento adicional 
de 25 pontos base, para o intervalo 
0,50% a 0,75%, na última reunião 
do ano a 14 de dezembro de 2022. 
A política acomodatícia da Fed tem 
sido um suporte para os mercados 
e o S&P 500 mais do que duplicou 
desde o mínimo de março de 2020, 
no início da pandemia.  

O Banco de Inglaterra (BoE) vo-
tou 7-2 pela manutenção da sua 
taxa de juro de referência no míni-
mo histórico de 0,1%, aguardando 
pelo número de desempregadas 
após a recente extinção do progra-
ma de proteção de empregos do 
governo. Dois membros votaram a 
favor de uma imediata subida de 15 
pontos base. Diante das palavras do 
governador do BoE, Andrew Bai-
ley, em outubro passado, sobre a 
necessidade de agir para conter as 
expectativas de inflação, a manu-

tenção apanhou alguns investido-
res de surpresa que esperam que o 
BoE seja o primeiro dos grandes 
bancos centrais do mundo a au-
mentar as taxas de juro após a pan-
demia. O BoE manteve também 
inalterado o montante de compras 
de títulos em 895 mil milhões de li-
bras. A seguir ao anúncio, a libra 
esterlina caiu cerca de 1% face ao 
dólar norte-americano. O BoE es-
pera uma inflação de 5% em abril 
do próximo ano. 

A presidente do Banco Central 
Europeu (BCE), Christine Lagar-
de, reiterou esta semana que não 
teremos uma inflação preocupan-
temente acima de 2%. As condições 

monetárias precisam de se manter 
acomodatícias e, consequentemen-
te, não é previsível que tenhamos 
subidas nas taxas de juro de refe-
rência do BCE em 2022 e 2023.  

Hoje é divulgado o relatório de 
emprego nos EUA relativo ao mês 
de outubro e é esperado que a eco-
nomia norte-americana tenha cria-
do 450 mil postos de trabalho, ex-
cetuando os agrícolas, e a taxa de 
desemprego desça para 4,7% de 
4,8% em setembro. As previsões 
económicas da Fed a 22 de setem-
bro projetavam uma taxa de de-
semprego de 4,8%, justificando a 
atual postura mais hawkish do ban-
co central dos EUA. ■

FECHO DA SEMANA

Ações em máximos, 
apesar de retirada 
de estímulos  
no horizonte
Os índices acionistas registam máximos 
históricos consecutivos e beneficiam  
dos robustos resultados empresariais. 

PAULO ROSA 
Economista sénior  
do Banco Carregosa
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INDÚSTRIA AUTOMÓVEIS
A japonesa Toyota Motor elevou a sua perspetiva de 
lucro, ajudada pelas taxas de câmbio favoráveis, mas 
alertou que a escassez global de semicondutores ainda 
representa riscos para os seus planos de produção para 
o ano todo. As medidas de confinamento desaceleraram 
a produção de componentes nas fábricas na Malásia e 
no Vietname. 
O Grupo BMW reportou esta quarta-feira um resultado 
líquido positivo de 10,21 mil milhões de euros nos 
primeiros nove meses do ano, face a 2,18 mil milhões d 
euros no período homólogo de 2020. Vendas nos 
primeiros nove meses do ano aumentaram em todas as 
marcas, tendo sido entregues aos clientes 1,9 milhões de 
automóveis BMW, Mini e Rolls-Royce. 

RESULTADOS FARMACÉUTICAS
Moderna cortou a previsão de vendas de 2021 para a 
sua vacina covid-19 em até 5 mil milhões de dólares, 
enquanto trabalha para aumentar a produção da sua 
vacina de duas doses. O corte de vendas contrasta com 
o aumento da previsão da grande rival Pfizer. Há 
dificuldades temporárias na expansão da capacidade de 
engarrafamento das doses. A Pfizer elevou a previsão de 
vendas da sua vacina covid-19 para 36 mil milhões de 
dólares em 2021, uma subida em 7,5%, ao fechar 
acordos com países para doses de reforço e receber 
autorização para o uso em mais faixas etárias. A 
empresa também está a caminho de entregar 2,3 mil 
milhões de doses da vacina, dos cerca de 3 mil milhões 
que planeia produzir este ano. 

ENERGIA PETROLÍFERAS
A BP adicionou mais de mil milhões de dólares ao seu 
programa de recompra de ações. A petrolífera britânica 
beneficiou dos preços mais altos do petróleo e do gás e 
de um forte desempenho comercial no terceiro trimestre. 
A BP espera que os preços do gás natural permaneçam 
elevados nos próximos meses, com o pico da procura no 
inverno. Os lucros subjacentes alcançaram os 3,3 mil 
milhões de dólares, superando as previsões. 
Conocophillips registou melhoria no lucro trimestral face 
aos preços mais elevados do petróleo. A petrolífera 
divulgou um lucro no terceiro trimestre, em comparação 
com o prejuízo do ano anterior, graças à recuperação 
dos preços do petróleo para os níveis pré-pandémicos. 
Os preços do petróleo subiram quase 63% desde o 
início do ano, impulsionados por um aumento da procura 
global e dos ‘gargalos’ do lado da oferta.

AGENDA

8 DE NOVEMBRO 
EUROGRUPO 
Reunião do grupo informal  
dos ministros das finanças  
da zona euro. 
 
INVESTIMENTO 
Eurostat sivulga o indicador de 
Confiança do Investidor Sentix 
relativo ao mês de novembro. 
 
9 DE NOVEMBRO 
EXPORTAÇÕES 
INE publica estatísticas  
do comércio internacional, 
referentes a setembro.  
 
HABITAÇÃO 
INE divulga índice de Custos 
de Construção de Habitação 
Nova, de setembro. 
 
TÍTULOS 
Banco de Portugal divulga 
emissão de títulos.  
 
COMÉRCIO 
Bundesbank publica os dados 
das importações e 
exportações da Alemanha em 
setembro.  
 
10 DE NOVEMBRO 
EMPREGO 
INE publica estatísticas  
do emprego relativas  
ao terceiro trimestre. 
 
CONSUMO 
SONAE apresenta resultados 
relativos aos nove primeiros 
meses do ano. 
 
11 DE NOVEMBRO 
INFLAÇÃO 
INE publica Índice de Preços 
no Consumidor, de outubro.  
 
FUNDOS 
Banco de Portugal divulga 
estatísticas relativas  
aos fundos de investimento. 
 
ENERGIA 
A gestora das redes 
energéticas de média e alta 
tensão, a REN, publica as 
contas relativas  
ao terceiro trimestre. 
 
12 DE NOVEMBRO 
TRABALHO 
INE divulga índice de custo  
do trabalho do terceiro 
trimestre. 
 
PRODUÇÃO INDUSTRIAL 
Eurostat publica produção 
industrial da União Europeia 
em setembro.  

Com o apoio de
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A resiliência  
e o futuro  
do sector financeiro

Apandemia trouxe para 
o léxico de grande par-
te das organizações um 

conceito até então pouco ex-
plorado, porventura apenas 
pelas organizações portugue-
sas com um nível avançado de 
maturidade – resiliência. 

Tradicionalmente, a resi-
liência focava-se essencial-
mente em áreas como a Conti-
nuidade de Negócio e a Recu-
peração de Desastre, com ên-
fase na resposta a incidentes e 
cenários de desastre.  

No entanto, com o impacto 
da COVID-19, a resiliência 
passou a ser considerada uma 
característica transversal às 
organizações, considerando 
não só a vertente organizacio-
nal, mas também tecnológica, 
com o objetivo de garantir a 
resiliência operacional por um 
período de tempo alargado, 
identificando e prevenindo 
também possíveis disrupções 
de serviço. Tudo isto, sem que 
sejam afetados serviços presta-
dos e de uma forma transpa-
rente para os clientes e demais 
partes interessadas. 

O questionário de gestão de 
risco global da EY, publicado 
em junho de 2021, em parceria 
com a IIF (Institute of Interna-
tional Finance), comprova a 
crescente importância da resi-
liência nas instituições finan-
ceiras, exponencialmente ace-
lerada pelo cenário pandémico 
que vivemos, que funcionou 
como catalisador de mudança 
e inovação em praticamente 
todos os setores da sociedade. 
Em particular, este questioná-
rio demonstra que a resiliência 
operacional representa uma 
das maiores preocupações 

para os CRO (Chief Risk Offi-
cers), bem como para os Con-
selhos de Administração des-
tas organizações. 

Por outro lado, é também 
possível constatar que durante 
este período de pandemia o 
foco dos reguladores deixou de 
estar apenas relacionado com 
os riscos de cibersegurança, 
alargando-se numa visão mais 
abrangente de resiliência ope-
racional e tecnológica. 

A Proposta de Regulamento 
do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo à Resiliên-
cia Operacional Digital (Digi-
tal Operational Resilience Act 
- DORA) para o setor finan-
ceiro demonstra isso mesmo. 
Publicada em setembro de 
2020, em plena pandemia, esta 
proposta ambiciona harmoni-
zar a gestão de risco das TIC e 
as regras de classificação e co-
municação de incidentes, bem 
como estabelecer padrões para 
a realização de testes de resi-
liência operacional por forma 
a garantir que as instituições 
financeiras se mantêm resi-
lientes mesmo em tempos de 
incerteza e disrupção constan-
tes, num ecossistema financei-
ro cada vez mais complexo. 

O setor financeiro não foi 
imune à pandemia, que obri-
gou a grandes alterações no 
seu funcionamento, sobretudo 
na tecnologia e na resiliência 
tecnológica das suas infraes-
truturas, quer através da in-
trodução ou reforço de canais 
digitais, quer através de plata-
formas e ferramentas altamen-
te inovadoras (e.g. data 
analytics ou inteligência artifi-
cial), acelerando a sua jornada 
de transformação digital. 

Ainda assim, acabou por ser 
dos setores menos afetados 
durante este período devido 
ao esforço de décadas das ins-
tituições financeiras, bem 
como dos próprios regulado-
res e supervisores, o que per-
mitiu que os bancos e segura-
doras suportassem as necessi-
dades das diversas comunida-
des, economias e mercados fi-
nanceiros, mantendo-se fi-
nanceiramente estáveis 
sobretudo devido à sua capaci-
dade de liquidez. 

A resiliência do sistema fi-
nanceiro acabou por permitir 
que as instituições financeiras 
ultrapassassem os desafiantes 
riscos associados à pandemia. 
Uma demonstração prática e 
clara de que a resiliência im-
plementada e operacionalizada 
diariamente no seio das orga-
nizações permitirá definir o 
seu sucesso a longo prazo. ■

Rafael Henriques 
Manager EY, Consulting  

Financial Services

Num mundo onde o comércio glo-
bal é cada vez mais complexo, 
muitas empresas de tecnologia, 
media e entretenimento e teleco-
municações (TMT) precisam de 
uma abordagem mais estruturada. 
Frequentemente, estas empresas 
carecem de uma estratégia de mo-
delo operacional e comercial glo-
bal robusta que simplifique a com-
plexidade e gere um crescimento 
lucrativo e sustentável. 

Na realidade, temos vindo a tes-
temunhar a escalada de uma série 
de riscos globais relacionados com 
o comércio global que são inde-
pendentes dos ciclos operacionais 
ou económicos normais. O mais 
relevante está associado às mudan-
ças subitas de regulamentação ou 
de política. Muitas vezes referido 
genericamente como o aumento 
de tecno-nacionalismo, o impacto 
traduz-se na falta de confiança nos 
mercados e nas redes de comércio. 
Os riscos manifestam-se de várias 
maneiras, incluindo restrições à 
exportação, aumento de tarifas, 
regras de privacidade mais rígidas, 
incluindo o onshoring de dados, 
maior escrutínio de fusões e aqui-
sições (M&A) e regras de proprie-
dade, e muito mais. 

As águas cada vez mais agitadas 
do comércio global são difíceis de 
navegar para qualquer empresa, 
mas o tema tem especial pertinên-
cia no sector TMT. Este sector de-
pende de ativos - tangíveis e intan-
gíveis - bem como de produtos e 
serviços que ofereçam vantagens 
competitivas, muitas vezes geoes-
tratégicas. Como consequência, as 
empresas que nele operam estão 
particularmente expostas a toda a 
volatilidade de políticas sendo crí-
ticas decisões oportunas sobre a 
localização de ativos e o fluxo de 
produtos e serviços com impacto 
significativo e material no desem-
penho e na rentabilidade. 

Por exemplo, os impostos sobre 
serviços digitais (DST) são uma 
tentativa de várias jurisdições de 
capturar maior receita tributária 
junto de grandes empresas de tec-
nologia. Essas empresas são pre-
dominantemente de origem nor-
te-americana; portanto, em reta-
liação, o governo dos EUA procu-

rou dissuadir outras empresas dos 
DSTs impondo tarifas até 25% so-
bre muitos produtos. É um olho 
por olho global e governamental 
com TMT no meio. 

A disputa comercial em curso 
entre os EUA e a China é apenas 
um exemplo de muitas tensões co-
merciais bilaterais semelhantes em 
todo o mundo. Essas disputas não 
têm um fim óbvio à vista e são 
cada vez mais o pano de fundo 
normal contra o qual as empresas 
de TMT têm que operar. Recente-
mente, o governo dos EUA au-
mentou subitamente as tarifas so-
bre as importações chinesas como 
forma de aplicar pressão ou reta-
liação. Consequentemente, as tari-
fas sobre produtos de tecnologia 
importados da China para os EUA, 
que historicamente ficavam entre 
0% e 3%, saltaram para 25%. O su-
ficiente para eliminar os lucros de 
algumas empresas de TMT. 

Outros riscos estão no horizonte 
enquanto a União Europeia (EU) 
discute a implementação de um im-
posto sobre o ajuste da fronteira so-
bre o carbono (CBAM) para pro-
dutos intensivos em energia. Vá-
rios países questionam se o CBAM 
pode violar os acordos multilaterais 
dos membros da Organização 
Mundial do Comércio. Há, pois, sé-
rias preocupações quanto à possibi-
lidade de o custo do carbono 
(CBAM) cobrado na importação 
para a UE poder iniciar uma nova 
fase de disputa comercial.  

 
Uma estratégia comercial 

global de sucesso 

O desenvolvimento de uma abor-
dagem coordenada para o comér-
cio global tem várias vantagens 
potencialmente significativas. 

Uma estratégia comercial global de 
sucesso inclui: 
● Construir uma função de co-
mércio global integrada sendo im-
perativo de contratar especialistas 
em comércio global, bem como 
reunir competências de áreas 
como preços de transferência, ju-
rídico, finanças, IT, entre outras. 
A experiência interna deve ser 
equilibrada com o envolvimento 
de especialistas externos e a sua 
perspectiva mais ampla.  
● Ser pró-ativo: aproveitando a 
função de comércio global para 
avaliar a sucessão de diversas alte-
rações que impactem a indústria. É 
importante considerar a perspeti-
va de futuro nas decisões para ga-
rantir que elas equilibram as con-
dições atuais com as mudanças 
previstas ou esperadas em acordos 
comerciais, regras tarifárias e polí-
ticas comerciais. 
● Criação de um modelo operacio-
nal flexível: tomar a decisão certa 
só é relevante se a empresa puder 
agir de acordo e colher os frutos. 
As empresas de TMT precisam de 
um modelo operacional que lhes 
permita adaptar-se às mudanças 
nas diversas jurisdições e ser efi-
cientes e sustentáveis no atual ce-
nário tributário global.  

Então como é que todos esses 
elementos funcionam juntos numa 
estratégia de modelo operacional e 
comércio global eficaz? A curto e 
médio prazo, as empresas TMT 
devem contar com especialistas 
para assegurar a conceção de solu-
ções para o mercado (global) e a 
descontinuação de soluções com 
maior risco e/ou mercado mais li-
mitado. A longo prazo, considerar 
desenvolvimentos políticos e seu 
impacto na cadeia de valor. ■

Os desafios dos gestores  
de TMT para simplificar  
a complexidade  
do comércio global

Rui Henriques 
Technology, Media,  

and Telecom Tax Leader EY
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Com o apoio de

BARÓMETRO

Gonçalo Almeida Teixeira 
Senior Consultant EY, Consulting 

Financial Services
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perto, já se pronunciou violenta-
mente contra a nova regulamenta-
ção. Devo dizer que tenho uma posi-
ção mais flexível.  
O maior problema da justiça portu-
guesa é o excesso de corporativismo; 
isto aplica-se a juízes, Ministério Pú-
blico e advogados. A Ordem dos Ad-
vogados é excessivamente corpora-
tiva, portanto, eu vejo bem que haja 
uma forma de regulação, uma forma 
de intervenção, que de alguma ma-
neira mitigue esse corporativismo.  
Aquilo que se vê é que cada profis-
são, cada organização, se fecha sobre 
si própria. Portanto, vejo como um 
sinal positivo haver alguma barreira 
ao excessivo corporativismo. Agora, 
o que não podemos ter é associações 
profissionais subjugadas a outros 
poderes, designadamente ao poder 
político. Temos que encontrar aqui 
um justo equilíbrio entre a autono-
mia das associações profissionais e 
os limites ao corporativismo. 

Em entrevista ao Jornal Económico, 
Luís Cortes Martins, managing 
partner da Serra Lopes, Cortes Mar-
tins & Associados (SLCM), analisa a 
situação da Justiça e do sector da ad-
vocacia em Portugal.  
 
A SLCM faz 60 anos. Como  

olha para o percurso feito? 

Olho para este percurso, natural-
mente, com muito orgulho. Somos 
das sociedades mais antigas no es-
pectro nacional e penso que conse-
guimos construir um projeto que 
tem uma marca forte na advocacia 
portuguesa, um projeto de qualida-
de, de valores. A advocacia tem so-
frido mutações várias ao longo das 
décadas, acompanhando também a 
evolução do país e da sociedade, que 
se tornou mais complexa – mais leis, 
mais reguladores, mais trabalho –, e 
o desafio do advogado, o nosso desa-
fio, é acompanhar as tendências da 
economia moderna. 
 
Como classifica essa mudança 

em função da maior 

complexidade que referiu? 

Diria que a evolução da advocacia 
tem sido de uma maior sofisticação. 
À medida que cada sector é mais re-
gulado, tem mais legislação, mais es-
pecífica, tem mais regulação, isso 
leva à necessidade de ter advogados 
especializados. Tradicionalmente, 
todos os escritórios, dividíamo-nos 
nas áreas tradicionais – direito pu-
blico, privado, penal, administrati-
vo, etc –, hoje, cada vez mais, a nossa 
visão é de uma organização por 
áreas de negócio. 
 
Quais são os principais desafios 

que se colocam ao sector? 
Basicamente, resiliência e capacida-
de de adaptação aos novos tempos; 
depois, a especialização. A sociedade 
e a economia estão cada vez mais es-
pecializadas, exigem mais conheci-
mento e os clientes também o exi-
gem e escolhem os advogados por 
esse know-how e pela adaptação à 
transformação tecnológica. 
A advocacia vai ter que acompanhar 
esses novos passos e a minha con-

fiança é que o vamos conseguir fa-
zer; somos dos sectores mais impac-
tados e mais rapidamente pelas mu-
danças e temos sempre sabido ser 
capazes de nos adaptarmos à mu-
dança e à inovação.  
Estou otimista, mas sabendo que há 
desafios complexos pela frente. 
 
Como se atrai e retém talento 

na advocacia? 

É uma tarefa cada vez mais difícil, 
porque o mercado é livre. Aquilo 
que se sente nas gerações mais novas 
é uma maior mobilidade; as pessoas 
querem novos desafios.  
A formação e a retenção de talento 
são dos maiores desafios das socie-
dades de advogados. As sociedades 
investem muito na formação; nós 
investimos muito na formação, 
numa ótica de longo prazo. Quere-
mos que os estagiários aqui fiquem e 
aqui possam permanecer, mas a ver-
dade é que estamos a enfrentar uma 
concorrência de outros escritórios 
internacionais e nacionais que que-
rem contratar os melhores profis-
sionais. É todo um desafio que esta-
mos a viver e que, confesso, não sei 
muito bem como é que se gere. 
 
Como analisa o mercado  

da advocacia em Portugal? 
Eu diria que há vários mercados da 
advocacia em Portugal, no sentido 
em que há vários tipos de advocacia 
e nem todas concorrem propria-
mente entre si.  
Se estivermos a falar dos escritórios 
mais mediáticos, de maior dimen-
são, o que vejo é que temos um sec-
tor bastante forte, em que temos 
muita competição, muita concor-

rência e essa concorrência tem leva-
do ao progresso das sociedades e à 
sua sofisticação.  
 
Como vê o crescimento  

dos grandes escritórios?  

Há uma tendência para a concentra-
ção nas grandes sociedades. Agora, a 
concentração excessiva tem um pro-
blema, que é a gestão dos conflitos 
de interesses; em muitas operações, 
muitas vezes, precisamos de seis ou 
sete sociedades diferentes, porque 
há diversos papéis a desempenhar e, 
a certa altura, não existem. 
Penso que existe mercado, apesar de 
tudo, para vários tipos de sociedades 
e é nisso que também apostamos e 
temos tido essa experiência. Portan-
to, não são só aquelas duas, três ou 
quatro de que se fala – pelo prestígio, 
mas também pela dimensão –, há 
outras sociedades que são também 
relevantes. 
Tudo depende de saber se as socie-
dades vão ser capazes de ultrapassar 
e estar à altura dos desafios que o 
mercado vai colocar. 
Nós próprios temos crescido mais 
por necessidade dos clientes, porque 
são os clientes que nos obrigam a 
crescer, e esse é o crescimento mais 
saudável. 
 
Temos visto também 

crescimento pela agregação de 

escritórios mais pequenos. É 

uma estratégia que pode adotar?  

Obviamente, não somos alheios, 
nem ao mercado, nem à forma 
como ele se vai estruturar, nem ao 
futuro. Temos tido uma intensa re-
flexão estratégica e eu diria que te-
mos várias opções em aberto.  
Do ponto de vista conceptual, acho 
que precisamos de crescer e isso 
pode ser feito de diversas formas. 
 
Mas para agregar  

conhecimento em que áreas?  

Hoje em dia, a área da energia é uma 
área de tal maneira complexa que 
talvez precisemos de crescer mais; 
na área do ambiente também; tudo o 
que diga respeito à economia verde, 
à transição digital.  
 
Como encara a questão  

de multidisciplinaridade? 

Devo dizer que sou bastante conser-
vador – não sou só eu, a nossa Or-

dem dos Advogados também. Ainda 
agora, a propósito da nova regula-
mentação que está em discussão na 
Assembleia da República ouvi refe-
rida a lógica de one stop shop; isto é 
uma visão comercial atrativa, que 
percebo, mas a advocacia não é mais 
uma prestação de serviços, é uma 
prestação de serviços altamente di-
ferenciada, em que há regras deon-
tológicas, regras de sigilo profissio-
nal, que não se compatibilizam com-
pletamente com as regras de outros 
tipos de advisory.  Portanto, conside-
ro que aquilo que é o core da profis-
são lida mal, a meu ver, com organi-
zações multifuncionais. Há valores 
próprios da advocacia que não são 
transponíveis para outras áreas. 
 
Concorda com a legislação 

proposta para limitar  

as ordens profissionais? 

A Ordem dos Advogados, que é 
aquela que eu acompanho mais de 

ENTREVISTA | LUÍS CORTES MARTINS | Managing partner da SLCM

A sociedade de advogados Serra Lopes, Cortes Martins & Associados 
comemora 60 anos de atividade e mantém todas as possibilidades em 
aberto para o seu desenvolvimento futuro.

RICARDO SANTOS FERREIRA  
E MARIANA BANDEIRA 
rsferreira@jornaleconomico.pt

Creio que há uma 
razoável confusão 
relativamente  
aos possíveis cenários 
pós-eleitorais  
e isso é preocupante

“O maior problema  
da justiça portuguesa  
é o excesso de 
corporativismo”
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Breves

Agostinho Pereira de 
Miranda é o convidado 
do “Falar Direito” 
desta segunda-feira 

O advogado Agostinho Pereira de 
Miranda, sócio fundador da Mi-
randa, é o convidado do “Falar Di-
reito” que será transmitido na pró-
xima segunda-feira, 8 de novem-
bro, na JE TV (www.jornalecono-
mico.pt). Numa entrevista de meia 
hora, que pode ser ouvida também 
em podcast no Spotify e em outras 
plataformas, Agostinho Pereira de 
Miranda fala sobre a crise política 
provocada pelo chumbo da pro-
posta de Orçamento do Estado 
para 2022. O advogado considera 
que o modelo da “geringonça” con-
tinua a ser viável e vê como pouco 
provável uma solução de “bloco 
central”, não obstante a mesma ser 
do agrado da generalidade dos 
agentes económicos. A entrevista 
aborda ainda a situação da Justiça e 
a crise dos combustíveis. 

PUB
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DLA Piper ABBC 
assessora Maya Capital 
LLP em negócio  
de 65 milhões de euros

A sociedade de advogados inter-
nacional DLA Piper ABBC as-
sessorou juridicamente a Maya 
Capital LLP na aquisição de um 
portefólio composto por sete 
edifícios para reabilitação em 
zonas privilegiadas de Lisboa, 
numa operação de 65 milhões de 
euros. 
A equipa da DLA Piper ABBC 
envolvida neste negócio foi lide-
rada pelo sócio Luís Filipe Car-
valho e pelo associado sénior 
Paulo Anjo, do departamento de 
Imobiliário, e incluiu ainda as 
associadas sénior Inês Teixeira e 
Filipa Arrobas da Silva e os asso-
ciados Francisco Maria Rodri-
gues e Cidália Correia. 
Esta transação foi a maior ope-
ração da Maya Capital LLP até 
ao momento e o seu primeiro 
investimento imobiliário em 
Portugal. A Maya Capital LLP 
estabeleceu uma equipa local 
liderada por Antonio Pinto de 
Abreu e pretende adquirir 
mais ativos imobiliários em 
Portugal.  

Morais Leitão apoia 
Banco BPI e Banco 
Empresas Montepio 
em emissão ʻverdeʼ 

A Morais Leitão (ML), através de 
uma equipa liderada pela consul-
tora Cláudia Castanheira dos 
Santos, que integra a equipa de 
bancário e financeiro da ML, as-
sessorou juridicamente o banco 
BPI e o Banco Empresas Monte-
pio, na subscrição da primeira 
emissão de Project Green Bonds da 
Sonae Capital, estruturada em 
regime de project finance. Esta 
emissão, no valor de 40,8 mi-
lhões de euros, destina-se ao fi-
nanciamento da central de bio-
massa de Mangualde, atualmente 
operada pela Capwatt, que pro-
duz energia renovável a partir de 
biomassa florestal residual, para 
impulsionar o processo produti-
vo de painéis derivados de ma-
deira sustentáveis desenvolvido 
pela Sonae Arauco.

Como se pode mudar  

esse corporativismo,  

com uma reforma da justiça? 

A reforma da justiça só se faz só se 
faz se houver uma ampla base políti-
ca; é uma questão de regime, como a 
revisão constitucional.  
A primeira coisa é que é preciso sa-
ber quais são os problemas. Muita 
gente fala sobre a justiça e não sabe 
sobre o que está a falar. É essencial é 
que os protagonistas se entendam – 
advogados, juízes Ministério Públi-
co, Ministério da Justiça – e é essen-
cial que criar condições políticas 
[para uma reforma]. 
 
Que mudanças 

são mais prementes? 

Considero que o maior problema e o 
que exige maior reforma é esta ques-
tão do corporativismo e das profis-
sões jurídicas. Portugal não tem um 
problema de leis, na minha perspeti-
va, temos um problema de qualifica-

ções, de não modernização de deter-
minadas atividades. Por exemplo, a 
formação dos juízes, a formação dos 
magistrados do Ministério Público, 
se calhar a dos próprios advogados, 
tem que ser repensada para estar 
mais ligada aos problemas da socie-
dade. A formação é muito feita em 
circuito fechado, essencialmente 
técnica, e os magistrados, muitas ve-
zes, têm pouca noção do que é o 
mundo real, do que é o mundo das 
empresas, constatamos isso.  
Depois, um sistema de avaliação. 
[O atual] tem sido criticado por ser 
semi-opaco, feito pelos próprios, 
em que toda a gente tem altas clas-
sificações e em que não há uma tria-
gem entre os excelentes profissio-
nais que temos, os médios e os 
maus. Enquanto essas questões não 
forem resolvidas, não há justiça 
possível a funcionar. 
Depois há questões de organização. 
É impensável termos um tribunal 
dos grandes casos com um juiz e de-
pois com dois juízes, que fere vários 
princípios, a meu ver, até constitu-
cionais; temos o problema do fun-
cionamento do Ministério Público, 
que parece que, muitas vezes, reage 
mais a estímulos da própria im-
prensa do que a orientações, racio-
nalidade, política jurídica ou justi-
ça, e isto cria uma sensação de algu-
ma insegurança no sistema. 
Finalmente, tudo demora muito 
tempo, o que tem a ver com várias 
coisas, muitas vezes com a atitude 
dos sujeitos processuais, com a for-
ma como os processos são criados, 
das dimensões estratosféricas que 
adquirem. Não há uma cultura de 
pragmatismo e de eficiência, mas 
uma cultura de alguma burocracia. 
 
Falou na necessidade  

de uma ampla base política.  

Que avaliação faz da atual 

situação política? 

Toda esta crise acabou por traduzir 
alguma precipitação e talvez pudesse 
ter sido evitada ou gerida com mais 
prudência. Ninguém antecipava este 
desfecho e a perceção era de que o 
orçamento, mais à esquerda ou mais 
à direita, ia passar. 
Preocupa-me menos a questão de 
não termos um orçamento do que 
o termos eleições, eventualmente 
num cenário de curto prazo, em 
que as opções partidárias e estraté-
gicas de todos os partidos não es-
tão definidas. Temos partidos que 
não querem eleições, temos parti-
dos que querem eleições a correr e 
temos partidos que assim-assim. 
Creio que há uma razoável confu-
são relativamente aos possíveis ce-
nários pós-eleitorais e isso é preo-
cupante. 
É importante relembrar que esta 
eleição é para escolher um governo 
para quatro anos, porque se inicia 
uma nova legislatura, e Portugal 
precisa de estabilidade, de um go-
verno com um mínimo de susten-
tabilidade que possa cumprir um 
programa, de preferência que [ga-
ranta] a convergência com a Euro-
pa, que execute o PRR [Plano de 
Recuperação e Resiliência], que 
promova o desenvolvimento e o 
progresso social.  ■ 
 
A entrevista completa  
será publicada na edição online 
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Alerta  
vermelho

Numa altura em que Portu-
gal vive tempos atípicos e 
de exceção, com o chumbo 

do Orçamento do Estado para 
2022, algo inédito em 47 anos de 
democracia, aguarda-se agora a 
decisão presidencial de dissolução 
parlamentar e agendamento de 
eleições, após ouvir os Partidos e o 
Conselho de Estado.  

Enquanto Portugal vive uma cri-
se política, com os partidos a pre-
pararem as suas campanhas e legi-
timidades apontando a janeiro ou 
fevereiro, o mundo discute e anali-
sa em Glasgow, na Cimeira das Na-
ções Unidas sobre as alterações cli-
máticas (COP26), os respetivos 
impactos, a fim de inverter um fu-
turo pouco sorridente para o pla-
neta Terra e para a Humanidade. 

Na abertura desta cimeira, onde 
duas centenas de Chefes de Estado 
e de Governo de todo o mundo, 
discursaram para fazer um balanço 
das preocupações e anunciarem 
novos compromissos climáticos, o 
primeiro-ministro de Portugal 
não marcou presença. 

Reflexões de António Guterres, 
em nome da ONU, e de líderes 
mundiais como Joe Biden, Angela 
Merkel, Emmanuel Macron e Na-
rendra Modi, da Índia, debruça-
ram-se sobre a análise e com-
preensão dos fenómenos que o 
nosso planeta sofre e continuará a 
sofrer, e o principal culpado pelo 
acelerado e sem precedente aque-
cimento do nosso planeta: a in-
fluência humana. 

A subida da temperatura, a per-
da da capacidade de absorção e 
captura do dióxido de carbono da 
atmosfera e a redução deste no ar, 
assim como a subida do nível do 
mar, as chuvas fortes e inunda-
ções, furacões e ciclones tropicais, 
são algumas das severas conse-
quências que já vivenciamos e que 
se irão multiplicar num futuro 
muito próximo. 

Quanto à lei do carma, esta pare-
ce não dar tréguas no que respeita 
à questão do planeta Terra. A es-

pécie humana sofre atualmente 
consequências devastadoras, sen-
do estas, a título de exemplo, as 
ondas de calor que têm, continua-
mente, afetado milhares de pes-
soas, como aconteceu recente-
mente na América do Norte e no 
Oeste do Canadá.  

António Guterres é imperativo 
no tom que usa quando apela a to-
dos os países que cessem novas ex-
plorações e produção de combustí-
veis fósseis, reforçando a substi-
tuição destes por renováveis. Mais 
ainda, o secretário-geral da ONU 
defende convictamente que a ca-
pacidade eólica e solar tem que 
quadruplicar até ao ano de 2030, 
assim como os investimentos em 
energias renováveis. 

Mas nesta cimeira da COP26, o 
compromisso de mais de 90% dos 
líderes mundiais foi o de estabele-
cer metas para a neutralidade car-
bónica, precisamente para 2030, 
incluindo um dos países mais pre-
varicadores, a Índia. Avanços posi-
tivos, a somar aos acordos globais 
sobre a Floresta e o uso da terra, 
acabando com a desflorestação 
mundial.  

Sem compromissos, e a manter-
se tudo igual, as alterações climáti-
cas terão impactos socioeconómi-
cos severos, mormente nos países 
em desenvolvimento, contribuin-
do assim para o aumento das desi-
gualdades no planeta, a única casa 
partilhada que temos. 

Urge fazermos a nossa parte, dar 
cada um a sua contribuição, estan-
do cientes de que a nossa passagem 
por cá não é eterna. Da mesma for-
ma que é imperativo deixarmos o 
planeta da mesma forma que um 
dia o encontrámos, para que as ge-
rações futuras desfrutem do que 
outrora desfrutámos, com a mesma 
qualidade, conforto e bem-estar. 

Com tanto mal que temos vindo 
a fazer, devemos ir mais longe e 
tudo fazer para deixar este mundo 
melhor do que o encontrámos. A 
paz da Humanidade também terá 
de ser ambiental e, neste desígnio 
Portugal, tem de estar obrigatoria-
mente presente. ■

Eduardo Teixeira 
Economista e Deputado

Com tanto mal que 
temos vindo a fazer, 
devemos ir mais longe 
e tudo fazer para deixar 
este mundo melhor  
do que o encontrámos

CORTAR A DIREITO

O Irão e as oportunidades  
de reconciliação perdidas 

Aadesão do Irão, em setem-
bro de 2021, à Organização 
de Cooperação de Xangai é 

uma consequência da ostracização 
a que Washington votou Teerão, 
nas quatro décadas que nos sepa-
ram dos trágicos acontecimentos 
de 1979, na embaixada americana 
na capital iraniana. 

 A reconciliação era do interesse 
de ambas as partes, à semelhança 
daquilo que tinha ocorrido entre 
os EUA e o Vietname. Não falta-
ram oportunidades. A ter aconte-
cido, o Irão seria hoje um parceiro 
dos EUA, em vez de procurar alia-
dos noutras paragens, associando-
se a um projeto euroasiático lide-
rado pela China e pela Rússia.  

O envolvimento de ambos os 
países no Afeganistão proporcio-

nou oportunidades únicas para 
que essa reconciliação tivesse 
ocorrido.  

Ansiosas por ajudar Washing-
ton e mostrar-lhe os benefícios es-
tratégicos da cooperação com o 
Irão, as autoridades iranianas não 
hesitaram em disponibilizar-se 
para cooperar com os EUA na luta 
contra a Al-Qaeda e os talibãs. 
Apesar das relações tensas entre os 
dois países, os iranianos apoiaram 
as forças americanas com Intelli-
gence, e a Guarda Revolucionária 
Iraniana cooperou com a CIA e as 
Forças Especiais americanas no 
apoio à Aliança do Norte. 

Esse apoio não se limitou ao 
derrube dos talibãs. Na Conferên-
cia sobre o Afeganistão realizada 
em Bona (2001), o Irão não só en-
dossou o governo de Hamid Kar-
zai e o papel intervencionista dos 
EUA, como foi decisivo nas dis-
cussões sobre os arranjos políticos 
de seguida implementados. Para 
além de patrocinar a criação de 
uma Administração Transitória, o 
Irão exerceu uma influência deter-
minante sobre os vários grupos 
afegãos, levando-os a aceitar o 
compromisso político acordado.  

Teerão ajudou os EUA a legiti-
mar a intervenção militar e a esta-

belecer os caminhos de uma or-
dem pós-talibã no Afeganistão, es-
perando que o seu comportamen-
to colaborativo pudesse ajudar a 
resolver o impasse com os EUA. 
No entanto, isso não aconteceu. 
Em 29 de janeiro de 2002, no dis-
curso sobre o estado da União, o 
presidente George W. Bush in-
cluiu o Irão no “eixo do mal”, fa-
zendo tábua rasa de toda a colabo-
ração prestada por Teerão.  

Contudo, a hostilidade america-
na ao Irão não impediu que, em 
2003, aquando dos preparativos 
para invadir o Iraque, Washington 
batesse novamente à porta de Tee-
rão a pedir ajuda. 

Carlos Branco 
Major-general  

e Investigador do IPRI-NOVA

Teerão ajudou os EUA 
a legitimar a 
intervenção militar  
e a estabelecer  
os caminhos de uma 
ordem pós-talibã  
no Afeganistão, na 
expectativa de ajudar  
a resolver o impasse 
com os EUA

JUSTA MENTE

COP26, uma chamada  
a que ninguém pode faltar

Nos quatro cantos do mundo 
continuamos a correr atrás 
do prejuízo no que diz res-

peito ao combate à crise climática. 
A sobrevivência do planeta é uma 
luta contra o relógio à qual os líde-
res mundiais não podem faltar.  

Perante a ocorrência cada vez 
mais frequente de fenómenos cli-
máticos extremos, urge a tomada 

de medidas no imediato. Esta é a 
principal mensagem da Cimeira 
do Clima (COP 26), que decorre 
em Glasgow e na qual terei opor-
tunidade de participar. 

Desta conferência, seria um 
bom sinal que os cerca de 200 paí-
ses presentes negociassem um pla-
no de ação focado em tudo o que 
deve ser feito com urgência, por-
quanto, até à data, o ‘modelo de 
governação’ relativamente às alte-
rações climáticas não tem passado 
de um mero plano de intenções.  

Não é um plano de ações – que 
nunca se concretizam – que vai de-
cidir o futuro, o bem-estar e a so-
brevivência da vida na Terra.  

Se queremos que a vida no pla-
neta seja viável, temos de agir com 
emergência na procura de solu-
ções, sob pena de assistirmos mui-
to em breve ao início de uma ex-

tinção em massa da biodiversidade 
com impactos imprevisíveis. 

Contudo, os sinais que nos che-
gam são contrários ao da já reco-
nhecida situação de emergência 
climática. E temos assim registo, 
de forma inexplicável, de ausên-
cias de líderes políticos da COP26, 
como é o caso do primeiro-minis-
tro português, António Costa.  

Por cá, procura-se fechar uma 
Lei de Bases do Clima, alcançar um 
compromisso global de reconheci-
mento do “clima estável” como 
bem jurídico património da huma-
nidade e a definição de um modelo 
de governação global que inclua o 
valor económico das externalida-
des positivas e negativas sobre o 
clima.  

Sendo pouco provável que a 
COP evolua rapidamente para esta 
solução, é também com (tímida) 

Inês de Sousa Real 
Porta-voz do PAN - Partido  
Pessoas-Animais-Natureza
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IRONIA E MAIÊUTICA

Quem tem medo  
de eleições...

O país mal recuperou de 
uma pandemia devido 
à Covid-19 e já está a 

braços com uma outra pande-
mia: o medo das eleições.  

1. A fobia com o fenómeno 
eleitoral dominou os comen-
tários políticos dos últimos 
dias. Francisco Rodrigues dos 
Santos, líder do CDS, levou a 
sua avante e, para já, conse-
guiu evitar eleições diretas no 
CDS, apesar de Nuno Melo 
ainda não ter lançado a toalha 
ao chão. Por seu lado, Rui Rio 
em vez de se concentrar na 
guerra interna com Paulo 
Rangel, para depois se atirar a 
António Costa, líder do PS, 
está a seguir as pisadas de Chi-
cão ao fazer tudo por tudo 
para evitar eleições diretas e 
congresso do PSD.  

Rio parece esquecer-se que 
o PSD não é igual ao CDS e 
que daquele partido será mais 
do que provável a gestação de 
um primeiro-ministro em 
caso de alternativa com o Par-
tido Socialista. Isto significa 
que Rio deverá procurar a “va-
cina” para esta fobia das elei-
ções.  

O Presidente da República já 
fez um Conselho de Estado, já 
ouviu a opinião dos conselhei-
ros e antes já tinha ouvido os 
partidos políticos, e ainda as 
principais associações, mas, 
até à hora do fecho desta cró-
nica, continuava sem apontar 
uma data definitiva para as 
eleições, deixando o país à 
mercê de uma crise política, 
sem Orçamento e com os 
olhos da comunidade interna-
cional apontados a Portugal.  

Independentemente de vir a 
indicar uma data após a con-
clusão deste texto, Marcelo 
Rebelo de Sousa deu a enten-
der que também tem medo de 
eleições e, por isso, foi o pri-
meiro a avançar com a drama-
tização desse cenário.  

As várias conjeturas inter-
nas e externas mostram como 
o país está afastado da realida-
de de outros países onde, com 
ou sem eleições, os governos 
governam, as oposições fazem 
o seu trabalho e os chefes de 
Estado zelam pelas institui-
ções. Os exemplos estão próxi-

mos, caso de Espanha, Bélgica 
ou Itália, onde as fricções polí-
ticas são constantes. Luís 
Todo Bom fez um comentário 
apropriado esta semana no 
“Negócios”, ao afirmar que “a 
geração mais preparada e mais 
internacionalizada do país não 
está no poder”. Isto reflete 
aquilo que o país é em termos 
de governação e onde os anti-
gos “barões” não desistiram de 
comandar e orientar as opções 
políticas como se continuas-
sem a ser os donos da verdade, 
ou como é comummente acei-
te, os “donos disto tudo”.  

2. A COP26, em Glasgow, 
tem tido a facilidade de encon-
trar líderes políticos mais dis-
poníveis para encontrar solu-
ções para uma catástrofe cli-
mática que há muito começou, 
mas que terá um epílogo na 
próxima geração. Discute-se a 
redução de emissões e a limita-
ção do aquecimento global 
num planeta que está a consu-
mir recursos acima das suas 
possibilidades e não procura 
criar modelos de igualdade en-
tre continentes e entre países.  

A motivação aspiracional 
das populações pelo consumo 
é um sintoma de desigualdade 
crónica e que ninguém tem 
panaceias para resolver, exceto 
com ações revolucionárias e 
disruptivas, algo para o qual 
poucos estão disponíveis.  

O esforço tem de começar 
pela economia e tornar a sus-
tentabilidade a base para negó-
cios reprodutivos. Só desta 
forma haverá uma aceitação 
“democrática” nas limitações 
ao consumo desenfreado dos 
recursos do planeta. ■

Vítor Norinha 
Diretor Geral da Megafin

O país está afastado 
de outras realidades 
onde, com ou sem 
eleições, os 
governos governam, 
oposições fazem o 
seu trabalho e os 
chefes de Estado 
zelam pelas 
instituições

ECONOCLASTIAS

A inflação  
e o regresso  
dos ʻkamikazesʼ 

Para a economia portuguesa, a 
Europa e o mundo em geral, 
o sentimento de incerteza 

regressou em força durante o mês 
de Outubro, alimentado pela subi-
da do preço da energia e pelos pro-
blemas nas cadeias de produção re-
sultantes do encarecimento dos 
transportes. O resultado prático 
destas mudanças foi reavivar, so-
bretudo nas economias avançadas, 
o receio do regresso da inflação.   

Mostrando-se atento à situação, 
Jerome Powell, governador da Fed 
americana, voltou a deixar no ar a 
possibilidade de ir retirando o seu 
programa de quantitative easing, o 
que, a suceder, alastrará necessa-
riamente à Europa, por força do 
grau de integração entre estas duas 
economias. 

Ainda numa conjuntura de re-
cuperação dos efeitos económicos 
da pandemia, em que o PIB de 
2021 parece vir a ficar aquém dos 
valores registados em 2019, que 
margem de manobra terão os go-
vernadores dos bancos centrais 
destas duas grandes áreas para in-
fletir a política monetária que tem 
vindo a ser praticada?  

Em Portugal, por exemplo, uma 
subida das taxas de juro seria ex-
tremamente perniciosa quer para 
os rendimentos das famílias, que 
viram terminar as moratórias de 
crédito há bem pouco tempo, quer 
sobre a atividade das empresas, 
muito dependentes do crédito para 
a sua gestão corrente.  

Nas circunstâncias atuais, em 
que a oferta representa o lado cur-
to da economia – pense-se no limi-
te à produção de barris de crude 
acordada pela OPEP, ou nos pro-
blemas de cartelização dos trans-
portes marítimos em três grandes 
consórcios – é sabido que políticas 
como a monetária, que atuam do 
lado da procura, não serão apro-
priadas, implicando escolher entre 
o controlo da inflação e o estímulo 
da atividade económica e do em-
prego.  

Na zona euro, em particular, 
uma contração monetária visando 
a inflação afetará uma realidade 
que permanece significativamente 
assimétrica – a inflação de outu-
bro, de 4,1%, reflete a média entre 
uma inflação de 1,8% em Portugal 
e de 4,6% na Alemanha (Eurostat). 

Com planos de investimento eu-

ropeus em cima da mesa, pode sur-
gir a tentação de propor uma atua-
ção de tipo policy mix, direcionan-
do a política monetária para o con-
trolo da inflação e a política orça-
mental e fiscal para a resposta às 
especificidades nacionais e locais. 
A possibilidade de aumentar as ta-
xas de juro de referência é, ainda 
assim, bastante problemática. 

A este respeito vale a pena lem-
brar as declarações de Klaus Re-
gling, diretor executivo do Meca-
nismo Europeu de Estabilidade, 
numa entrevista recente à “Der 
Spiegel”, sugerindo a flexibilização 
das regras do Pacto de Estabilidade 
e Crescimento – que ele próprio 
ajudou a negociar –, por conside-
rá-las desajustadas à situação que 
se vive atualmente na zona euro.  

Nesta entrevista, Redling foi 
muito contundente quanto à ne-
cessidade de manter as taxas de 
juro baixas, uma advertência para 
que o BCE não regresse a uma po-
lítica cega de controlo da inflação. 
A política monetária tem sido o 
grande sustentáculo da política 
económica europeia, garantindo a 
sustentabilidade orçamental e fis-
cal, enquanto assegura a estabili-
dade financeira. 

Subir as taxas de juro de referên-
cia para responder a um episódio 
de ajustamento temporário, a que 
a ação de carteis, num quadro in-
ternacional de desregulamentação, 
não é alheia, é um dos maiores er-
ros que os dirigentes de política 
económica poderiam cometer nes-
ta conjuntura, comprometendo o 
que a custo se está ainda a tentar 
reparar.  

Os responsáveis nacionais e in-
ternacionais parecem ter tido até 
agora este discernimento. Espera-
mos que se mantenham imper-
meáveis à pressão dos novos ka-

mikazes. ■

Sofia Vale 
Economista, Professora do ISCTE-

Instituto Universitário de Lisboa

 Apesar de se opor à guerra, 
Teerão não criou dificuldades à in-
vasão do Iraque, comportamento 
que manteve durante a fase de re-
construção que se seguiu ao colap-
so do exército iraquiano. Instruiu 
os grupos xiitas iraquianos, que 
lhe eram próximos, a participarem 
na reconstrução do país, em vez de 
resistirem à ocupação americana. 
Quando teve oportunidade para 
dificultar a vida aos EUA, Teerão 
optou por não o fazer. 

Os esforços iranianos para agra-
dar aos EUA e minimizar os efei-
tos da animosidade americana fo-
ram inúteis. Washington não mu-
dou a sua postura e continuou a 
impedir e a minar o reconheci-
mento internacional do regime 
iraniano.  

A possibilidade de se ultrapassa-
rem experiências negativas do pas-
sado e encetar-se um novo capítu-
lo nas relações entre os dois países 
esfumou-se rapidamente. Wa-
shington para além de não respon-
der positivamente aos gestos das 
autoridades iranianas, também en-
dureceu a sua política, perdendo 
uma oportunidade única de se re-
conciliar com Teerão. O resultado 
dessa política míope está dramati-
camente à vista de todos. ■

expectativa que o mundo espera 
por um qualquer avanço relativa-
mente a conceitos como os de justi-
ça climática e ao estabelecimento de 
compromissos de cooperação com 
os países menos desenvolvidos por 
parte dos países que mais poluem 
(só os Estados Unidos e a China são 
responsáveis por 36% do total dos 
gases com efeito de estufa).  

Mas os pratos da balança estão, 
desde logo, desequilibrados, pois 
os que mais poderão vir a sofrer 
com os efeitos das alterações cli-
máticas são também aqueles com 
menor poder económico (logo, 
negocial). 

Em junho de 2019, as Nações 
Unidas alertaram para que “a dis-
tribuição desigual dos impactos 
das alterações climáticas nas re-
giões em desenvolvimento e re-
giões desenvolvidas coloca o mun-
do em risco de «apartheid climáti-
co», no qual os ricos pagam para 
escapar ao sobreaquecimento, 
fome e conflito enquanto que o 
resto do mundo sofre.”  

Estarão os líderes mundiais ao 
nível da ambição necessária para 
que se corrija rapidamente esta 
extrema desigualdade climática e 
social? ■

Subir as taxas de juro 
de referência  
para responder  
a um episódio de 
ajustamento 
temporário, é um  
dos maiores erros  
que os dirigentes  
de política económica 
poderiam cometer 
nesta conjuntura
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Web Summit 2021 
voltou a reunir em Lis-
boa, esta semana, a co-
munidade de tecnolo-

gia e empreendedorismo mundial. 
Segundo Paddy Cosgrave o evento 
é a oportunidade de “descobrir o 
futuro”. 

Mas que futuro? A questão é 
provocatória e serve para apelar à 
nossa consciência. Onde ficamos 
nós, cidadãos comuns, neste ama-
nhã que se desenha no mundo da 
inteligência digital? Em 2016, 
Klaus Schwab, fundador e presi-
dente executivo do Fórum Eco-
nómico Mundial, alertava para 
uma revolução a nível físico, bio-
lógico e digital que iria mudar si-
gnificativamente a forma como 
vivemos, trabalhamos, consumi-
mos e nos relacionamos com as 
outras pessoas.  

A escala, amplitude, complexi-
dade e intensidade da inovação 
tecnológica são evidentes se 
olharmos para o impacto que teve 
associada a pandemia de Covid-
-19. Todos fomos obrigados a 
mudar a rotina profissional, os ri-
tuais de sociabilidade e a remover 
as limitações geográficas. Rumo a 
uma vida digital, que de acordo 
com o arquiteto visionário Ne-
groponte, autor do livro “Ser Di-
gital”, de 1995, “incluirá cada vez 
menos dependência de estar num 
lugar específico, num momento 
específico”.  

Tal cenário, implica, também, 
mudanças económicas, sociais e 
culturais de proporções incomen-
suráveis e avisa-nos que não pode-
mos voltar as costas à impressibili-
dade e ressonância que o desenho 
do nosso futuro pode ter no rumo 
das nossas vidas reais no mundo 
digital. Assim, temos que estar in-
formados para conseguir transfor-
mar estes factos em vantagens.  

Neste contexto, a Internet volta 
a assumir um novo papel. Deixa o 
repositório 2D e foca-se nas expe-
riências 3D, uma aposta possível 
graças aos avanços tecnológicos da 
5G, que permitem uma melhor, 
mais consistente, e móvel conecti-
vidade. Desafio que Mark Zucker-
berg abraçou, a semana passada, ao 
anunciar que a sua empresa está no 
futuro metaverso. Termo que teve 
origem em 1992 no romance de 
ficção científica “Snowcrash”, de 

CRÓNICA

Descobrir o futuro, 
mas que futuro?

Alexandra Paio 
 Docente do ISCTE-IUL

A
 

Neal Stephenson, publicado no 
mesmo ano, em que o autor explo-
ra a complexidade da realidade vir-
tual semelhante ao mundo real.  

Recorrendo a outro filme, “The 
Matrix”, significa que qualquer 
coisa que possamos imaginar pode 
existir, ao estendermos as nossas 
vidas reais para um mundo pura-
mente virtual. A gamificação em 
massa, ganha, assim, grande desta-
que na nossa vida quotidiana. A 
integração de informação do mun-
do real no mundo digital lúdico 
amplia a interação das pessoas, fa-
zendo com que se comportem da 
maneira idealizada.  

Como esta onda de inovações 
disruptivas emergentes no mundo 
real está longe de resumir-se a uma 
semana de Web Summit, e ao 
novo nome da empresa de Zucker-
berg, importa promover uma dis-
cussão viva e franca, mais alargada, 
sobre o potencial destas mudanças 
nos espaços físicos onde vivemos.  
A interligação das realidades vai, 
com toda a certeza, revolucionar o 
nosso futuro nas cidades, nos bair-
ros, nas nossas casas. Se não nos 
questionarmos, vamos ser ultra-
passados pelas mudanças de para-
digma social alimentadas por co-
munidades globalmente virtuais, 
economias digitais e novos mode-
los de governação. O habitat do fu-
turo é virtual. ■

Rumamos a uma vida 
digital que implica, 
também, mudanças 
económicas, sociais  
e culturais de 
proporções 
incomensuráveis 
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Fumio Kishida: um primeiro-ministro 
no olho do furacão

alvo uns breves instan-
tes entre 1993 e 1994 e 
novamente de 2009 a 
2012, o Partido Liberal 

Democrático (PLD) governa o Ja-
pão desde o remoto ano de 1955, 
que coincide exatamente com o 
ano da sua formação. Para além de 
dar cabo daquilo que são as ale-
grias de uma votação inesperada – 
coisa que sucede na esmagadora 
maioria dos países democráticos 
exatamente por serem isso mesmo 
– o PLD demonstra não ter se não 
em si próprio o seu principal ad-
versário. Nas eleições gerais ante-
cipadas do passado domingo, esse 
adversário esteve mais ativo: o 
partido conseguiu mais uma maio-
ria necessária para continuar a go-
vernar, mas com uma margem re-
duzida em relação àquela com que 
contava até ao sábado anterior. 

O novo primeiro-ministro, Fu-
mio Kishida, tinha uma boa razão 
para antecipar as eleições: a sua 
nomeação não resultou do voto 
popular. De facto, a nomeação de 
Kishida foi formalmente ratificada 
numa votação em ambas as câma-
ras – obteve 311 votos na Câmara 
Baixa, contra os 124 votos do prin-

cipal líder da oposição Yukio Eda-
no, e 141 contra 65 na Câmara 
Alta. Fumio Kishida, de 64 anos, 
sucedia assim a Yoshihide Suga, 
que se demitiu em bloco com o seu 
gabinete após pouco mais de um 
ano no poder. Mas a razão princi-
pal era política: Shinzo Abe, o mais 
popular primeiro-ministro japo-
nês das últimas décadas, renunciou 
em setembro de 2020 por motivos 
de saúde e o seu sucessor, Yoshihi-
de Suga, resistiu apenas por um 
ano. Os Jogos Olímpicos do verão 
passado, de que o resto do mundo 
menos o país que os organiza se 
esquece mal a chama olímpica é 
apagada, patrocinaram mais uma 
onda de Covid-19 e o lugar do pri-
meiro-ministro foi uma das víti-
mas colaterais da pandemia. 

Kishida estava por isso necessi-
tado de um ‘banho’ de multidão 
que lhe permitisse ganhar a con-
fiança dos japoneses não só para li-
derar o país, mas também para ge-
rir a economia pós-Covid. Apesar 
de considerado impopular pelos 
analistas, Kishida ‘limpou’ as ante-
cipadas com a mesma facilidade 
dos seus ancestrais de 1955. Mas 
isso não lhe melhora as perspetivas 

para os próximos quatro anos. 
É que o Japão, sem ter propria-

mente culpa nisso, está no que se 
costuma chamar olho do furacão. 
Tradicionalmente beligerante – o 
Japão foi o único país que no sécu-
lo XX conseguiu entrar em guerra 
com a Rússia, a China e os Estados 
Unidos, fora as escaramuças na 
Coreia e uma ou outra passeata 
imperial e militar nos arredores do 
arquipélago – a pátria dos nipóni-
cos é eminente pacífica desde que 
serviu de organismo vivo para as 
experiências nucleares dos norte-

-americanos. E assim se tem man-
tido, até porque a Constituição a 
isso obriga: “o povo japonês re-
nuncia para sempre ao uso da 
guerra como direito soberano da 
nação e à ameaça e uso da força 
como meio de resolver contencio-
sos internacionais”, diz o artigo 9º 
do texto fundamental. 

O problema é que, se o mundo 
muda pouco em território nipóni-
co – robustamente fechado sobre 
si próprio, a pontos de ser dos 
poucos países que despreza o in-
vestimento estrangeiro e tem uma 
dívida pública gigantesca mas uma 
dívida externa quase a zeros – o 
mundo à sua volta está em cons-
tante mutação. E não é para me-
lhor: o Mar da China é por estes 
dias um dos lugares mais perigosos 
do planeta. Sabia-se que os Estados 
Unidos e a China não são propria-
mente amigos – apesar do encon-
tro histórico entre Mao Tsé-Tung 
e Richard Nixon em fevereiro de 
1972 – como também se sabia que, 
no que tem a ver com a China, o 
pensamento político de Joe Biden 
difere em muito pouco do do seu 
antecessor. E se difere alguma coi-
sa, é para pior: o democrata deci-

diu que só tem a ganhar em extre-
mar as relações com a China – e a 
formação da tríplice aliança militar 
com o Reino Unido e a Austrália 
que tomou o nome de AUKUS é a 
inesperada consubstanciação desse 
ódio que parecia tão umbilical-
mente republicano. Ora, sendo 
este AUKUS uma aliança que diz 
ser uma espécie de observador de 
Taiwan e um tomador firme da 
sua democracia, o Japão passa a fa-
zer parte desse triângulo para onde 
se estão a virar todas as armas. 

No caso de haver uma guerra ‘a 
sério’ entre o AUKUS e a China, 
Fumio Kishida, por muito que não 
queira, por muito que exiba o arti-
go 9º numa qualquer Assembleia 
Geral da ONU, terá que tomar 
uma posição. E nenhuma delas, 
como é fácil de compreender se se 
olhar para o mapa do Mar da Chi-
na, é boa – nem mesmo se decidir 
manter-se obstinadamente neu-
tro, coisa que por certo o ocidente, 
ou pelo menos os Estados Unidos, 
não lhe perdoariam. Para bem da 
Ásia e dos seus arredores (o resto 
do mundo), é bom que Fumio 
Kishida nunca seja confrontado 
com esta escolha. ■
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O artigo 9º da 
Constituição japonesa 
impede o país de entrar 
em guerra, mas 
o que fará o Governo 
nipónico se o AUKUS  
e a China decidirem 
medir forças  
por causa de Taiwan?

António Freitas de Sousa  
afsousa@jornaleconomico.pt
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ENSAIO

 pandemia de Covid-
-19, que há cerca de 
dois anos se espalha 
pelo planeta, veio agra-

var o problema ambiental que já 
preocupava a Humanidade, não só 
em resultado do acelerado aqueci-
mento climático, da acentuada 
queda dos indicadores de biodiver-
sidade, da preocupante subida das 
águas do mar, do aumento do nú-
mero de inundações e da intensida-
de das erupções vulcânicas – para já 
não falar dos efeitos da rápida digi-
talização da economia e do poten-
cial desemprego emergente numa 
sociedade que se encontra em pro-
funda transformação. 

1. Antes da pandemia, a União 
Europeia já vinha sentindo alguns 
destes efeitos, quer no ritmo espe-

Reflexões sobre a crise orçamental

Francisco Murteira Nabo 
Economista

A
 

rado para uma maior harmoniza-
ção no processo de unificação polí-
tica, quer quanto ao processo de 
alargamento e maior integração 
económica e social – como ficou 
bem claro com a recente saída do 
Reino Unido da União Europeia, e 
o aparecimento em alguns países 
de democracias frágeis ou em fra-
gilização, como atualmente se ob-
serva na Polónia e na Hungria – 
quer ainda quanto às evidentes di-
ficuldades da União em garantir 
um maior e mais sustentável equi-
líbrio entre alguns dos seus países 
membros, como é o caso da Grécia 
e também de Portugal, que nos úl-
timos vinte anos teve um muito 
baixo nível de desenvolvimento 
económico. Portugal, tendo diver-
gido em termos de média euro-
peia, será provavelmente um dos 
países que, pela sua pequena di-
mensão e posição periférica, no fu-
turo mais próximo poderá vir a so-
frer face às preocupantes tendên-
cias globais que se perspetivam no 
século XXI. 

 Sendo este o quadro provável 
que vamos ter de enfrentar por al-
guns anos – quer na Europa, quer 
no nosso país – seria bom apro-
fundar duas questões que, a meu 
ver, poderão ser determinantes 

para, por um lado, melhor enfren-
tar a tendência para o aparecimen-
to de alguns regimes autoritários 
na Europa e, por outro, que condi-
ções de base mínimas deverão 
existir para que países como Por-
tugal possam fortalecer a sua sau-
dável democracia e, ao mesmo 
tempo, contribuir para uma signi-
ficativa melhoria da sua insufi-
ciente sustentabilidade económica 
e social.  

2. Quanto ao primeiro ponto – 
como suster apetites autoritários – 
há algo da minha vida pessoal que 
acho útil recordar. Na década de 60 
do século passado, então ainda um 
jovem estudante de economia, tive 
a oportunidade de trabalhar du-
rante algum tempo numa empresa 
em Tromso, no Norte da Noruega, 
e, por esta razão, conhecer com al-
guma profundidade os diferentes 
países nórdicos que, já na altura, 
eram uma referência mundial em 
termos da difícil combinação de 
um desenvolvimento sustentável 
com uma invejada e sã democracia.  

Recordo hoje que a primeira 
coisa que compreendi ao chegar à 
Escandinávia foi que a importân-
cia da correlação e equilíbrio entre 
uma saudável democracia e um 
ritmo elevado de desenvolvimento 

era a chave para o bom ambiente, a 
tolerância e o desenvolvimento 
existente, imagem de marca da Es-
candinávia, como uma zona da Eu-
ropa em que todos gostaríamos de 
viver e de imitar.  

Por outro lado, países onde exis-
tam frustrações quanto ao cresci-
mento económico, relevantes de-
sigualdades sociais e elevados ní-
veis de desemprego há uma maior 
dificuldade em negociar essenciais 
equilíbrios políticos entre os parti-
dos, situação que pode debilitar a 
democracia e mesmo originar mo-
vimentos populistas, movimentos 
que usualmente propagam o auto-
ritarismo político como um mode-
lo de governo mais eficaz, fragili-
zando desta forma o modelo de-
mocrático.  

Esta é uma questão central, até 
porque, por vezes, esse populismo 
é intencionalmente acompanhado 
de uma tendência para confundir 
“crescimento com desenvolvimen-
to”, confusão não ingénua, como 
não ingénua pode ser a avaliação 
do desenvolvimento de um país 
apenas pelo crescimento do seu 
Produto Interno Bruto (PIB). 

Qualquer economista sabe que o 
crescimento do PIB não revela, 
por si, o nível desenvolvimento de 

É necessário que 
existam nos próximos 
anos governos estáveis 
com políticas  
a médio ou longo 
prazo, o mesmo é dizer, 
governos liderados  
por partidos que 
tenham obtido por si 
mesmos maiorias 
parlamentares ou, na 
sua ausência, formem 
coligações partidárias 
suficientemente 
estáveis  
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um país. Apenas a qualidade de um 
conjunto de outros indicadores de 
natureza económica e social pode 
avaliar a sustentabilidade do seu 
desenvolvimento, especialmente 
no que se refere aos níveis ou 
graus de desigualdade entre os seus 
cidadãos. O PIB pode crescer, mas 
pode não contemplar necessaria-
mente políticas que visam a redu-
ção das desigualdades sociais, 
questão chave para um desenvol-
vimento mais sustentável.  

Se aceitarmos que a União Euro-
peia está agora a sofrer maiores di-
ficuldades na redução das desigual-
dades entre as economias dos Esta-
dos-membros por causa da crise 
pandémica, então é bom que se 
diga que a Europa terá de criar 
condições para garantir uma nu-
clear correlação e equilíbrio entre 
uma sã e eficiente democracia com 
um desenvolvimento económico e 
social mais sustentado, evitando 
perigosos extremismos políticos e 
expectativas populistas pouco su-
portadas e recomendadas 

3. E Portugal: como sair da crise? 
Sendo Portugal um país pequeno e 
periférico europeu, que hoje herda 
cerca de vinte anos de muito baixo 
crescimento do PIB – embora com 
importantes avanços em termos de 
redução das desigualdades e rele-
vantes políticas sociais – sofrerá 
obviamente bastante com a crise 
pandémica, situação que, de resto, 
é já bastante evidente.  

São de saudar os importantes 
apoios que a União Europeia de-
cidiu com a aprovação do Plano 
de Recuperação e Resiliência 
(PRR), que estará em execução 
nos próximos anos. Mas numa 
crise da dimensão da que enfren-
tamos não basta que uma eficiente 
implementação do PRR e outras 
medidas económicas de incentivo 
ao investimento público e priva-
do sejam bem-sucedidas. Será 
ainda necessário que existam con-
dições políticas, económicas e so-
ciais que garantam a médio e lon-
go prazo uma convergência entre 
a democraticidade do sistema e as 
políticas de desenvolvimento 
económico e social, a tal correla-
ção imprescindível ao equilíbrio 
entre a democracia e a sustentabi-
lidade já referida.  

É necessário que existam nos 
próximos anos governos estáveis 
com políticas a médio ou longo 
prazo, o mesmo é dizer, governos 
liderados por partidos que tenham 
obtido por si mesmos maiorias 
parlamentares ou, na sua ausência, 
formem coligações partidárias su-
ficientemente estáveis que permi-
tam implementar políticas econó-
micas e sociais eficientes em de-
mocracia plena, e que sejam con-
sistentes e sintonizadas com o pro-
jeto europeu. Na sua ausência, e 
em situação de crise, será muito 
difícil a obtenção dos imprescindí-
veis equilíbrios políticos.  

4. A questão que se está agora a 
viver no país para a aprovação do 
Orçamento para 2022 é um bom 
exemplo do acima referido. Os 
partidos dos extremos, quer de es-
querda quer de direita, procura-
ram a todo o momento reivindicar 
para o seu eleitorado o máximo de 
direitos ou regalias, estando por 
isso pouco disponíveis para apoiar 
e votar as propostas dos partidos 
que governam, neste caso o PS. A 
disponibilidade para o efeito re-
queria um amadurecimento da de-
mocracia que, quando não existe, 
pode conduzir a quedas do Gover-
no e ou à instalação de crises peno-
sas e por vezes prolongadas. Foi o 
que aconteceu agora em Portugal.  

É bom recordar que os desafios 

que nos esperam devem obrigar-
-nos a, quanto antes, nos integrar-
mos no grupo de países que mais 
rapidamente “compreendam” o 
que fazer para adaptar a nossa so-
ciedade e o nosso modelo de go-
vernação às exigências impostas 
pelas novas condições do planeta. 
A crise será longa e, para a ultra-
passar, vai ser preciso ambição, 
boa liderança, investimento estru-
turante e uma forte concentração 
do país nas questões essenciais ao 
progresso e à melhoria das condi-
ções económicas e sociais dos mais 
desfavorecidos. 

Portugal tem de ter cada vez 
mais políticas sustentáveis numa 
Europa que se quer cada vez mais 
democrática e globalmente com-
petitiva. 

5. A derrota na Assembleia da 
República do Orçamento para 
2022 vai conduzir a eleições ante-
cipadas, num quadro de elevada 
incerteza quanto à formação de 
uma maioria estável que assegure 
as condições necessárias para ul-
trapassar a crise económica em 
que o país se encontra.  

Tendo em consideração a infor-
mação à data disponível, pode pre-
ver-se que serão duas as alternati-
vas que das eleições resultarão um 
partido com vocação de governo – 
PS ou PSD – assegura uma maioria 
eleitoral absoluta ou, em alternati-
va, é possível negociar uma maio-
ria parlamentar de um destes par-

tidos com partidos à sua esquerda 
ou à sua direita. Sendo pouco pro-
vável a formação de um governo 
de bloco central – PS e PSD – 
como afirmado pelo líder do PS e 
tendo em conta a recente expe-
riência de coligação à esquerda, 
bem como a fragilidade em que os 
dois partidos da coligação (PCP e 
BE) ficaram, ou que se encontram 
(CDS), torna-se difícil o apareci-
mento de uma coligação sólida 
para o médio e longo prazo, quer à 
esquerda, quer à direita.  

Neste quadro, e tendo em conta 
o grau de maturidade da nossa de-
mocracia, como economista preo-
cupado com as condições de lon-
gevidade e sustentabilidade da 
nossa governação, considero que o 
aparecimento de um partido de 
vocação governamental – PS ou 
PSD – com maioria absoluta seria 
a situação que melhor conduziria a 
uma política de equilíbrio a médio 
e longo prazo entre o desenvolvi-
mento económico e as importan-
tes exigências na área social. E sen-
do certo que só lá para meados de 
2022 teremos um novo orçamento 
aprovado, será recomendável que 
o atual Governo se mantenha em 
funções, com os poderes que a lei 
lhe confere, evitando atrasos ou 
desvios na implementação do 
PRR, peça chave para que na pró-
xima meia dúzia de anos se rees-
truture e dê sustentabilidade real à 
nossa economia.  ■

PUB

Portugal tem de  
ter cada vez mais 
políticas sustentáveis 
numa Europa que  
se quer cada vez  
mais democrática  
e globalmente 
competitiva
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“Se fechassem  
o mercado europeu, 
Hollywood fechava” 

António-Pedro Vasconcelos Cineasta

Nesta conversa  
amena e descontraída, 
o cineasta António-Pedro  
Vasconcelos fala sobre a 
sua paixão pelos livros e 
pela pintura, a liberdade 
que viveu em Paris  
e a enorme dispersão  
de produção audiovisual, 
concluindo que  
“as séries são o futuro  
do audiovisual”. 
Pretexto para conhecer 
melhor um contador  
de histórias que não 
prescinde de ler a realidade  
e devorar a ficção.

Ana Pina 
apina@jornaleconomico.pt

“A raça humana não  

pode suportar muita realidade” 

Quem o escreveu foi T.S. Eliot. 
Quem o subscreve, agora e sem-
pre, é António-Pedro Vasconce-
los. Fala o amante de ficção, o de-
vorador de livros. Ou melhor, e ci-
tando o próprio, o devorador de 
“romances. Depois vem o resto”.  
Furtando uma conhecida frase, 
dir-se-ia que primeiro era o Ver-
bo. Nada disso. Primeiro era a luz, 
pois quando queríamos passar a 
palavra ao autor de ensaios, essa 
faceta menos conhecida de Antó-
nio-Pedro Vasconcelos, que tam-
bém responde pelas suas iniciais, 
APV, a luz intrometeu-se.  
O Tejo, ao fundo, contemplou-nos 
e não tomou partido. Mas a luz, 
essa, não perdoou e impeliu-nos 
da varanda para o interior, em 
busca de sombra e recato. Sem nos 
apercebermos, a ação já se desen-
rolava na biblioteca da casa de 
APV, onde a penumbra levava a 
melhor sobre o sol de outono.  

Somos recebidos por Mário 
Soares, em estado hilariante, e Jú-
lio Pomar, sereno e de sorriso nos 
olhos. Noutra parede, um recorte 
chama também a atenção. Desta 
feita pelo pesar, pela angústia, pelo 
medo que nela paira. Homens, 
mulheres e crianças no mar, numa 
miserável balsa que ameaça afun-
dar-se a qualquer instante. 

“Guardei este recorte a propósi-
to da história de um capitão que 
abandonou os passageiros e de eles 
sobreviverem no mar, porque me 
lembra um quadro famoso de Gé-
ricault, «Le radeau de la Méduse». 
Está a ver qual é? É igual!” 

E retirou um livro, dentre os 
muitos que formam torreões, 
quais ameias de castelo sobre uma 
imensa mesa, e abriu, num movi-
mento lento e certeiro, na página 

onde está uma reprodução desse 
quadro. “A qualidade da imagem é 
péssima”. Mais uma vez a luz. A 
impressão não respeitou a luz. As 
nuances da luz. E assim regressa-
mos ao ensaio que escreveu para a 
Fundação Francisco Manuel dos 
Santos, “O Futuro da Ficção”, so-
bre o papel da ficção na cultura 
ocidental desde Homero até John 
Ford. Tão-só um dos seus realiza-
dores preferidos. 

Mas ainda não chegou o mo-
mento de falar de cinema com An-
tónio-Pedro, que já disserta com 
enorme prazer sobre outro pintor 
e a sua capacidade de subversão: 
Velázquez. “O primeiro dinheiro 
que ganhei na minha vida foi a fa-

zer banda desenhada, com 18 anos. 
E o primeiro dinheiro que ganhei 
foi para ir ao Prado ver este qua-
dro, porque percebi que este qua-
dro – e aponta para o “Cristo Cru-
cificado” –, como todo o Velás-
quez, é completamente subversi-
vo. Só que a subversão no Velás-
quez é uma coisa de que ninguém 
se apercebeu”. 

Por que razão é que este quadro 
é subversivo? “Porque é o único 
quadro em que o Cristo está apoia-
do nos pés. Em todos os outros 
está pendurado na cruz, só que Ve-
lázquez não está a pintar Cristo, 
está a pintar o modelo. Para isso 
não o podia pendurar numa cruz. 
E depois pôs aqui uma coisa [e 
aponta para a aura na cabeça da fi-
gura retratada] para não dizerem 
que não era católico! E este aqui – 
“As Meninas” – é uma das maiores 
subversões que Velázquez alguma 
vez fez. Está a pintar as filhas do 
Rei, mas qual é o personagem 
principal? É ele próprio! E sabia 
muito bem o que estava a fazer.” 
[sorriso] 

De Géricault e Velázquez ao 
Louvre foram breves instantes. 
Tempo ainda para cumprimentar a 
“Vitória de Samotrácia” e tecer loas 
a esta mulher alada enigmática, 
obra-prima da época helenística. 
Outro vício, paixão de APV: visitar 
museus. Não prescinde de tal “ni-
cotina”. Mas já que nos encontrá-
vamos na capital francesa, a per-
gunta impunha-se: se vivesse outra 
vez os anos 60 em Paris, voltaria a 
fazer tudo o que fez outra vez? 

 
“A arte é tentada a despertar  

os homens para a grandeza  

que estes ignoram em si”  

André Malraux 
Nasce em Leiria a 10 de março de 
1939. O liceu é feito em Coimbra, 

Lisboa e no Colégio dos Jesuítas de 
Santo Tirso, onde põe a fé à prova. 
Em 1957 ingressa na Faculdade de 
Direito de Lisboa, que frequenta 
durante três anos, mas nunca virá 
a concluir. “Foi coisa que nunca li-
guei nenhuma, o Direito. Em três 
anos fiz uma cadeira... Ia para as 
aulas com livros de poesia e ro-
mances de Stendhal”. 
Nos anos da faculdade, o Cine-
-Clube Universitário de Lisboa 
(CCUL) abre um concurso de crí-
ticas e APV começa a escrever nos 
seus boletins. De 1958 a 1960 faz 
parte da direcção do CCUL. 

Escreve na revista “Imagem” a 
convite de José Ernesto de Sousa – 
de quem foi assistente em filmes 
de publicidade –, assim como no 
“Jornal de Letras e Artes”, e assina 
a coluna «Campo/Contracampo», 
em conjunto com Alberto Seixas 
Santos, no “Diário de Lisboa”. Em 
outubro de 1961 parte para Paris 
como bolseiro da Fundação Ca-
louste Gulbenkian, para estudar 
Filmologia na Sorbonne. Será 
mesmo assim? 

“Se eu vivesse outra vez os anos 
60, acho que foi a melhor coisa que 
eu fiz e voltaria a fazer. Não me 
lembro dos detalhes no dia a dia, 
mas voltaria a fazer praticamente 
tudo igual”, garante APV com um 
sorriso discreto.  

“Levei a minha mulher e o meu 
filho mais novo, que tinha mês e 
meio na altura. Claro que ela aca-
bou por se ocupar mais dele do 
que eu. Era um bebé e eu tinha de 
justificar a minha bolsa e a minha 
curiosidade, e portanto o que era 
essencial para mim era ver filmes. 
Por um lado, ver na cinemateca 
toda a história do cinema – a Ci-
nemateca abria às seis e meia, e 
tinha três sessões até à meia noite 
e tal. Vi uma média de mil filmes 

“Ninguém  
pode imaginar  
hoje o que é um jovem,  
que viveu em Portugal  
até aos 21 anos,  
chegar a Paris... 
Liberdade!  
Isso para mim  
foi tão importante 
como o cinema 
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por ano. E, por outro lado, du-
rante o dia, as sessões começavam 
ao meio-dia, ia ver os filmes que 
tinham estreado às salas de cine-
ma. Tive sorte, pois apanhei a al-
tura em que se estavam a estrear 
os filmes da Nouvelle Vague, Go-
dard, Truffaut e por aí fora, e 
também os filmes dos últimos 
grandes mestres americanos e 
italianos”. 

Para quem ama a ficção e a his-
tória do cinema, não seriam as au-
las na Sorbonne a levar a melhor 
sobre os mestres... “Na Sorbonne 
não, no IDHEC [Institut des Hau-
tes Etudes Cinématographiques]. 
É verdade que fui para a Sorbonne 
porque havia um curso de filmo-
logia, pois não queria perder três 
anos em Paris numa escola, a 
aprender os princípios do cinema 
e como é que se mexe numa câma-
ra... não me interessava nada dis-
so. Para mim, o mais importante 
era ver os mestres. A técnica era 
uma coisa que depois aprenderia 
com facilidade. Não me arrepen-
do. Só que, para efeitos da Gul-
benkian, era difícil se eu dissesse: 
«olhe, quero uma bolsa para ir ver 
filmes».  

E como se consegue uma bolsa 
para ‘ver filmes’? “Havia o tal curso 
de filmologia, que era uma disci-
plina que tinha sido inventada por 
um tipo chamado [Gilbert] Co-
hen-Séat, que não tinha a ver com 
o cinema mas sim com imagens 
em movimento. Ou seja, com a ca-
pacidade hipnótica que as imagens 
têm. E, portanto, o governo fran-
cês acabou por lhe dar uma escola, 
porque aquilo podia servir em caso 
de guerra e de conflitos, etc., para 
manipular imagens. No fundo, não 
tinha muito a ver com o que eu 
queria fazer, mas como era a Sor-
bonne e o professor principal era o 
Georges Sadoul – uma proemi-
nência da história do cinema que 
aceitou ser meu tutor – consegui 
que me dessem a bolsa”.  

“Mas depois o Instituto fechou 
e eu pedi à Gulbenkian para ter-
minar os meus estudos em Paris, e 
o Georges Sadoul escreveu uma 
carta muito elogiosa a dizer que 
era um crime interromper os 
meus estudos e a Gulbenkian con-
cedeu-me mais um ano... Aí, sim, 
já só para ver filmes, com a tutela 
do Georges Sadoul, que eu vi para 
aí uma vez na vida! [sorriso] 

Paris deu-lhe mais do que cine-
ma e Nouvelle Vague? “Para além 
do cinema, que é fascinante, nin-
guém pode imaginar hoje o que é 
um jovem que viveu em Portugal 
até aos 21 anos, a idade que eu ti-
nha quando fui para Paris, primei-
ro em Leiria, depois em Coimbra, 
depois em Lisboa... Fui subindo 
em ‘escala’, digamos assim, porque 
o meu pai era juiz e ia sendo no-
meado e colocado em diferentes 
cidades...” 

“E depois havia a ditadura, a 
censura, a PIDE. As mulheres não 
podiam ir ao café, não podiam sair 
sozinhas do país... Os livros eram 
proibidos, os filmes eram proibi-
dos ou cortados... Aconteceu uma 
vez, estar a beijar uma senhora, 
num bar, e ser posto na rua... E de-
pois chegar a Paris! Ir às bibliote-

cas, poder comprar qualquer livro 
e ver os filmes que bem quisesse. 
Havia mulheres nos restaurantes, 
nos cafés, pessoas a beijarem-se 
nas ruas... Liberdade! Isso para 
mim foi tão importante como o ci-
nema”. 

Terminada a bolsa, a vontade de 
não regressar a Portugal é imensa. 
Tenta ficar em França como assis-
tente ou estagiário de Jean-Luc 
Godard. Não resultou. Itália e um 
realizador que muito aprecia, Ros-
sellini, são a sua próxima aposta.  

“Tinha um amigo em Roma que 
tinha outro amigo com bons con-
tactos no meio intelectual e podia 
abrir-me portas para um encontro 
com o Rossellini. Meti-me no 
comboio e fui para Roma, mas pa-
rei em Florença porque queria ver 
a cidade e, claro, as Uffizi. E quan-
do lá chego, era o dia em que esta-
vam fechadas! E nunca mais me 
vou esquecer disso porque estava 
um outro fulano, também ele mui-
to dececionado, que resmungava 
umas coisas em português. E então 
meti conversa. Sabe quem era? O 
Eduardo Lourenço! Foi assim que 
conheci o Eduardo Lourenço. E ali 
estávamos os dois, sozinhos, em 
Florença, lixados pelas Uffizi esta-
rem fechadas. Uma coisa incrível!” 
[sorriso] 

As histórias intrometem-se e 
fluem, quais curtas-metragens. O 
combóio já segue viagem para Ro-
ma. “Tinha comprado o «Corriere 
della Sera» e, quando abro o jor-
nal, leio uma carta do Rossellini a 
explicar que ia abandonar o cine-
ma e porquê. Ia dedicar-se à tele-
visão... Decidi ir à mesma. Quan-
do lá cheguei, ainda liguei para 
casa do Rossellini. Atendeu uma 
pessoa – não sei se foi o próprio 
ou não – a dizer que ele não esta-
va. Expliquei o que pretendia e 
disseram que era a pior altura, 
porque ele abandonou o cinema e 
tal... Ainda escrevi ao Antonioni – 
até tenho uma carta dele. O ‘meu’ 
realizador era o Rossellini, mas se 
conseguisse um estágio com o An-
tonioni talvez me abrisse portas e 
pudesse ficar em França ou Itália... 
Mas o Antonioni, de uma maneira 
muito simpática, disse-me: «Não 
tenho lugar para si. Além disso, 
desaconselho. Se você quer ser 
realizador e tem a sua própria vi-
são do mundo, vai ficar condicio-
nado pela minha». Uma desculpa 
inteligente e diplomática, diga-
mos. Depois acabei por voltar a 
Portugal, não tinha alternativa...”. 
 
“A fotografia é verdade. E o cinema é 

a verdade vinte e quatro vezes por se-

gundo. O cinema é a fraude mais bela 

do mundo” 

Jean-Luc Godard 
A vontade de fazer filmes era 
imensa. Descobriu que, apesar da 
ditadura, da censura e da PIDE, 
havia outros como ele que que-
riam fazer cinema. Das tertúlias no 
Vá-Vá ao Cinema Novo, de Paulo 
Rocha e Seixas Santos, a João Cé-
sar Monteiro, Fernando Lopes e 
Cunha Telles, a 7ª arte trilhava no-
vos caminhos. APV funda o Cen-
tro Português de Cinema em 1969, 
que virá a dirigir em 1974/75, para 
aí rodar a sua primeira longa-me-

tragem, “Perdido por Cem” (1972). 
Vivia para o cinema.  

“Nunca fui aliciado para o PC. 
Muitas pessoas da minha geração 
foram aliciadas, mas eu, sendo de 
esquerda, era e sou social-demo-
crata, não sou revolucionário. In-
dependentemente de ser um leitor 
assíduo do Marx e Lenine, e de ter 
um fascínio sobretudo pelo Marx 
escritor e historiador, as profecias 
de que, um dia, passando pela dita-
dura do proletariado, poderia ha-
ver uma espécie de paraíso na Ter-
ra, nunca me seduziram. O que me 
interessa é o cinema”.  

E o cinema é a confluência de 
uma boa história com uma boa di-
reção de atores, a que não será 
alheia a ‘mão’ do produtor. Essa 
figura que tudo pode ou tudo per-
de, e a quem “o sistema não favo-
rece”, sublinha APV, porque em 
Portugal “não há indústria cine-
matográfica”.  

Ainda assim, o JE quis saber se o 
cineasta – que realizou mais de de-
zena e meia de filmes, o mais re-
cente dos quais com estreia marca-

da para o início de 2022, um vasto 
conjunto de documentários e sé-
ries para televisão – destacaria al-
gum produtor nacional.  

“Há dois. O [António] Cunha 
Telles. Trabalhei com ele espora-
dicamente, nunca continuada-
mente, mas era um produtor ex-
traordinário. No meu caso, aju-
dou-me imenso – apesar de ter-
mos tido alguns conflitos –, mas é 
a pessoa que eu mais respeito. E o 
Paulo Branco. O primeiro filme 
que ele produziu foi o meu, o 
“Oxalá”, porque éramos muito 
amigos. Mas depois desenten-
demo-nos.... “ 

“E porque é que são dois grandes 
produtores? Porque quer um quer 
outro passaram as fronteiras e não 
se contentaram em fazer uns fil-
mezinhos aqui. Foram buscar di-
nheiro lá fora, foram produzir fil-
mes lá fora, franceses nomeada-
mente, e projetaram também fil-
mes portugueses no estrangeiro. 
Obviamente, são produtores que 
dependem de financiamentos pú-
blicos, porque não há nenhum país 

PESSOAS

“Creio que as séries  
são o futuro do 
audiovisual. Se fosse 
mais novo, talvez  
me interessasse,  
mas teria de poder 
escrever e realizar
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últimos anos da vida do Tolstoi, 
havia verdadeiras peregrinações a 
casa dele... Isto para não falar do 
Victor Hugo.  

“É nesse sentido que a grande 
ficção foi sempre uma forma de 
ajudar as pessoas a reverem-se por 
interpostas personagens e inter-
postas intrigas, de ajudá-las a per-
ceberem-se a si mesmas, as suas 
ansiedades, os seus sonhos, os seus 
receios. E eram coisas que eram 
discutidas por toda a gente.  

Atualmente, há milhares de coi-
sas – e não estou a contestar isso e 
a qualidade de muitas obras –, mas 
não há aquilo a que chamavam os 
grandes autores. Tinham interpre-
tado a sociedade de tal maneira 
que tinham esse papel, ou seja, 
eram autores de culto.  

“A ficção tinha esse papel, hoje 
não tem. Digamos que há uma 
grande dispersão e que ainda não 
se conseguiu encontrar uma for-
ma de expressão adequada ao sé-
culo XXI que consiga ser federa-
dora. Veremos se o cinema vai 
continuar...”. ■
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Tem de haver  
dinheiro público para  
o cinema. E tem que 
haver regulação do 
mercado e imposições  
a toda a cadeia de valor  
para que uma parte  
do dinheiro que 
ganham seja reciclável 
e reinvestido  
no cinema” 
 
António-Pedro 
Vasconcelos 
Cineasta

na Europa, nem no mundo, em 
que os filmes sejam pagos pelo seu 
próprio mercado. Se fechassem o 
mercado europeu, por exemplo, 
Hollywood fechava, tinha que se 
reconverter”. 

Aqui chegados, é preciso alar-
gar a conversa a outras duas 
áreas, exibição e distribuição. Por 
uma razão muito simples. Os 
EUA “não se comparam connos-
co [Europa] porque têm uma dis-
tribuição planetária, e eles perce-
beram que o segredo da indústria 
é a distribuição. Não é nem a pro-
dução nem a exibição, porque 
dantes tinham uma estrutura in-
tegrada: eram produtores, distri-
buidores e exibidores. O Roose-
velt acabou com isso, proibiu-os 
de ter salas. E depois deixaram de 
ser produtores. Hoje em dia, são 
produtores independentes que 
propõem filmes aos estúdios, que 
são fundamentalmente distribui-
dores. Se o filme interessa, dão 
garantias de distribuição à escala 
‘x’ e você vai ao banco e arranja o 
dinheiro.  

“É óbvio que não nos podemos 
comparar com Hollywood, mas 
isto é para dizer que não há ne-
nhum país – nem a França, que é 
de todos os países europeus o que 
tem maior sucesso, uma indústria 
audiovisual, políticas inteligentes e 
continuadas, se paga a si própria. 
Tem de haver dinheiro público. E 
tem que haver regulação do mer-
cado e imposições a toda a cadeia 
de valor para que uma parte do di-
nheiro que ganham seja reciclável 
e reinvestido no cinema”. 

 
“A minha única nostalgia  

é para com o futuro” 
Roberto Rossellini 

E o que pensa APV sobre o facto 
de as salas de cinema terem perdi-
do importância para outros ecrãs e 
as plataformas de streaming se te-
rem imposto. Ou seja, de os filmes 
terem cedido lugar às séries. “O 
importante no Ocidente é a ficção, 
mas a ficção tomou várias formas. 
Passou pela pintura do Renasci-
mento, pela escultura, pelo teatro 
do Shakespeare no tempo da Isabel 

I, passou pela ópera, pelo romance, 
pelo cinema... E o próprio cinema, 
ou melhor, o cinema nas salas, a 
certa altura, deixou de ser, entre as 
artes audiovisuais, hegemónico.  

“Não é tragédia nenhuma, isto 
aconteceu ao longo dos séculos. O 
problema é o que vem a seguir, 
para onde é que isto se desloca. 
Neste momento não é claro. Há 
uma enorme dispersão, quer em 
termos de produção, quer em ter-
mos de visionamento: telemóveis, 
tablets, Google, YouTube... Há 
uma crise das salas e, falando nos 
jovens, aqueles que vão ver cinema 
às salas, vão ver filmes muito in-
fantilizados e com super-heróis.  

“Porque é que as séries têm mais 
maturidade e tratam de outros as-
suntos? Porque são para um públi-
co já mais adulto e mais maduro, 
que fica em casa porque tem filhos 
e já vai menos ao cinema. Ou seja, 
é possível fazer filmes para essas 
pessoas. Hoje em dia, a maioria das 
séries são mais interessantes que 
os filmes.  

Estará APV rendido às séries? 

Quem sabe é esse o próximo desa-
fio. “Creio que as séries são o futu-
ro do audiovisual. Se fosse mais 
novo, talvez me interessasse, mas 
teria de poder escrever e realizar. 
O que eles [as plataformas] às ve-
zes fazem é pegar num realizador 
consagrado e ele faz o primeiro e o 
segundo episódios, e depois os ou-
tros vêm mimetizar o estilo. Não 
digo isto com nostalgia, estou é ex-
pectante para ver o que pode sur-
gir na sociedade que tenha o mes-
mo impacto que teve o cinema e 
outras expressões artísticas.  

“Ora, neste momento há uma 
dispersão enorme de produção 
audiovisual. Enorme! Mas não há 
aquilo a que podemos chamar os 
autores que eram federadores. Por 
exemplo, a Inglaterra vitoriana 
revia-se no Dickens. Não havia 
ninguém que não conhecesse o 
Dickens, que ganhava fortunas a 
alugar salas de teatro para ler um 
capítulo do seu próximo romance. 
Tal como não havia ninguém que 
não conhecesse as óperas de Ver-
di. Os filmes do John Ford. Nos 
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anoel de Oliveira 
adorava a velocida-
de. Mas preferia ver 
com calma. Como se 

observava nos seus filmes. E se apre-
cia agora, na sua fotografia. Afinal 
ele foi, ao longo da sua vertiginosa 
vida, alguém que soube adaptar-se a 
diferentes mundos sem nunca per-
der a sua essência. Iniciou-se no ci-
nema medo e acabou a carreira no 
universo do digital. Na vida real foi 
cineasta, atleta, acrobata, piloto de 
automóveis, galã e também piloto de 
aviões. Mas, se o cinema ocupou a 
imagem que temos dele, há um ou-
tro espaço onde se moveu de forma 
aliciante, o da fotografia. 

“Manoel de Oliveira, fotógrafo” 
é o título simples de uma exposi-
ção que se pode e deve ver na 
Fundação Gulbenkian (até 17 de 
Janeiro), onde 120 fotografias 
mostram o caleidoscópio de esco-
lhas que prendiam o seu olhar (o 
Porto, as paisagens do Douro vi-
nhateiro, o circo e a aviação 
como espaços de movimento 
constante), que fazem parte do 
acervo que está depositado na 
Casa de Cinema Manoel de Oli-
veira em Serralves. Há um espaço 
temporal para elas (entre a déca-
da de 1930 e a de 1950) e o facto 
de serem a preto e branco ainda 
lhes garante mais força, como 

uma luz que mostra a curiosidade 
de Oliveira.  

Esta paixão iniciou-se em finais 
dos anos 30, quando Manoel já ro-
dara “Douro, Faina Fluvial” e esta-
va a pensar em “Aniki-Bobó”. É 
um espaço de mais de uma década 
sem filmar, após a frouxa recepção 
a este filme. Mas não parou. A sua 
câmara Leica ia guardando ima-
gens soltas, que o poderiam recen-
trar. Isso aconteceria já em 1956 
com um filme a cores, “O Pintor e 
a Cidade”. As fotos, nalguns casos, 
teriam sido tiradas a pensar em fil-
mes que nunca realizaria e fazem 
parte de um acervo de milhares. 
Uma descoberta aliciante. ■

SOCIEDADE RECREATIVA

Os loucos anos 20  
do século passado  
não regressarão.  
Mas é bom recordá-los, 
através de um livro 
estimulante. Isto 
enquanto ouvimos as 
novas aventuras vocais 
de Maria João e vemos  
as fotos de Manoel  
de Oliveira.

Fernando Sobral 
fsobral@jornaleconomico.pt

CULTURA

O Halloween 
pacóvio

a Baviera realizaram-
-se, há duas semanas, 
as Olímpidas da Barba. 
Uma centena de gar-

bosos varões alemães, suíços, aus-
tríacos, neerlandeses e israelitas 
competiram pela medalha de ouro 
em 19 categorias, como bigode ou 
barba completa, e que se subdivi-
diam em estilos: bigode Salvador 
Dalí, Verdi, Imperador, Natural ou 
Livre. Era proibido usar lacas, para 
amansar os pelos verdadeiros. Ao 
contrário do que algumas mentes 
tortuosas colocaram a circular, cate-
gorias como bigode à António Cos-
ta, patilhas à Francisco Rodrigues 
dos Santos ou barba à Rui Rio, não 
fizeram parte do cardápio. Dispen-
samos, para já, a cadeira do barbeiro 
para o doutor Jerónimo e para a 
doutora Catarina, porque o seu dis-
curso não se alterará com outra es-
tética. Não que isso incomode os 
eleitores portugueses, mas é claro, 
seria uma oportunidade para perce-
ber melhor o que divide os políticos 
nacionais. Também não consta que 
os eventuais candidatos tenham ido 
até à Alemanha para se inspirar de 
forma a atrair eleitores para as suas 
inexistentes ideias e excessivas tácti-
cas partidárias.  

As eleições não são concursos de 
barba e bigode. Parecem antes o 
“day after” de um Halloween pindé-
rico. Afinal não se espera muito das 
próximas eleições. As propostas di-
ficilmente deixarão de ser fotocó-

pias, diligentemente fornecidas por 
um funcionário partidário, a que se 
acrescentam os excitantes fundos do 
PRR, o Plano de Paciência, Resis-
tência e Resignação. Como candida-
tos a primeiro-ministro teremos o 
doutor António Costa pelo PS. Pelo 
PSD, depende do resultado do com-
bate de Muay Thai entre o doutor 
Rui Rio e o doutor Paulo Rangel. 
Na plateia estará o doutor André 
Ventura, à espera que, mesmo que 
não seja convidado para um qual-
quer noivado governamental, possa 
ajudar a derrubar o “socialismo”, o 
imigrantismo e outros ismos irri-
tantes. Afinal, mesmo que não faça 
parte de uma maioria para remover 
o doutor Costa, o doutor Ventura 
poderá gritar como Júlio César: 
“Vae Victis!” A nota de cobrança 
chegará via CTT Expresso, mais 
tarde ou mais cedo, a São Bento se a 
direita vencer. Não mudará muito: a 
asteridade deixará de se chamar ca-
tivações, o SNS continuará a ser es-
vaziado para benefício de outros, a 
escola pública continuará a enco-
lhar, a cultura a ser uma miragem. A 
sucessão (ou o mais do mesmo) será 
feita sem o poder cair na rua. E con-
tinuará a depender das ordens de 
Bruxelas.    

Portugal continua a vegetar na 
sua pequenez. O doutor Costa 
achou que não valia a pena ir à 
COP26, assunto com que escusa de 
se preocupar, porque o aquecimen-
to só acontece aos outros e não vai 

haver falta de água para as explora-
ções intensivas em Odemira. Não 
há nada a fazer. A crise faz parte de 
Portugal. Por isso qualquer anúncio 
sobre o seu fim é sempre manifesta-
mente exagerado. A crise é mutante 
e adapta-se. Alguns ainda se lem-
bram quando em finais de 2006 o 
doutor Manuel Pinho decretou o 
fim da crise. Todos se riram da pia-

da, menos o próprio. A crise em 
Portugal sobrevive a todas as recu-
perações e recessões internacionais, 
porque é uma duvidosa qualidade 
muito nossa. Como escrevia há 
muitos anos Antero de Quental, os 
partidos “perderam a noção da reali-
dade; e enquanto o mundo se trans-
forma vão repetindo maquinalmen-
te as costumadas teses duma filoso-

N
 

Não se espera muito das próximas eleições.  
As propostas dificilmente deixarão de ser fotocópias,  
fornecidas por um funcionário partidário, a que se 
 acrescentam os excitantes fundos do PRR.
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Os delirantes 
anos 20

uando Wall Street co-
lapsou, em 1929, aca-
baram-se os “roaring 
twenties” ou os “années 
folles”, como lhes cha-

maram os franceses. Foi uma déca-
da em que se saravam as feridas da 
sangrenta Primeira Guerra Mun-
dial, onde se morria dentro de aba-
fadas trincheiras. E onde se expia-
ram os dias da gripe espanhola, 
que parecia querer ceifar o que res-
tava da vida que não perecera en-
tre 1914 e 1918. A libertação foi 
alimentada pelo crescimento eco-
nómico do pós-guerra e pelas mu-
danças tecnológicas, artísticas e 
sociais que este trouxe. Da aviação 
à rádio, do sufrágio universal ao 
jazz, dos automóveis como meio 
de transporte popular à Art Deco, 
tudo surgiu como numa erupção 
sem fim. O mundo, apesar do que 
escreveria Scott Fitzgerald, deixa-
ra de ser uma “geração perdida”: 
deixava-se perder na noite, na 
quebra de regras, na busca de limi-
tes. Nascia o “cidadão médio” e o 
conceito de ascensão social. O mo-
delo eram os Estados Unidos, a 
terra de todas as oportunidades.  

John dos Passos, escritor que era 
neto de um imigrante português, 
escrevia em “Manhattan Trans-
fer”: “A Europa está podre, cheira 
mal. Na América pode-se subir. Os 
nascimentos não têm importância. 
A educação não tem importância. 
O que importa é subir”. Todos sa-
biam que não viveriam para sem-
pre. E por isso os “loucos anos” 
eram para viver até ao limite. 
Louise Brooks era o símbolo da 
nova mulher, e a este lado do pa-
raíso, isto é Portugal, chegavam as 
novidades. E, num meio restrito, 
viveram-se esses anos loucos, que 
António Ferro (mais tarde o ideó-
logo da “política do espírito” do 
Estado Novo) desenhou nos seus 
belos livros. Isto enquanto a Pri-
meira República ia definhando, 
entre tentativas de golpe de Estado 
e crises económicas e corrupção.  

É de tudo isto que se faz um li-
vro que é uma viagem perfeita a 
essa década infame: “Os loucos 
anos 20, Diário da Lisboa Boémia” 
de Paula Gomes Magalhães. É uma 
aventura vertiginosa pela cultura e 
sociedade dessa década, antes que 
o nosso Wall Street político, o 28 
de Maio de 1926, começasse a en-
cerrar a euforia. Mostra, sobretu-
do, que em Portugal há constante-
mente “dois países” (o de uma elite, 
e outro o da maioria). Como escre-
ve a autora: “A instabilidade social 
e política não impediu que o país - 
Lisboa em particular - se desenvol-
vesse à imagem das grandes me-
trópoles europeias. Nos centros 
urbanos, mas principalmente na 
capital, os avanços tecnlógicos e 
civilizacionais e as excitantes novi-

dades de lazer e diversão impuse-
ram o ritmo (...) esta obra acompa-
nha o quotidiano frívolo da Lisboa 
boémia, do smart-set de que fala 
Virgínia Vitorino”. E assim é: é um 
retrato, muito bem documentado 
e com bastantes ilustrações extre-
mamente valiosas para se entender 
melhor este período (basta olhar 
para as magníficas capas da revista 
“ABC” feitas por esse ilustrador às 
vezes injustamente esquecido que 
foi Stuart Carvalhaes).  

Há momentos extremamente 
aliciantes como aquele em que a 
autora nos recorda que em 1928, 
no meio da desorientação criada 
pelo aumento do tráfego automó-
vel, foi necessário definir regras, 
como passar a ser obrigatório cir-
cular pela direita (uma capa do 
“Sempre Fixe” é deliciosa, como 
uma crítica à conjuntura política). 
Depois há a moda (a busca da si-
lhueta perfeita pelas mulheres ci-
tadinas e modernas), as delícias da 
noite, o clássico chá das cinco ou o 
teatro e a revista. Diversos recan-
tos que nos ajudam a compreender 
a sociedade desses anos. São pági-
nas aparentemente de nostalgia 
mas que, um século depois, nos 
mostram como a sociedade portu-
guesa era, tentando despertar dos 
seus demónios e saudades eternas. 
Não o conseguindo, é claro. ■ 
 

Q
 

Autor: Paula Gomes Magalhães 
Nome: Os loucos anos 20 
Editora: Planeta, 299 páginas, 2021 

OUVIR

Sem 
fronteiras

uitos associam, há 
muito, Maria João 
ao Jazz. Mas, nos úl-
timos anos, a sua 

aproximação ao mundo sonoro ele-
trónico tem sido uma realidade. 
Tudo encontramos neste projeto 
Ogre Electronic e neste disco “Open 
your mouth” (CD Espuma Preta). A 
sua voz molda-se perfeitamente a es-
tas fronteiras novas, é distorcida por 
elas e reencontra-se com canções 
onde nos fala da liberdade. Daquela 
que a nossa boca expõe quando a 
abrimos (“saberia falar se tivesse voz, 
poderia contar se tivesse mãos, coto-
velos se tivesse braços, companhia se 
tivesse irmãos”, canta em “Respi-
ros”). Este disco é um espaço de li-
bertação em termos sonoros, onde a 
descoberta de novos territórios se 
cruza com a vertigem vocal de uma 
cantora que brinca com estéticas 
como se estas fossem um puzzle. É 
isso que nos surpreende e empolga. 
A voz de Maria João modela-se e re-
constrói os sons (“Acute Angles” é 
um exemplo perfeito disso). Com 
João Farinha, André Nascimento e 
Silvan Strauss, sem abdicar total-
mente do jazz, aventura-se num 
novo mundo próximo do hip-hop 
onde se fazem experiências como se 
buscasse a inalcançável alquimia per-
feita. Mas não é isso que importa.In-
teressa é experimentar. E é isso que 
Maria João faz com brilhantismo.  ■

M
 

A LUNETA

Muitos prometem...
anes cumpre. A campa-
nha do general Rama-
lho Eanes para a presi-
dência da República em 

1976, onde concorreu contra Otelo 
Saraiva de Carvalho, Pinheiro de 
Azevedo e Octávio Pato foi agita-
da. Era uma época de transição do 
poder militar para o civil, e Eanes 
surgia já sem os característicos 
óculos escuros, mas ainda vestido 
de militar. Com o tempo, Eanes 
iria incorporar a civilidade, a que 
uma nova Constituição da Repú-
blica também daria músculo. E os 
“slogans” começavam a ser profis-
sionais. Simples e concisos. Portu-
gal entrava numa nova era. ■

E
 

Há quem, por campos e vales, 
sustente que as próximas eleições 
são uma versão pobre da terceira 
temporada da série “Sucession”. 
Nesta, Kendall Roy, o filho traidor 
que fala por monossílabos, quer re-
tirar do poder o pai tirano, Logan 
Roy. Tudo se passa no mundo tóxi-
co de uma família poderosa e rica, 
como convém, onde se cometem 
abusos, traições e conspirações. En-
quanto o pai Logan, uma espécie de 
Rei Lear de Shakespeare, que pre-
para a luta (“é a guerra!”, diz) contra 
o filho Kendall, os outros rebentos 
fogem da gaiola para tentarem a sua 
sorte, sejam Roman (um “Joker” 
desmiolado) ou Shiv. Mas alguém 
terá algum dia de herdar a Waystar 
Royco, que, convenhamos, poderia 
ser um Portugal dos pequenitos.  

A série, claro, não traz nada que já 
não tenhamos visto em décadas an-
teriores: basta relembrar “Dallas” 
(do inexcedível maldoso que era J. 
R. Ewing) ou “Dinastia”. “Suces-
sion” tem é telemóveis. Na realidade 
os autores tentam criar uma espécie 
de “Guerra dos Tronos” em que se 
transforma a fantasia para se falar da 
política atual. “Guerra dos Tronos” 
era sobre o poder. Tal como “Os  
Sopranos” era sobre a família. Em 
“Sucession” o importante não é o 
poder, nem a família. É uma série 
sobre o trauma de filhos que foram 
os servos da gleba do pai. E que ago-
ra acham que podem ser poderosos. 

“Sucession” diz-nos muito sobre a 
sociedade atual e a ideologia que di-
vide o mundo em vencedores e per-
dedores, como se nada mais existis-
se. A política nacional, nestes mo-
mentos, parece um filme a preto e 
branco da ficção televisiva. No meio 
da crise que se adivinha, travam-se 
guerras de egos. País reputado in-
ternacionalmente em questões de 
decadência e crise, Portugal vive 
para a ambição e cupidez. Há crise 
económica. Conhece-se a crise polí-
tica. Há uma decadência intelectual 
que assusta. As eleições poderiam 
ajudar a elevar o nível e tentar que 
fugíssemos à mediocridade. Mas, 
perante isso, os líderes colocam 
uma abóbora a proteger a cabeça. E 
dizem que querem salvar-nos. Do-
çura ou travessura? ■

fia caduca e que já nem compreen-
dem”. A crise não é só na economia 
do dia-a-dia. É, há muito, cultural e 
social. É isso que tolhe a criativida-
de, que impede a discussão crítica, 
que afoga a sociedade civil. Portugal 
é um país sem projeto e sobrevive 
de “trade offs” diários. É por isso 
que, nestes termos, é impossível de-
cretar ou vislumbrar o fim da crise.  
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ublicado anualmente 
pelo Pantone Color 
Institute, o estudo de 
tendências de cores da 

Pantone, que quando aplicado à 
indústria da Moda é designado por 
“Fashion Color Trend Report”, é o 
que norteia os estilistas quando es-
tão a escolher os materiais que vão 
estar no cerne das suas criações. 
Este relatório apresenta as dez 
principais cores e as quatro neu-
tras clássicas que estarão presentes 
no lançamento das coleções dos 
grandes estilistas, que têm lugar 
nas semanas da moda mundiais. 
De acordo com especialistas do 
Pantone Color Institute, as cores 
do outono/inverno 2020/2021 re-
fletem o fascínio generalizado pe-
los eternos clássicos desta estação, 
os chamados “tons outonais”, 
quentes, que remetem para o cam-
po, mas, ao mesmo tempo, apre-
sentam cores vivas, que saltam à 
vista e não deixam ninguém indi-
ferente, o que, de facto, não é fre-
quente acontecer no outono.  

As cores que este ano animam as 
montras das lojas e enfeitam cabi-
des e prateleiras, foram beber ins-
piração à ousadia, irreverência e 
criatividade. “Oferecendo uma 
narrativa rica, a paleta de cores 
para o outono/inverno 2020/2021 
destaca o nosso desejo por cores 
versáteis e intemporais. Refletindo 
uma mentalidade ‘menos é mais’, 
que se está a tornar cada vez mais 
importante para os consumidores 
que dão prioridade ao valor e fun-
cionalidade dos artigos, a nossa pa-
leta de cores para esta estação é 
despojada e sem excessos “, disse 
Leatrice Eiseman, diretora execu-

tiva do Pantone Color Institute, 
em comunicado. E acrescentou: 
“Impregnadas de força e personali-
dade, as cores para o outono/in-
verno 2020/2021 incentivam o 
nosso desejo contínuo de nos ex-
pressarmos, de forma única e por 
meio de criações visuais afirmati-
vas e incomuns.”.  
  
Tons para um estilo infinito  
Estas cores e tendências que vão 
marcar o tempo frio prometem 
trazer-nos um otimismo vibrante. 
O “Military Olive” é um tom que 
não pode faltar no seu armário.  
Trata-se de uma mistura de verde-

-azeitona com uma pitada de verde 
militar. Outra cor que vai estar na 
moda é o encarnado. Mas com 
uma tonalidade que ganhou uma 
personalidade mais audaciosa e a 
Pantone batizou de “Samba”, re-
metendo para a sensualidade. Te-
mos depois o cor de laranja “Am-
berglow”,  criativo e autoconfian-
te, para visuais radiantes. O roxo 
“Purple” é o tom mais impactante 
da seleção. Forte, resulta em com-
binações inesquecíveis. Foi ainda 
escolhido o “Rose Tan”, uma cor 
suave e romântica. Em suma, para 
compensar a falta de cor que hou-
ve nas nossas vidas durante a pan-
demia, e os guarda-roupas que, 
durante meses, pouco passaram de 
pijamas e fatos de treino, esta esta-
ção o mundo da moda está a apos-
tar tudo nos tons vivos .  
 
Os quatro tons neutros 
A Pantone definiu ainda as cores 
clássicas para estas coleções, indi-
cadas como cores sólidas, para se-
rem usadas de forma audaciosa ou 
servirem de base para combina-
ções surpreendentes. O “Almond 
Oil” um suave tom esbranquiçado 
para ambientes de bom gosto e su-
tilezas; O “Blue Depths”, um azul 
escuro; O “Sleet”, um cinzento cla-
ro confiável, sólido e eterno; e o já 
referido “Military Olive”.   

Cansadas das paletas neutras e 
monocromáticas que dominaram 
as temporadas anteriores, marcas 
de luxo como Prada, Bottega Ve-
neta e Versace, escolheram com 
tendência cores pouco comuns 
para desfilarem nas suas passarelas 
e o street style seguiu-lhes os pas-
sos. Junte-se à tendência e ouse! ■

O Fashion Color Trend Report, emitido anualmente pelo Pantone Color Institute,  
norteia os estilistas quando criam as coleções. Conheça os tons que foram estrela  
nas semanas da moda internacionais e que já animam as montras das lojas. 

MODA

As cores  
que estão  
a alegrar este 
outono/inverno

Ana Cáceres Monteiro  
acmonteiro@jornaleconomico.pt

P
 

Brincos e pulseiras,  
são perfeitos para 
complementar os seus 
looks. Estão também na 
moda chapéus e luvas 
em várias cores, como 
camel e rubi, e cintos 
de várias alturas,  
cores e materiais
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1. Desfile coleção outono/inverno 
da Hermés.  
2. Blusa Concreto   
3. Botas Camport  
4. Carteira Elisabetta Franchi  
5. Blusa Pinko  
6. Atlanta Mocassin  
7. Ténis Ara Hydrophobic  
8. Desfile coleção outono/inverno 
de Luis Carvalho  
9. David Carreira é novamente o 
rosto da “Man’s Collection” da 
Tezenis  
10. Ténis Vans  
11. Mala de viagem Samsonite 
Magnum Eco  
12. Trench-coat Mango  
13. Camisola Kocca   
14. Desfile coleção  
outono/inverno da Longchamp  
15. Galochas Melissa  
16. Calças Decenio  
17. Carteira Furla 
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á marcas que se defi-
nem pela sua elegância, 
bom gosto e classicis-
mo. É isso que a A. Lan-

ge & Söhne representa. O que pode 
ser comprovado com o novo 
Zeitwerk Honeygold Lumen, a 
quinta edição limitada luminescen-
te da Lange & Söhne e a primeira 
em ouro mel 18kt. Com um clássico 
mostrador Zeitwerk inspirado na 
Ópera Semper de Dresden, esta 
nova edição luminescente apresen-
ta um novo e poderoso calibre 
L043.9. O vidro de safira contém 
um revestimento permeável à luz 
que permite aos algarismos que não 
estão expostos absorverem os raios 
UV, tornando-os ligeiramente lu-
minescentes. Motivos de sobra 
para se olhar para este modelo com 
toda a atenção. 

Há também um “design” inova-
dor e onde é notória a ponte curva-
da que domina o mostrador. É par-
te do movimento e enquadra-se em 
todo o universo do relógio. Impor-
tante é também referir que o calibre 
L043.9 do Zeitwerk tem uma reser-
va de marcha de 72 horas, o dobro 
do anterior modelo desta linha.  

Limitada a 200 relógios, esta edi-
ção do Zeitwerk Honeygold “Lu-
men” continua a tradição iniciada 
desde que o primeiro modelo foi 
apresentado e, claro, transcende-a. 
A caixa, com um diâmetro de 41 
milímetros é feita de ouro mel, com 
tratamento especial, e o contraste 
com o negro resulta. A A.Lange & 
Söhne é uma marca de relógios de 
alta qualidade, fundada em 1845 em 
Glashütte e relançada em 1990, 
após 40 anos de encerramento, en-
tre o final da Segunda Guerra Mun-
dial e a queda do Muro de Berlim. 
O seu fundador, Ferdinand Adolph 
Lange é, de resto, considerado o pai 
da precisão alemã em relojoaria. 
Em 1898 A. Lange & Söhne forne-
ceu o imperador Guilherme II da 
Alemanha com um relógio de bolso 
para ser doado à Abdul Sultan Ha-
mid II, que visitou o Império Oto-
mano (o relógio está em exibição 

num museu em Istambul) e em 
1900, a Exposição Universal de Pa-
ris apresentou o famoso Turbilhão 
Centenário, que bateu um recorde 
em leilão ao ser vendido por 1,5 
milhões de dólares. 

Durante a Segunda Guerra Mun-
dial, a A. Lange & Söhne dedicou-se 
à criação de relógios de aviação. 
Mas, após os bombardeamentos de 
1945, fechou as suas portas. 1990 
foi o ano do renascimento, com o 
colapso do Muro de Berlim e a reu-
nificação da Alemanha. Quatro 
anos mais tarde, em 1994, apresen-
tou uma nova colecção de relógios: 
o Lange 1, o Saxonia , o Turbilhão 
“Pour le Mérite” e o Arkade. Em 
2000, a A. Lange & Söhne foi com-
prada pelo Grupo Richemont SA, 
juntando-se às marcas da “holding” 
de luxo, tais como a Cartier, Van 
Cleef & Arpels, Jaeger-Le Coultre, 
IWC e Montblanc. Em 2002, a ges-
tão da empresa passa para Fabian 
Krone e assim nasceu o “Grande 
Lange 1”, o cronógrafo flyback ma-
nual “Lange Double Split” e, mais 
tarde, o inovador Lange Zeitwerk, 
que agora ganha outra dimensão 
nesta edição muito tentadora. ■

ESTILO

RELÓGIO

A hora das viagens
Fernando Sobral  
fsobral@jornaleconomico.pt

H
 

Movimento: calibre L043.9 
Reserva de marcha: 72 horas 
Diâmetro: 41,9 mm 
Fivela: couro, castanho escuro 
Edição limitada: 200 exemplares 

CARRO

rimeiro foi pensado o in-
terior, depois foi pensada 
a futura condução autó-
noma, depois o ambien-

te lounge, e depois ainda foi pensado o 
luxo com inserções em cristal e de-
pois um up-grade da pele sintética em 
bancos envolventes tipo baquet. Fala-
mos do novíssimo BMW iX que será 
lançado este mês. O grupo alemão 
tem ainda previsto o lançamento de 
uma berlina 100% elétrica, o i4, para 
o início do próximo ano. 

Mas falemos deste SUV/SAV 
100% elétrico, com mais de 600 
quilómetros de autonomia e que 
tem algumas particularidades con-
tagiantes a começar pela ausência 
de aros nas portas, um baixo coefi-
ciente aerodinâmico e baseado na 
chamada “tecnologia escondida”: o 
capot não abre. A frente alta como 
mandam as novas regras de segu-
rança é um polímero que com o ar-
refecimento consegue regenerar a 

grelha, ou seja, as pequenas mossas 
provocadas pelas pedras do pavi-
mento são regeneráveis. A grelha 
tem um conjunto de filamentos e 
por detrás está o painel tecnológico 
com radares e sensores. A tecnolo-
gia não fica por aqui porque no in-
terior temos um sistema de aqueci-
mento homogéneo, enquanto o 
som excecional sai das colunas in-
tegradas nos bancos. O condutor 
tem acesso ao novo sistema opera-
tivo 8, com um painel curvo para 
uma visão periférica. E sempre que 
possível os botões estão ausentes e 
o digital assume a supremacia, dei-

xando o veículo incrivelmente 
mais clean.  

E, sendo um carro 100% elétrico 
do tamanho de um X5, a questão 
que se coloca é a autonomia e é na-
tural a ansiedade para quem faz 
viagens longas. Ora, este iX faz 
mais do que dar a autonomia pos-
sível. Analisa o comportamento do 
condutor e dá-lhe sugestões com a 

informação da autonomia no 
modo de condução que está a ser 
usada, ou então o máximo de auto-
nomia que conseguirá se alterar 
esse modelo de condução. 

E quando se fala dos novos auto-
móveis BMW fala-se de sustenta-
bilidade. Já falámos da pele dos ban-
cos, mas também os tapetes são re-
ciclados a partir de redes de pesca. 

Na produção do veículo é assegura-
do que a energia tem 100% de ori-
gem em renováveis com a pegada 
ecológica a reduzir-se em cerca de 
80%. Os designers estudaram pri-
meiro o aumento da eficiência e de-
pois especializaram-se no aumento 
da capacidade das baterias. O coefi-
ciente aerodinâmico é de 0,25, o 
que o deixa ao nível dos perfis des-
portivos, enquanto o tipo de sus-
pensão adaptativa permite recupe-
rar energia e torna suave a condu-
ção. A BMW coloca à escolha os 
modelos iX xDrive50 com uma 
potência de 523 cv e 630 km de au-
tonomia e uma aceleração de 4,6 
segundos dos 0 aos 100 km/h; en-
quanto a versão xDrive 40 tem 326 
cv de potência e 425 km de auto-
nomia e precisa de 6,1 segundos 
para ir dos 0 aos 100 km/h. ■ VN 
 
Veículo de teste cedido  
pelo grupo BMW Portugal

Potência: 523 cv 
Tração: Integral 
Autonomia: 630 km WLTP 
Aceleração (0 aos 100 km/h): 4,6s 
Velocidade máxima: 200 km/h 
Consumo: 23 kWh/100 km 
Lançamento: Novembro 2021 
PVP: 107 mil euros

Construído de dentro para fora
BMW | iX xDrive50

P
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VINHO

GRANDE RESERVA E BOTELHARIA

Três apostas da nova  
Palmela Wine Company   

Nuno Miguel Silva 
nmsilva@jornaleconomico.pt

 até agora conhecida 
como Sociedade Viní-
cola de Palmela (SVP) 
criou uma nova identi-

dade visual da marca, passando a 
usar a chancela de Palmela Wine 
Company, além de ter concluído re-
centemente uma reestruturação 
acionista. Os grandes objetivos para 
os próximos tempos são apostar nos 
mercados internacionais e reposi-
cionar o portefólio de vinhos da 
casa, com a introdução de uma 
gama premium.  

Vasco Guerreiro, acionista maio-
ritário da SVP, assinala que “após a 
reestruturação que efetuámos no 
corpo de acionistas, acreditamos 
que estamos capacitados para con-
quistar um lugar de referência no 
mercado nacional e além-fronteiras 
e oferecer qualidade superior, tanto 
ao nível dos Moscatéis, como nos 
brancos e tintos de perfil forte e 
bem vincado pelo terroir que nos 
distingue”.  Com mais de 230 hecta-
res de vinha na região da Península 
de Setúbal, em parceria com a famí-
lia Cardoso, as castas predominan-
tes da SVP são Cabernet Sauvignon, 
Moscatel Roxo, Moscatel de Setú-
bal, Castelão, Fernão Pires, Arinto, 
Sauvignon Blanc, Trincadeira, Ara-
gonês e Alicante Bouschet.  

Nesta nova fase, a SVP pretende 
criar uma gama de vinho premium e 
reestruturar as outras gamas pre-
sentes no mercado. “A Serra Mãe e 
o novo Botelharia são marcas cria-
das para elevarmos o padrão de qua-
lidade, rigor, excelência e criativida-
de da oferta. No Moscatel, que tanto 
nos caracteriza, somos mais versá-
teis e já conseguimos apresentar um 
leque de produtos adequados aos 
vários padrões de consumo. A pro-
va disso é o Moscatel Botelharia, 
uma edição limitada de apenas 300 
garrafas que estagiou 21 anos em 
garrafa, que chegará brevemente ao 
mercado”, explica Filipe Cardoso, 
enólogo e administrador da SVP. 
Esta é uma das três novidades com 
que se pretende consolidar a nova 
imagem da Palmela Wine Com-
pany. Vamos por partes e comece-
mos pelo Grande Reserva tinto 
2019, um field blend de Castelão, 
Touriga Nacional e Cabernet Sau-
vignon, um vinho que reflete bem o 
terroir atlântico de Palmela. A vini-
ficação arrancou com colheita e es-
colha de bago manuais. Decorreu 
depois uma maceração pré-fermen-
tativa prolongada, seguida de fer-
mentação em lagar de pisa mecâni-
ca, com controlo de temperatura. 
Estágio de 16 meses em barricas de 

carvalho francês. Deve ser provado 
a 16ºC com pratos fortes de carne e 
peixe. 

Na nova gama Botelharia, há duas 
opções. A primeira é um branco, 
também de 2019, uma mistura das 
castas Fernão Pires e Arinto. Teve 
uma maceração pré-fermentativa, 
seguida de uma fermentação em de-
pósito de inox, com temperatura 
controlada. Tem um grande poten-
cial de evolução. Foi vinificado em 
barricas de carvalho francês e enve-
lhecido durante 11 anos em garrafa. 
Deve ser desfrutado a 12ºC com 
pratos de peixe. 

Por fim, o Botelharia Moscatel de 
Setúbal, de 1996. Segundo o produ-
tor, trata-se de um clássico com 21 
anos, envelhecido em ambiente re-
dutor na garrafa, contrariamente ao 
habitual processo oxidativo em bar-
rica. Foi elaborado pelo método tra-
dicional do Moscatel de Setúbal, 
com estágio de quatro anos em bar-
ricas, antes do envelhecimento no 
vidro. Recomenda-se que seja sabo-
reado a 12ºC na companhia de so-
bremesas. ■

A
 

VINHO: Grande Reserva 2019 
PRODUTOR: Sociedade Vinícola de 
Palmela - Palmela Wine Company 
REGIÃO: Península de Setúbal 
CASTAS: Castelão, Touriga 
Nacional e Cabernet Sauvignon 
GRAU ALCOÓLICO: 14,5º 
ENÓLOGO: Filipe Cardoso 
VINHO: Botelharia branco 2019 
CASTAS: Fernão Pires e Arinto 
GRAU ALCOÓLICO: 13º 
VINHO: Botelharia Moscatel de 
Setúbal 1996 
CASTAS: Moscatel de Alexandria 
GRAU ALCOÓLICO: 17º

tradas e petiscos. Copita de porco 
preto, queijo de meia cura, croque-
tes de carne ou de alheira, burrata 
com figos e presunto, Brás de baca-
lhau em tosta de pão frito, camarão 
ao alho, amêijoas à Bolhão Pato, 
ovos rotos perfumados com trufa, 
revueltos (ovos mexidos), pica-pau 
da vazia, polvo à Galega e ostras 
frescas do Sado, ao natural.  

Depois, um quarteto de risotos, a 
que se irá acrescentar em breve tan-
tas ou mais opções em pastas. Para 
pratos principais, o nosso apetite 
pode satisfazer-se entre o polvo pa-
nado com arroz do mesmo, arroz de 
lingueirão ou atum braseado com 
puré de batata doce e ratatouille. Ou 
ainda por filetes de peixe galo com 
arroz de tomate; bife da vazia ao 
alho com batata frita; coxa de pato 
confitada, batata assada e legumes; 
ou naco do acém, ligeiramente fu-
mado, acompanhado com molho 
demiglace e batata frita. Nas sobre-
mesas, arroz doce; mousse de cho-
colate; crème brullée, tiramisú, tarte 
do dia; mil-folhas, fruta, doce de 
ovos e amêndoa torrada, sem es-
quecer vários gelados artesanais.     

“Durante a semana, ao almoço, 
temos um menu executivo, que in-
clui couvert, prato principal, bebida e 
café e outras opções à carta, especí-
ficas para este horário. No menu da 
noite, oferecemos opções mais de 
cozinha de autor, de inspiração me-
diterrânica, cujos pratos são elabo-
rados de acordo com a sazonalidade 
e alterados sempre que assim seja 
conveniente, muito embora os clás-

sicos prevaleçam”, assinala Mafalda 
Carvalho. A gerente do Sangiovese 
adianta que aos sábados (outono e 
inverno), o restaurante tem ao al-
moço um buffet de Cozido à Portu-
guesa, “com produtos de origem se-
lecionada”, em que, por exemplo “os 
vegetais são da zona oeste, perto da 
Ericeira, e as carnes e enchidos tam-
bém provêm de um fornecedor des-
sa zona, onde a minha família se 
abastece há muitos anos”. 

Damos nota elevada para tudo o 
que experimentámos, começando 
pela burrata e pelos ovos rotos, desta 
feita, desafortunadamente, não tão 
perfumados pela trufa como da pri-
meira vez em que ali os provámos. 
O risotto de camarão com abóbora 
fumada estava de uma consistência 
que não anulava a cremosidade e sa-
ber-vos-á a algo parecido com um 
enchido muito useiro e vezeiro nas 
nossas mesas, que não desvendare-
mos aqui. A coxa de pato confitada 
derretia-se na boca, de uma elegân-
cia de sabores e texturas muito aci-
ma da média. Por fim, a sobremesa, 
o referido mil-folhas, estaladiço, 
com a massa fresca, o doce de ovos a 
elevar o açúcar, as frutas e o gelado a 
cortar, tudo em grande harmonia. 

João Carvalho aconselhou-nos a 
preceito nos vinhos para marida-
gem com os pratos, recorrendo à 
grande valia da sua lista com cerca 
de 150 referências, cerca de 10% de 
proveniências forasteiras. Uma car-
ta de vinhos “que pretende abranger 
pequenas produções de norte a sul 
do país, mas em que também estão 
representados alguns dos mais si-
gnificativos vinhos do Velho e do 
Novo Mundos”. Para um futuro 
próximo, Mafalda Carvalho revela 
que “estão a ser testadas novas cria-
ções, que deverão entrar em carta 
no final da semana que vem”. Ou 
seja, a partir de hoje. Mais uma ra-
zão para visitar o Sangiovese. ■

Nuno Miguel Silva 
Grande Repórter

GASTRONOMIA

À MESA

Sangiovese nos valha

as Avenidas Novas, está 
em funcionamento des-
de junho de 2018 o res-
taurante Sangiovese. O 

nome vem de uma soberba casta ita-
liana de vinhos tintos,  mas esta não é 
a única razão para o nome do espaço, 
resultado de uma iniciativa empresa-
rial familiar, a cargo de João e Mafal-
da Carvalho. E desenganem-se os 
que pensam que este é apenas mais 
um restaurante italiano na capital. 
As influências e produtos também se 
espraiam pelas gastronomias ibéri-
cas, com destaque para a nacional, 
como poderão aferir pela diversida-
de das sugestões do chef Tiago Cata-
lão, que a seguir se resumem.  

Desde logo, há uma variedade de 
menus a considerar. Durante os al-
moços da semana, há uma carta do 
dia, tipo menu executivo, que inclui 
o couvert (cesto de pão caseiro e 
azeite com balsâmico), um prato 
(por hábito, um de carne, outro de 
peixe e um terceiro vegetariano) e 
uma bebida (limonada, água, copo 
de vinho ou imperial, mais café), 
excluindo as sobremesas. De saudar 
que o Sangiovese baniu os refrige-
rantes da carta. Além disso, o menu 
à carta inclui oito entradas, duas so-
pas e outras tantas saladas. Para pra-
tos principais, há cinco opções. Nas 
pastas e risotos, mais uma mão cheia 
de alternativas.  

No menu de jantar, além do cou-

vert, acentua-se a diversidade de en-

N
 

Restaurante: Sangiovese 
Morada: Rua Dr. António Cândido, 
nº 14, Lisboa 
Horário: 2ª feira, das 12h às 15h; 
de 3ª a sábado, das 12h às 15h e 
das 19h às 23h; Encerra aos 
domingos e 2ªs feiras ao jantar 
Reservas: Tlf.: 915 219 621



16

mundo parece regres-
sar aos poucos ao pa-
drão normal das nossas 
vidas anteriores e a rea-

lização de eventos públicos é o me-
lhor aferidor dessa desejada ten-
dência. Por isso se assinala aqui o 
início amanhã, no Centro de Con-
gressos de Lisboa, mais conhecido 
como a antiga FIL, da 22ª edição do 
‘Encontro com Vinhos’, que se irá 
prolongar até segunda-feira próxi-
ma, neste último dia só para profis-
sionais do sector.    

Entre as novidades da programa-
ção deste ano, após um ano de inter-
regno, destaca-se a participação do 
italiano Paolo Basso, eleito ‘Melhor 
Sommelier da Europa em 2010’ e 
‘Melhor Sommelier do Mundo em 
2013’. Paolo Basso participará numa 
masterclass de Alvarinhos de colhei-
tas antigas e será um dos convida-
dos da sessão especial ‘O Desafio de 
Lisboa’. 

Inspirado no célebre ‘Julgamento 
de Paris’, que em 1976 abalou o en-
tendimento generalizado ao colo-
car, às cegas, vinhos franceses e cali-
fornianos com resultados finais sur-

preendentes, ‘O Desafio de Lisboa’ 
promete ser uma prova marcante 
para os organizadores deste certa-
me, coordenado pela “Revista de 
Vinhos”. Em rigorosa prova cega, 
um painel especializado vai provar e 
comparar grandes vinhos portu-
gueses e referências icónicas de 
França, Itália e Espanha, podendo 
os resultados finais, tal como ocor-
reu em França, revelarem grandes 
surpresas… 

“Portugal tem grandes vinhos, 
que em nada ficam a dever a outros 
grandes vinhos do mundo. Pois 
bem, está na hora de compararmos 
alguns dos nossos melhores com re-
ferências icónicas dos países produ-
tores de maior notoriedade interna-
cional. Sem medo e pelo crivo de 
um grupo de especialistas com pro-
vas dadas, dentro e fora do nosso 
país. Entre eles, Paolo Basso, uma 
das personalidades mundiais do vi-
nho de maior currículo”, observa 
Nuno Guedes Vaz Pires, diretor da 
“Revista de Vinhos”. 

Outra grande novidade deste 
‘Encontro com Vinhos’ é a reali-
zação, pela primeira vez, do 

SOMM.HOOD, a 8 de novembro, 
um fórum profissional direciona-
do aos sommeliers portugueses, 
que convida à reflexão e à partilha 
de conhecimentos através de de-
bates e masterclasses. 

Para o diretor da “Revista de Vi-
nhos”, “ser sommelier é dos ofícios 
mais nobres da hotelaria e restaura-
ção”. “A nova geração de profissio-
nais, que Portugal tem hoje a sorte 
de ter no ativo, propiciou um en-
tendimento mais desempoeirado da 
função e, sobretudo, revelou pro-
pensão e sede de conhecimento ex-
tra pelo universo do vinho – o na-

cional e o internacional. Na ressaca 
de um período negro para a hotela-
ria e a restauração, devido à pande-
mia, entendemos como prioritário 
avançar com uma iniciativa que 
acarinhe estes profissionais e os aju-
de a obter mais (re)conhecimento. 
A estreia do SOMM.HOOD fará, de 
A a Z, uma reflexão crítica acerca do 
presente e do futuro da sommelerie. 
Debates sobre gestão de cartas e 
oportunidades profissionais, provas 
em que enólogos explicam princí-
pios recorrentes da enologia, dicas 
sobre harmonizações vinhos/gas-
tronomia serão apenas algumas te-
máticas abordadas”, explica Nuno 
Guedes Vaz Pires. 

Mas nem só destas duas iniciati-
vas irá viver esta feira de vinhos. 
Masterclasses, conversas descontraí-
das e informativas e autênticos due-
los de vinhos nas sessões ‘Taste Dri-
ve’ vão completar a programação 
oficial do ‘Encontro com Vinhos’, 
que reúne produtores portugueses e 
internacionais para apresentação de 
novidades e referências que já se 
tornaram clássicas. No caso especí-
fico das masterclasses, nota para a 

vinda a Lisboa de Emmanuel Gi-
boulot, um pioneiro da biodinâmica 
na Borgonha. Ainda com origem 
em França, haverá uma masterclass 
com champanhes do novo movi-
mento de pequenos vignerons, que 
aos poucos começam a testar a he-
gemonia das grandes maisons.  

De Espanha, as Bodegas Valdes-
pino explicarão, em duas sessões 
distintas, a aptidão de Jerez para a 
elaboração de alguns dos mais no-
táveis vinhos fortificados do mun-
do e o potencial de harmonização 
gastronómica daqueles vinhos. 
Também de Espanha, Palacio Que-
mado e Viñas Serranas vão expor 
vinhos onde há presença de castas 
portuguesas. 

Em paralelo, vinhos das regiões 
dos Vinhos Verdes, Bairrada, Beira 
Interior, Dão e Lisboa estarão em 
primeiro plano em sessões de pro-
vas diversificadas, num cartaz que 
inclui igualmente a celebração dos 
30 anos de enologia de Carlos Lu-
cas, com vinhos obtidos a partir de 
castas raras e em risco de extinção, 
rum da Madeira e espirituosos su-
per premium. ■
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A 22ª edição  
deste certame  
inclui ‘masterclasses’,  
um fórum  
profissional  
para ‘sommeliers’  
e a apresentação  
de novidades 

FEIRAS

ENCONTRO COM VINHOS 

Reencontro com o mundo dos vinhos 
marcado para a Rua da Junqueira
Nuno Miguel Silva 
nmsilva@jornaleconomico.pt
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LIVROS

LIVRARIA PALAVRA DE VIAJANTE | 10º ANIVERSÁRIO

“O seu livro chegou, Palavra de Viajante”
Ana Pina 
apina@jornaleconomico.pt

ra uma vez uma via-
gem. Uma viagem lon-
ga. Suscitada por um li-
vro. Segue o curso de 

um rio. Longo, como se queria a 
conversa. Era preciso tomar deci-
sões para se chegar à Decisão. Com 
maiúscula. E assim foi. Partiram de 
carro, de Lisboa até à Alemanha, e 
depois seguiram o curso do Danú-
bio por causa do livro homónimo 
de Claudio Magris, e foram até ao 
fim, ao delta do dito, na Roménia. 
Depois regressaram a Portugal. 
Durante esse tempo foram conspi-
rando a ideia. 

Ana Coelho e Dulce Gomes, as 
duas amigas e sócias fundadoras da 
única livraria de viagens existente 
em Portugal, a Palavra de Viajante, 
não tiveram uma epifania com vista 
para o Danúbio. Tiveram a certeza 
de que queriam mesmo “avançar 
com o projeto”. O seu ritual sempre 
que viajavam, individualmente ou 
em conjunto, era visitar livrarias de 
viagem por essa Europa fora. Ri-
tual, vício, prazer... “Na realidade, 
nem é preciso ir muito longe: Espa-
nha tem, França tem, Itália também 
tinha uma, emblemática, em Roma, 
mas já fechou... Enfim, quem co-
meçou com isto [das livrarias de 
viagem] foram os ingleses, para aí 
no século XVIII. E é o tipo de loja 
que junta duas coisas que tanto eu 
como a Dulce gostamos muito, que 
são livros e viagens”. 

Dito e feito, apetece dizer. Nada 
disso. “Ter ideias é mais fácil do que 
pô-las em prática”. Da burocracia 
inerente à criação de um negócio à 
enorme lista de nomes que não en-
caixavam no conceito, faltava o ‘cli-
que’ do nome que seria a identidade 
do projeto. “Um dia, em Saint-Ma-
lo, no Norte de França, que tem um 
festival dedicado a literatura de via-
gens, nós estávamos lá e foi ao fo-
lhear uma revista que encontrámos 
a expressão «Le Mot de Voyageur». 
E deu-se o clique. Foi daquelas 
coincidências incríveis... Palavra de 
Viajante, Palavra de Viajante, Pala-
vra de Viajante. A verdade é que 
nós aqui estamos rodeados de pala-
vras de viajantes, por isso não havia 
nome mais perfeito! Claro que 
também se presta a algumas brinca-
deiras. Por exemplo, quando envia-
mos um SMS a dizer «O seu livro já 
chegou, Palavra de Viajante»”, diz 
Ana Coelho com um sorriso.  

Há dez anos, a 25 de outubro de 
2011, a Palavra de Viajante abriu 
portas na rua de São Bento, Lisboa. 
Inicialmente, esta zona não estava 
no radar das duas sócias. Procura-
vam ruas agradáveis para o comér-

cio, mais conviviais, que “convidas-
sem ao passeio”. Começaram pelas 
avenidas de Roma e João XXI, mas 
“os poucos espaços que havia ti-
nham preços verdadeiramente in-
comportáveis. E uma das coisas que 
tínhamos decidido ter era um café, 
porque isso ajudava a trazer pes-
soas. Ora, na zona em questão nem 
os espaços eram interessantes, nem 
os preços eram convidativos.” 

Nenhum mesmo? Diriam os 
franceses, “mon coeur balance”. 
Sim, até houve um espaço que fugiu 
à regra e até poderia ter sido a casa 
da Palavra de Viajante, ali na João 
XXI, já a caminho do Areeiro. “Mas 
o proprietário foi inflexível. Queria 
arrendar a um cabeleireiro. Ele 
achava que uma livraria não iria 
dar... Seria mais seguro e rentável 
um cabeleireiro”, explica Ana Coe-
lho com um sorriso divertido. 

“Foi assim que alargámos o raio 
de ação e descobrimos o nº 30 na 
Rua de São Bento. Foi paixão à pri-
meira vista! Depois avançámos 
para obras, por causa do café”. 

Falar de espaços é falar das suas 
estórias. E a Palavra tem muitas 
nesta década de vida. E a primeirís-
sima não pode faltar nesta singela 
homenagem. “No dia em que abri-
mos a livraria só vendemos duas 
coisas: um café e um capuccino. 
Sendo uma livraria... foi terrível! 
Até porque era preciso atravessar a 
livraria para chegar ao café, mas 
não vendemos mais nada no pri-

meiro dia. Ficámos em estado de 
choque!”, recorda Ana Coelho. “Na 
altura não havia aqui nada, agora é 
que esta zona está cheia de cafés. 
Por isso, acabou por ser importante 
pois também servíamos almoços, 
apesar de não termos servido ne-
nhum no primeiro dia! [sorriso] E 
começámos a ter clientes habituais: 
uns almoçavam e compravam li-
vros, outros só almoçavam. Ou 
seja, alimentávamos o estômago e o 
espírito”. 

Quando a livraria mudou para o 
nº 34 da mesma rua, a vertente ‘es-
tômago’ deixou de existir, manten-
do-se a galeria de exposições, onde 
a fotografia é um must. E uma das 
facetas que por aqui se cultiva. A 
par do afeto. É que nem só de livros 
se faz uma livraria. Faz-se de proxi-
midade, cumplicidades, partilha. 
Ou não fossem as viagens uma es-
pécie de código entre iguais. “Pala-
vra de Viajante”, dirá alguém.  

“Uma pessoa por vezes é capaz de 
chegar cheia de pressa, para levan-
tar o livro que encomendou, e de-
pois abstrai-se e fica a falar da últi-
ma viagem que fez ou de uma via-
gem que a marcou em particular e 
não dá pelo tempo passar. Muitas 
das pessoas que começaram a apa-
recer na livraria, hoje em dia são 
nossos amigos. No fundo, acaba 
por ser uma troca de atenção e afe-
to. Propicia mais a conversa, das 
viagens à vida pessoal”. 

Daí os reencontros, os clientes 
habituais, os que não prescindem 
de vir e desbravar novos mundos e 
geografias. Que confiam na pessoa 
que está do outro lado do balcão 
para as surpreender. “Há pessoas 
que vêm com regularidade, que 
vêm uma vez por mês, outras que 
aparecem com frequência ao sába-
do de manhã... É o público mais 
gratificante para nós, pois é o leitor 
que nós imaginamos quando esta-
mos a encomendar livros novos. 
Não é só o tema do livro, é tu sabe-

res que aquela pessoa quase de cer-
teza que vai gostar daquele livro. E 
ela ainda nem sabe que existe. E isso 
só se consegue fazer com o tempo”. 
O sorriso não engana. “É tão bom!”.  

E uma história irrompe. “Uma 
senhora que apareceu passado uns 
meses da abertura da livraria, disse 
que vinha conhecer o espaço e, de-
pois, pôs uma pilha de livros em 
cima do balcão. Quando se despe-
diu da Dulce – eu não estava –, dis-
se: «Gosto muito de literatura de 
viagens e estava com muito receio 
de vir cá, porque tinha medo de fi-
car dececionada». Agora vem prati-
camente uma vez por mês e enco-
menda imensa coisa. [sorriso] Pa-
recendo que não, são estímulos 
como este que nos dão ânimo para 
continuar e tentar encontrar coisas 
que as pessoas não estão à espera. E 
aprender cada vez mais!” 

Desafios futuros? “Queremos 
voltar a dinamizar o espaço de ex-
posições. A primeira vai ter lugar 
em novembro, até porque as pes-
soas só agora começam a sentir-se 
mais seguras e à vontade para sair. 
Temos vindo a crescer e ainda te-
mos muito espaço para consolidar e 
continuar a crescer, porque ainda 
há muita gente que aparece e diz 
que não sabia que havia uma livra-
ria de viagens em Lisboa”. 

Para já, a ideia é continuar a des-
cobrir nova literatura de viagens, 
em português e noutras línguas, 
que já habitam as estantes mas não 
só, e surpreender quem visita a 
loja. “Têm sido dez anos muito in-
tensos e gratificantes”, garante 
Ana Coelho em nome da dupla 
que sonhou a livraria, apesar de al-
guns “momentos maus”. Como a 
pandemia. “E o facto de termos 
tido de fechar”. Houve um apelo 
para a livraria poder sobreviver. 
“A forma como as pessoas aderi-
ram ao nosso apelo, para comprar 
vouchers, foi impressionante! Pedi 
o número de telefone a muitas de-
las para agradecer pessoalmente, 
tendo em conta que não podiam 
vir cá na altura”. Correu bem? 
“Sim, bastante bem. Foi extraordi-
nário! E algumas pessoas deram 
um contributo individual muito 
significativo. Aí percebes que têm 
carinho pela ideia e por nós tam-
bém, mas acima de tudo pela livra-
ria!”, diz, emocionada. 

Quando se entra no nº 34 da rua 
de São Bento, em Lisboa, fica clara 
a diferença entre um mero negócio 
e a concretização de um sonho. Pe-
rigoso é entrar, pois muitas vezes a 
viagem começa logo aqui. “Palavra 
de Viajante”. ■
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que começaram  
a aparecer  
na livraria,  
hoje em dia  
são nossos amigos.  
No fundo, acaba  
por ser uma troca  
de atenção e afeto
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A 14ª edição da Festa  
do Cinema italiano decorre 
na Culturgest. O festival foi 
organizado pela Associação 
Il Sorpasso e conta com 
mais de 50 filmes divididos 
por várias secções, 
incluindo uma competição 
dedicada a primeiras  
e segundas obras e um 
conjunto de antestreias  
de filmes apresentados  
em diversos festivais 
internacionais.  
Na Gulbenkian, em Lisboa, 
decorre a primeira mostra 
dedicada a Hergé, 
organizada em colaboração 
com o Museu Hergé, 
localizado na cidade belga 
de Louvain-la-Neuve.  
Tem curadoria  
de Ana Vasconcelos.  
A exposição reúne uma 
importante selecção de 
documentos, desenhos 
originais e várias obras 
criadas pelo célebre autor. 
Estas e outras sugestões  
na agenda cultural  
desta semana.  

Alfândega do Porto recebe cultura  
das fermentações espontâneas

A cerveja artesanal vive mo-
mentos de fulgor e dinâmica 
neste período pós-pandémico. 
E é já esta semana, nos dias 5, 
6 e 7 de novembro, que o Porto 
recebe o Festival internacional 
C’Azedu Wild At Heart, um 
evento de cervejas muito espe-
ciais e da cultura das fermenta-
ções espontâneas. No edifício 
da Alfândega do Porto, 17 cer-
vejeiras, nove nacionais e oito 
internacionais de renome mun-
dial, trazem até ao Porto pela 
primeira vez na história da cer-
vejaria portuguesa, num certa-
me completamente focado nas 
chamadas Wild Ales ou cerve-
jas espontâneas, cujo o estilo 
mais reconhecido será o Lam-

bic, um produto secular belga, 
classificado como Património 
Imaterial da Humanidade. Mas 
não só de cerveja vive esta cul-
tura das fermentações espontâ-
neas, e a grande novidade é 
que no evento estarão também 
novas tendências dos vinhos e 
“nat cool” naturais, sidras, kom-
buchas, destilados e cocktails, 
que são a nova vocação deste 
efervescente mercado. ACM

Onde: Alfândega do Porto 
Quando: 5, 6 e 7 de novembro 
Quanto: 4 euros com direito a copo

CCB recebe Orquestra  
Metropolitana de Lisboa 

Em 2007, o compositor Huang 
Ruo propôs-se a unir o Sheng, 
um pequeno órgão de tubos 
que se apoia nas palmas das 
mãos, com a tradição musica 
clássica ocidental, e assim nas-
ceu a obra “A Cor Amarela”, que 
vai estar em destaque no CCB 
neste fim de semana, pelas 17 
horas.  O som da orquestra será 
acompanhado pelo espetáculo 
de luzes, a decomposição es-
pectral de Miguel Azguime, um 
projeto conhecido como Illumi-
nations. O concerto está inseri-
do no ciclo “Ecos do Mundo, 
Oriente”, da Metropolitana. Ten-
do em conta as regras de segu-
rança a vigorar atualmente, 
será necessário mostrar um 

certificado de vacinação válido 
à entrada do espetáculo. Caso 
não tenha ainda certificado váli-
do, deverá trazer um teste rápi-
do de antigénio ou poderá fazer 
um teste rápido à entrada, até 
15 minutos antes do início do 
espetáculo. Os bilhetes vão es-
tar sujeitos a 50% de desconto 
para desempregados que apre-
sentem comprovativo IEFP. BM 

Hergé: a vida e obra  
do ilustrador e pai do Tintim
Georges Prosper Remi foi um 
homem de vários talentos. O 
nome talvez lhe diga pouco, 
mas este autor, artista e ilustra-
dor belga foi o responsável por 
trazer ao mundo uma das per-
sonagens mais incontornáveis 
da banda desenhada: o famoso 
Tintim.  
Assim, novembro é sinónimo da 
chegada à Fundação Calouste 
Gulbenkian, em Lisboa, da pri-
meira mostra dedicada a Hergé 

– como é mais conhecido –, or-
ganizada em colaboração com 
o Museu Hergé, localizado na 
cidade belga de Louvain-la-
Neuve e com curadoria de Ana 
Vasconcelos. 
 A exposição reúne uma impor-
tante selecção de documentos, 
desenhos originais e várias 
obras criadas pelo célebre au-
tor do jovem  repórter de poupa 
alourada belga e o seu compa-
nheiro de estimação, Milu.  

HASHTAG

Onde: Praça do Império, Lisboa 
Quando: Domingo, 7 Novembro 
Quanto: Entre 12,50 e 30 euros
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Apresentada pela primeira vez 
no Grand Palais, em Paris, a 
mostra revela as múltiplas face-
tas de uma personalidade artís-
tica de referência, da ilustração 
à banda desenhada, passando 

pela publicidade, imprensa, de-
senho de moda e artes plásti-
cas. 
Mas não é só de Tintim que se 
trata a exposição. A mostra 
está dividida em nove núcleos 
que exploram diferentes fases 
da vida do autor, desde a ilus-
tração da capa do jornal fran-
cês Libération, passando pela 
sua faceta de publicitário (prati-
camente desconhecida) a uma 
seleção dos seus quadros pre-
feridos de artistas como Serge 
Poliakoff, Tom Wesselman, 
Jean Dubuffe. JS 

Peça do mês  
em Porto de Mós

O Museu de Porto de Mós dá 
continuidade à iniciativa “A 
Peça do Mês”, que estará em 
exposição no hall de entrada 
dos Paços do Concelho. Men-
salmente é apresentada uma 
peça diferente, parte integrante 
do acervo do Museu Municipal, 
sendo esta uma forma de dar a 
conhecer o seu espólio. Até 3 
de dezembro a peça eleita é a 
obra de João Dalla Bella, “Me-
mória sobre a Cultura das Oli-
veiras em Portugal”. A obra re-
força a importância da oliveira, 
reportando-a à lenda grega de 
Palas Atenea, deusa da sabe-
doria, que ofereceu aos gregos 
a oliveira, ensinando-os a ex-
trair da planta o fruto para ser 
utilizado na cozinha, na higiene 
corporal e na iluminação das  
casas e dos templos. ACM

Realeza Drag de Lisboa apresenta-se na TimeOut

Este sábado vai ser coroada a 
próxima Miss Drag de Lisboa, 
num concurso que vai reunir 
oito concorrentes ao título. O 
estúdio da TimeOut vai estar re-
cheado de talento e desfiles e 
assisitir a uma disputa cerrada 
pela coroa. 
Sabe-se que Babaya Samam-
baya, Miss Drag de Lisboa 
2019, vai entregar o título à su-
cessora, e os espectadores po-
dem contar também com uma 
atuação no evento. IPM

Festa do Cinema italiano  
regressa a Lisboa 

Esta será a 14ª edição da Festa 
do Cinema italiano em Lisboa, 
mas desta vez o evento vai de-
correr na Culturgest. O festival  

foi organizado pela Associação 
Il Sorpasso e conta com mais de 
50 filmes divididos por várias 
secções, incluindo uma compe-

tição dedicada a primeiras e se-
gundas obras e um conjunto de 
antestreias de filmes apresen-
tados em diversos festivais in-
ternacionais. O evento vai con-
tar ainda com restrospetivas e 
homenagens a grandes autores 
do cinema italiano, bem como 
alguns eventos paralelos que 
trazem a cultura de Itália ao ter-
ritório nacional. BM

Onde: Paços do Concelho de Porto 
de Mós 
Quando: Até 3 de dezembro 
Quanto: Gratuito

Onde: Estúdio TimeOut, Mercado 
da Ribeira 
Quando: 6 de novembro, 22h30 
Quanto: 12 a 20 euros

Onde: Rua Arco do Cego, Lisboa 
Quando: De 6 a 11 de Novembro 
Quanto: 5 euros

Onde: Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa 
Quando: Até 10 de janeiro 2022 
Quanto: 5 euros
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Especial Troféus CCILF – Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa

A 27ª edição dos Troféus Luso-
Franceses, uma iniciativa promo-
vida pela Câmara de Comércio e 
Indústria Luso-Francesa, que de-
correu nos últimos meses, consti-
tuiu uma prova da resiliência das 
relações económicas entre Portu-
gal e França, depois do período de 
exceção provocado pela pandemia 
de Covid-19. O regresso dos Tro-
féus, depois de um ano de inter-
regno, ficou marcado por um re-
corde de candidaturas, tendo sido 
recebidas 55 propostas, de onde 
foram selecionadas as 16 empresas 
candidatas aos seis galardões em 
disputa. 

Na gala de atribuição dos pré-
mios, que decorreu presencial-
mente, depois de não se ter reali-
zado no ano passado, foi referido 
o papel que França tem como in-
vestidor em Portugal e como par-
ceiro comercial. O total do inves-
timento direto estrangeiro (IDE) 
francês em Portugal ultrapassou 
os 12,8 mil milhões de euros, no 
final do primeiro semestre deste 
ano. No final do ano passado, re-
presentava 7,9% do total de IDE 
captado por Portugal e posiciona-
va a França no Top 5 dos investi-
dores estrangeiros.  

Paralelamente, numa demons-
tração do crescendo de importân-
cia, França subiu, em 2014, à se-
gunda posição no ranking dos 
principais clientes de bens portu-
gueses, lugar que manteve nos úl-
timos cinco anos. Com um exce-
dente comercial da ordem de 1,5 
mil milhões de euros favorável a 
Portugal, o mercado francês é es-
truturante para as empresas portu-
guesas. 

“É o segundo maior cliente de 
Portugal e no IDE a presença é 
muito transversal”, afirmou o se-
cretário de Estado da Internacio-
nalização, Eurico Brilhante Dias, 
durante a gala de atribuição dos 
Troféus Luso-Franceses, para su-

blinhar que, além do volume, esta 
relação tem também uma verten-
te estratégica, que tem implica-
ções mais profundas para o des-
envolvimento. 

“O significado do investimento 
não é apenas números”, sublinhou. 

Na sua intervenção, o gover-
nante destacou a transversalidade 
do investimento direto francês, 
dando como exemplo o sector da 
aeronáutica, onde Portugal quer 
criar um cluster relevante e onde 
pontuam a Lauak e o universo 
Airbus. Realçou que “o alinha-
mento do investimento industrial 
francês em Portugal é único”, ao 
mesmo tempo que se estreita a re-
lação entre Portugal e França com 
milhares de pequenas e médias 
empresas portuguesas que fazem 
da França a primeira escolha. “E 
essa é uma dimensão de qualidade 
com spillovers muito positivos”, 
afirmou.  

“Os empresários franceses são 
bem-vindos a Portugal e são parte 
do nosso desenvolvimento”, con-
cluiu. Em termos gerais, são cerca 
de 750 empresas com capital fran-
cês que operam em Portugal e que 
empregam mais de 60 mil traba-
lhadores 

 
Relação bilateral especial 
Os números da relação comercial 
entre os dois países foram realça-
dos pelo conselheiro económico 
da embaixada de França em Portu-
gal, Ronan Venetz, o qual afirmou 
que 2020 foi um ano de reforço da 
França como parceiro comercial 
de Portugal. Frisou que, no ano 
passado, França foi o país que mais 
reforçou o investimento em Por-
tugal e apontou a crescente dinâ-
mica da relação franco portuguesa, 
que será relevante no próximo se-
mestre, altura em que a França as-
sumirá a presidência da União Eu-
ropeia.  

A mesma tónica foi realçada 
pelo embaixador português em 
Paris, Jorge Torres Pereira. “A re-
lação bilateral é especial e a relação 
política consolidou-se com visões 

muito parecidas da Europa. Temos 
a mesma perspetiva de inclusão, da 
transição verde e do desenvolvi-
mento digital”, afirmou. 

O diplomata realçou a ligação 
da comunidade luso descendente 
e a decisão da classe média france-
sa, que, diz, tem Portugal como 
primeiro destino. Em 2020, “a 
França foi – pela primeira vez – o 
país que gastou mais dinheiro em 
Portugal em termos de turismo. 
Por outro lado, Torres Pereira sa-
lientou “a adaptação e resiliência 
das empresas francesas em Portu-
gal, com a recuperação de alguns 
sectores de forma mais rápida do 
que pensávamos”.  

“Os números estão todos em 
alta”, disse. “O futuro das relações 
no domínio económico avizinha-
se ótimo”, garantiu. 

Finalizou apontando um fenó-
meno ligado às redes de empresas 
com uma Câmara de Comércio 
Franco Portuguesa, sedeada em 
Paris, através da qual se começou 
um processo de consolidação com 
as várias associações empresariais 
que trabalham em várias cidades 
francesas a tornaram-se afiliadas 
da câmara de comércio na capital 
francesa. O futuro passará por uma 
Federação dessas câmaras de co-
mércio e indústria, vaticinou. 
 
Troféus regressaram  

ao palco, com público 
Eurico Brilhante Dias, Jorge Tor-
res Pereira e o chefe do Serviço 
Económico da Embaixada de 
França em Portugal, Ronan Ve-
netz, foram os principais interve-
nientes na gala de entrega dos 
Troféus Luso-Franceses 2021, 
onde as empresas, claro, tiveram o 
maior destaque 

Os troféus Luso-Franceses 2021 
foram entregues à La Redoute, 
Faurecia, Monsurgel, Ciclo Fapril 
Indústrias Metalúrgicas, Natixis, 
BlueCerts e Joyeux Portugal.  

O Troféu Inovação foi entre-
gue à Ciclo Fapril Indústrias Me-
talúrgicas, empresa dedicada ao 
fabrico de componentes soldados 

TROFÉUS LUSO-FRANCESES 2021

Relações entre 
Portugal e França 
mais fortes  
após pandemia
Troféus Luso-Franceses voltaram a ser atribuídos numa gala presencial, num quadro  
de reforço das relações de investimento e comerciais entre Portugal e França. 

VÍTOR NORINHA 
vnorinha@jornaleconomico.pt

metálicos, baseados em estampa-
gem e quinagem de chapa, corte e 
dobragem de tubo e arame e tor-
nearia/mecanização. A sua candi-
datura teve por base um projeto 
concluído em 2020, para elevado-
res destinados a torres grua com 
sistemas de estrutura tudo em 
um, designado ALL IN ONE, e 
que foi desenvolvido com o obje-
tivo de tornar mais leve e fluído o 
processo de transporte, stocka-
gem e instalação dos elevadores 
em torres grua.  

O Troféu Desenvolvimento 
Sustentável foi entregue à Natixis 
em Portugal. Para a empresa fran-
cesa, as temáticas ligadas ao desen-
volvimento sustentável assumem 
um papel central e, nesse sentido, 
foi definido um eixo Green, focado 
não só em temas ambientais, como 
também em métodos e estratégias 

Eurico Brilhante Dias 
Secretário de Estado  
da Internacionalização

Jorge Torres Pereira 
Embaixador de Portugal  
em França
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sustentáveis no âmbito das Tecno-
logias de Informação.  

O Troféu Investimento foi en-
tregue à La Redoute. Sediados em 
Leiria, trabalham mais de 200 co-
laboradores nas mais diversas 
áreas, repartidas por um polo com 
a equipa comercial e outro com as 
equipas de Finance e IT, que pres-
tam um serviço à escala interna-
cional. Sendo a única filial do gru-
po com logística própria, a La Re-
doute inaugurou duas lojas no últi-
mo ano, em Lisboa e no Porto.  

A empresa Monsurgel que rece-
beu o Troféu PME, especializou-
se no comércio de castanha conge-
lada e exporta 100% dos seus pro-
dutos para mercados como França, 
Itália e Hungria.  

A Faurecia foi a vencedora do 
Troféu Exportação. A empresa 
francesa do setor automóvel que 

desenvolve, produz e fornece 
componentes para os principais 
fabricantes automóveis. Em Por-
tugal desde 1988 tem, atualmente, 
cerca de 4 mil colaboradores, re-
partidos pelas suas sete instalações.  

O Troféu Startup foi recebido 
pela Bluecerts, uma startup france-
sa, com escritórios no Porto e que 
é um fornecedor de serviços de 
confiança, uma das três principais 
empresas de confiança digital da 
Europa. Assente em tecnologias 
para proteger os dados e identifi-
cação digital com uma solução PKI 
altamente escalável para ajudar as 
organizações a realizar transações 
desmaterializadas com segurança.  

O júri constituído por represen-
tantes das principais entidades 
portuguesas e francesas como 
IAPMEI, AICEP, Conselheiros do 
Comércio Exterior e empresários, 

distinguiu a Joyeux Portugal com 
o Troféu do Júri.  

Trata-se de uma marca fran-
cesa de cafés-restaurante solidá-
rios e inclusivos, Café Joyeux, 
que emprega pessoas com difi-
culdades intelectuais e de desen-
volvimento, como a trissomia 
ou o autismo (ver entrevista 
neste Especial). Tem por missão 
tornar a diferença visível, po-
tenciar o encontro e propor 
mais emprego a pessoas que es-
tão afastadas do meio laboral. A 
totalidade dos lucros resultantes 
do volume de negócio dos cafés-
-restaurantes contribuem para o 
desenvolvimento e abertura de 
novos locais. A marca vai abrir o 
primeiro Café Joyeux em Lisboa 
durante o mês de novembro e 
no primeiro trimestre de 2022 
em Cascais. ■

“O alinhamento  
do investimento 
industrial francês  
em Portugal  
é único”, afirma  
Eurico Brilhante Dias

“A relação bilateral  
é especial e a relação 
política consolidou-se 
com visões  
muito parecidas  
da Europa”, afirma 
Jorge Torres Pereira 
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ca, distribuição, agroalimentar, 
financeiro e tecnológico IT, call 
centers e turismo. Mas Portugal 
atrai também investimentos em 
nichos de mercado mais exigen-
tes, tais como o sector médico e o 
energético. 
Como disse anteriormente, as 
competências profissionais estão 
bem presentes em Portugal., mas 
o mercado de trabalho é escasso e 
as empresas estão a ter cada vez 
mais dificuldade em recrutar. 
Nesse sentido, estamos a traba-
lhar para reunir instituições de 
ensino superior portuguesas e 
francesas para permitir a certas 
empresas recrutar novos talentos 
devidamente identificados e a 
quem poderão oferecer oportuni-
dades profissionais. 
 
Existem condições para os 

cidadãos franceses que são 

empresários e suas famílias  

se fixarem em Portugal? 

Sim, não restam dúvidas de que 
Portugal é um país de acolhimen-
to por excelência para nós france-
ses e que a integração dos nossos 
compatriotas está a decorrer sem 
a menor dificuldade. 
 
A França é um dos principais 

parceiros comerciais para 

Portugal. A tendência futura 

é para manter este registo? 

A CCILF tudo faz para assegurar 
que estas relações comerciais con-
tinuem a progredir significativa-
mente.  
No primeiro trimestre de 2021, 
acolhemos cerca de 30 novas em-
presas que estão em processo de 
implantação e as nossas reuniões 
b2b [businesss to business], semi-
nários e missões para procura de 
agentes comerciais destinadas a 
empresas portuguesas que dese-
jam exportar para França, foram 
um êxito. 
 
Qual a importância  

dos Troféus CCILF  

para a dinâmica  

da economia portuguesa? 

Portugal poderá não ser, “neces-
sariamente o [destino] mais van-
tajoso” a nível de tributação para 
investimentos, mas há outros fa-
tores que atraem os franceses, 
como o fato de contarem com sis-
temas pensados especificamente 
para os investidores, o nível da 
formação e o domínio de línguas, 
assim como a relação próxima en-
tre a academia e as empresas, afir-
ma o presidente da Câmara de 
Comércio e Indústria Luso-Fran-
cesa (CCILF). Isto reflete-se na 
posição cimeira que França ocupa 
entre os países que mais investem 
em Portugal, mas, e especialmen-
te, no ranking das trocas comer-
ciais. Também nos projetos de in-
vestimento que vão sendo conhe-
cidos. 

Por ocasião da 27ª edição  dos 
Troféus CCILF, que marcam o 
regresso da gala, Fabrice Lachize 
destaca, em entrevista ao Jornal 
Económico, o papel que este 
evento tem como ponto de en-
contro da comunidade empresa-
rial franco-portuguesa. E ainda 
outro fator que acrescenta à pre-
ferência dos investidores france-
ses: “Portugal é um país de acolhi-
mento por excelência”, diz. 

 
Como tem evoluído  

o investimento direto 

francês em Portugal?  

A França é um parceiro comercial 
muito importante para Portugal e 
a sua posição no “top 5” tem vindo 
a consolidar-se, ano após ano.  
As boas relações bilaterais exis-
tentes, políticas e comerciais, fo-
mentam a confiança entre os dois 
países. Os investidores franceses 
estão confiantes e continuam a 
investir, tendência que se vê re-
fletida no número crescente de 
investimentos realizados estes úl-
timos anos.  
 
Estão criadas as condições em 

termos de envolvente fiscal, 

administrativa e jurídica  

para o lançamento  

de novos projetos? 

O “período Covid” e as suas con-
sequências no funcionamento da 
administração não vieram ajudar 
a rápida instalação das empresas, 
porém, as coisas estão a voltar 
progressivamente à normalidade. 
No que diz respeito à tributação, 
as empresas que pretendem insta-
lar-se em Portugal poderão consi-
derar que o país não é necessaria-
mente o mais vantajoso, contudo, 
existem inúmeras medidas pensa-
das para atrair os investidores es-
trangeiros. O país apresenta tam-
bém um excelente nível de educa-
ção e um domínio avançado das 
línguas estrangeiras. 
As relações entre universidades e 
empresas estão muito mais desen-
volvidas do que em França, o que 
permite a criação de projetos ino-
vadores, a custos controlados. Do 
mesmo modo, os municípios es-
tão a fazer grandes esforços para 
reduzir ou mesmo anular a tribu-
tação local, a fim de permitir às 
empresas que se instalem nos seus 
territórios, tornando, assim, a re-
gião mais dinâmica e criando em-
pregos. Nestes casos, a CCILF 
tem um papel importante de 
aconselhamento na validação dos 
projetos e no acompanhamento 
das empresas no seu processo de 
implantação. 
 
O que é expetável  

para os próximos anos em 

termos de novas empresas 

francesas ou de investimento 

direto francês em Portugal? 

O que precisa de mudar  

para gerar maior interesse 

por parte dos investidores, 

além das questões jurídicas  

e tributárias? 

Sabemos que o investimento 
francês no sector imobiliário con-
tinua a ser muito elevado. As em-
presas francesas investem, hoje 
em dia, em todos os sectores da 
economia: automóvel, aeronáuti-

ENTREVISTA | FABRICE LACHIZE | Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa

“Os investidores 
franceses estão 
confiantes e continuam 
a apostar em Portugal”
As relações económicas e comerciais entre Portugal e França mantêm-se em bom plano  
e têm sido reforçadas nos últimos anos. Para o presidente da CCILF, esta é uma tendência 
para continuar, tendo em conta o acolhimento constante de novos investidores e projetos.

VÍTOR NORINHA 
vnorinha@jornaleconomico.pt

No que diz respeito  
à tributação,  
as empresas que 
pretendem instalar-se 
em Portugal poderão 
considerar que o país 
não é necessariamente 
o mais vantajoso, 
contudo, existem 
inúmeras medidas 
pensadas para atrair  
os investidores 
estrangeiros

Os investidores 
franceses estão 
confiantes e continuam 
a investir, tendência 
que se vê refletida  
no número crescente 
de investimentos 
realizados estes 
últimos anos
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Uma vez por ano, os Troféus da 
CCILF são a oportunidade de 
reunir a comunidade empresarial 
franco-portuguesa.  
Este ano foi especial, após um ano 
de interrupção, foi a ocasião de 
fazer um balanço das relações 
económicas entre os nossos dois 
países. 
Os troféus são, obviamente, a 
oportunidade para a CCILF de 
destacar empresas dinâmicas que 
são fundamentais para o mercado 
franco-português.  
Na edição deste ano, recebemos 
55 candidaturas, o que constitui 
um recorde. Este registo mostra o 
interesse crescente das empresas 
pelo nosso evento. 
 
Qual o Troféu mais marcante 

para o presidente da CCILF ? 

Tenho particular interesse no 
Troféu do Investimento em Por-
tugal e no Troféu da Exportação, 
pois com estes dois prémios te-
mos uma visão global do interesse 
que os empresários têm por Fran-
ça e por Portugal. 
 
Nos últimos anos de 

atribuição dos Troféus, há 

algum momento marcante  

de grande destaque? Qual  

o seu sentimento quando  

em 2020 a escolha e entrega 

dos Troféus foi interrompida 

devido à pandemia? 

Interrogámo-nos sobre se deve-
ríamos continuar a realizar os 
Troféus em formato digital, mas 
optamos por não o fazer, sendo 
este um momento importante de 
intercâmbio e convívio, valores 
que dificilmente conseguimos 
transmitir através de um webinar.  
Ficámos muito satisfeitos por esta 
edição de 2021 ter alcançado os 

250 participantes reunidos num 
ambiente positivo e amigável. 
Gostaria de aproveitar esta opor-
tunidade para agradecer ao secre-
tário de Estado da Internacionali-
zação, o Prof. Dr. Eurico Brilhan-
te Dias, pela sua participação. Du-
rante os nossos intercâmbios, 
constatámos que as relações co-
merciais bilaterais são verdadei-
ramente a mais-valia da nossa Câ-
mara. 
 
Estão previstas mudanças 

para o próximo ano, ao nível 

dos Troféus, nomeadamente  

a criação ou modificação  

de determinadas categorias? 

Após cada edição, refletimos so-
bre como melhorar ainda mais 
este evento fulcral para a CCILF. 
Reunimo-nos regularmente com 
os nossos parceiros da AICEP 
Portugal Global, IAPMEI - Agên-
cia para a Competitividade e Ino-
vação, Jornal Económico e os 
nossos leais patrocinadores Rubis 
Energia, Novobanco, Victoria Se-
guros e Lauak para fazer destes 
troféus um evento imperdível. 
 
Qual é o papel da CCILF  

no acompanhamento e 

instalação de empresas  

e empresários em Portugal? 

Há algum projeto específico 

que queira sublinhar? 

A CCILF apoia os investidores 
em todas as fases da implantação. 
Mas para além disso, dispomos 
de serviços personalizados para a 
procura de parceiros comerciais, 
clientes e fornecedores, instala-
ções, colaboradores, etc. Todo 
este trabalho é realizado em con-
junto com os membros da nossa 
rede, que conta atualmente com 
mais de 600 associados. Organi-
zamos também regularmente fó-
runs sectoriais cujo objetivo é 
reunir empresas francesas e por-
tuguesas para desenvolver os 
seus negócios e reuniões para 
promover o investimento em 
Portugal e em França. Temos 
muito orgulho em contribuir 
para o desenvolvimento interna-
cional das empresas.  
 
Que papel desempenhou  

a CCILF no apoio  

à internacionalização  

das empresas portuguesas  

em França? 

Somos parceiros de muitas asso-
ciações profissionais e acompa-
nhamos muitas empresas durante 
os nossos roadshows em França 
ou através dos nossos encontros 
com agentes franceses. A CCILF é 
também a representante da Pro-
mosalons em Portugal, cujo papel 
é permitir aos empresários portu-
gueses visitar feiras internacio-
nais em França. 
 
Qual o número  

de associados da CCILF ? 

Ultrapassamos os 600 sócios, nú-
mero que permaneceu estável du-
rante a pandemia, tendo mesmo 
aumentado ligeiramente. Este é 
um sinal de que a CCILF, ao per-
manecer perto dos seus sócios du-
rante este período complicado, se 
tornou uma ferramenta funda-
mental nos negócios.  ■
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Os troféus são, 
obviamente, a 
oportunidade para  
a CCILF de destacar 
empresas dinâmicas 
que são fundamentais 
para o mercado franco-
português

As empresas francesas 
investem, hoje em dia, 
em todos os sectores 
da economia: 
automóvel, 
aeronáutica, 
distribuição, 
agroalimentar, 
financeiro e 
tecnológico IT, call 
centers e turismo
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“Ver o nosso trabalho reconhecido 
eleva-nos a alma. Não foi fácil dois 
italianos chegarem a Portugal e 
tentarem ser players no mundo da 
castanha”, afirma ao Jornal Econó-
mico Francesco Marchese, sócio-
gerente da Monsurgel, depois de a 
empresa ter vencido o Troféu 
PME atribuído pela Câmara de 
Comércio e Indústria Luso-Fran-
cesa. “Foi um trabalho árduo che-
gar ao Portugal profundo e vencer 
sem criar desconfiança no merca-
do”, acrescenta. 

O objetivo da Monsurgel está, 
essencialmente, assente no traba-
lho com a castanha fresca, casta-
nha congelada e também o recém-
lançado “Snack Castanha na Hora”, 
tudo aproveitando a experiência 
familiar de cinco décadas com a 
castanha. “O ‘Snack Castanha na 

Hora’ é dos produtos mais inova-
dores em Portugal. Se alguém ima-
ginou abrir um pacote Tetrapack e 
ter castanhas prontas a comer, 
agora tornou-se realidade”, diz 
Francesco Marchese. 

A empresa também aposta 
numa operação sustentável, pro-
duzindo e utilizando energias re-
nováveis, através da instalação de 
painéis solares. Tem também uma 
estação de tratamento de águas re-
siduais e as castanhas são oriundas 
de produções extensivas ou mes-
mo biológicas. 
 
Novos mercados na mira 
Sobre o futuro, Marchese afirma 
“a esperança” de alcançar explorar 
novos mercados. “Está nos nossos 
horizontes chegar com mais força 
à América do Norte, por exemplo. 
Obviamente que já nos aventura-
mos na produção de outra fruta 
congelada como os alperces, mo-
rangos ou mirtilos, mas a castanha 

será sempre o pilar do nosso traba-
lho: seja ela fresca, congelada ou 
mesmo snack”, diz.  

Explica que, nos últimos dez 
anos, a área de plantação de casta-
nheiro triplicou e que a rendibili-
dade obtida pelos produtores au-
mentou. Devido à qualidade da 
castanha em Portugal, a procura 
também se encontra elevada em 
vários países. No entanto, também 
identifica problemas: “Temos um 
entrave à produção devido a pra-
gas e doenças, que, se nada for fei-
to, poderá dizimar a produção. 
Existem já entidades públicas e al-
gumas privadas a desenvolver al-
gum trabalho nesta área e é crucial 
continuar a fazê-lo”, aponta.  

O que a Monsurgel produz tem 
como foco o mercado internacio-
nal. “O escoamento de produto 
em Portugal não é para nós, por 
enquanto, uma prioridade. Por-
tugal não tem tradição de consu-
mo de castanha além do período 

TROFÉU PME

Dois italianos impõe-se  
na castanha em Portugal
Monsurgel considera que a atribuição do Troféu PME  
é o “reconhecimento do empenho, trabalho e persistência”.

VÍTOR NORINHA 
vnorinha@jornaleconomico.pt

A BlueCerts é um provedor de ser-
viços de confiança e que é líder de 
mercado na Europa. A atividade 
principal é a gestão de identidades 
digitais, protegendo dados dentro 
da estrutura exclusiva do regula-
mento geral de proteção e dados 
(RGPD), através de infraestrutu-
ras europeias. A empresa disponi-
biliza, através de certificados ele-
trónicos, a possibilidade de assinar 
documentos com valor jurídico 
equivalente a uma assinatura ma-
nuscrita, quer para transações on-
line, quer para contratos comer-
ciais ou de trabalho, empréstimos 
bancários ou contratos de seguro, 
e, desta forma, “permitir a melho-
ria de ganhos de produtividade e 
economias de escala”. Também ga-
rante a autenticação forte de sites e 
portais da web b2b e b2b2c.  

Criada em 2019, em Ponte de 
Lima, no Alto Minho, a empresa 
está atualmente a funcionar no 
Porto, onde o aeroporto garante 
ligação às principais capitais euro-
peias. 

Em declarações ao Jornal Eco-
nómico, Jean-Marie Giraudon, 
CEO da BlueCerts, refere que o 
facto de esta ser a única plataforma 
100% europeia faz com que os for-
necedores com quem trabalha se-
jam europeus e independentes. 
“Todas as transações cumprem o 
RGPD e perante terceiros estarão 
protegidas de ações da administra-
ção norte-americana, como o ‘pa-
triot act’ e os ‘serviços em nuvem’”, 
diz. Frisa que este ponto é crítico, 
porque permite “garantir a inde-
pendência dos dados processados 
pelas organizações de utilizadores 
e porque contribui para a sobera-
nia digital da Europa”. “Os nossos 

líderes parecem compreender isto 
cada vez mais e as iniciativas da 
Comissão Europeia nesta matéria 
estão a acelerar para avançar nesta 
direção”, acrescenta, apontando 
que as últimas decisões sobre a tri-
butação dos GAFAM (acrónimo 
de Google, Apple, Facebook, 
Amazon e Microsoft), a busca pela 
implementação de uma nuvem so-
berana europeia e o fortalecimen-
to das leis de proteção de dados 
mostram o caminho. Todas essas 
ações irão reduzir a “escuta clan-
destina” e a “apropriação indevida” 
de informações estratégicas em 
detrimento dos atores europeus, 
incluindo os Estados.  

Desde o caso Snowdon, ninguém 
pode ignorar esses fatos sabendo 
que os chineses não ficam de fora 
na corrida pela informação e que 
também não são os últimos a atuar 
na área de Inteligência Económica. 
Para resumir o ponto, devemos en-
tender que cada vez que usamos 
uma ferramenta de assinatura não 
europeia, que cada vez que confia-
mos a nossa identidade no âmbito 
de uma transação, da gestão de uma 
conta de cliente, se se confia seus 
ativos de dados a um ator não euro-
peu ou não a trabalhar exclusiva-

mente em plataformas europeias, 
expõe-se e / e expõe a organização 
para a qual trabalha. Temos que 
pensar seriamente sobre isso e me-
dir as suas potenciais consequências 
diretas e indiretas”. 

Para o próximo ano, os projetos 
estão definidos. Diz Jean-Marie 
Giraudon que, “depois de um ar-
ranque comercial muito bom, re-
compensado com a vitória em dois 
grandes concursos internacionais, 
dois anos difíceis se seguiram, pro-
vocados pela crise sanitária da Co-
vid-19. 2022 será o ano da conti-
nuação do esforço e do crescimen-
to. Devemos consolidar financeira-
mente. Em termos de inovação, 
devemos capitalizar a conquista de 
um convite à apresentação de pro-
jetos da Comissão Europeia através 
da sua ferramenta Portugal NOR-
TE 2020 para desenvolver um sis-
tema de autenticação forte para 
utilizadores que pretendam assinar 
a partir de um tablet, smartphone 
ou PC suporte para documentos 
em todas as circunstâncias, dando-
lhes valor legal constante. O objeti-
vo é superar a restrição a montante 
da entrega presencial de um certifi-
cado, conforme exigido pelos regu-
lamentos do eIDAS. É o que cha-
mamos de ‘Assine a qualquer hora, 
em qualquer lugar’”, explica. Esta 
oferta será baseada no reconheci-
mento facial biométrico e na com-
paração em tempo real de um do-
cumento de identidade, cartão do 
cidadão ou passaporte. “Isso permi-
tirá que os atores envolvidos na 
transação tomem decisões rápidas 
e sejam capazes de assinar de forma 
instantânea e segura de forma vin-
culativa, e em quaisquer circuns-
tâncias”, finaliza. ■

TROFÉU STARTUP

BlueCerts lidera  
nos certificados 
eletrónicos 
europeus
Vencedora do Troféu Startup sublinha que  
é a única plataforma que fornece certificados 
eletrónicos num ambiente 100% europeu.

de São Martinho. Seria aqui ne-
cessário investir na divulgação da 
excelente qualidade nutricional 
que este fruto seco possui”, afir-
ma Francesco Marchese. “Fala-se 
da amêndoa, nozes ou baga de 
goji e a castanha acaba sempre 
por ser esquecida. Continua mui-
to afastada ainda da mesa das fa-
mílias tradicionais portuguesas, 

mas é um superalimento”, garante. 
Para 2022, a Monsurgel quer 

apostar nos produtos que já tem. 
“Acreditamos neles. Sabemos que 
temos excelente qualidade”, diz o 
gestor. 

O objetivo definido é o de ultra-
passar os 10 milhões de euros em 
volume de negócios já no próxi-
mo ano. ■

“2022 será o ano  
da continuação  
do esforço  
e do crescimento. 
Devemos consolidar 
financeiramente”, diz 
Jean-Marie Giraudon
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A Ciclo Fapril trabalha em regime 
de subcontratação para mercados 
tão diversificados como o hospita-
lar, o automóvel, desporto, ener-
gias renováveis, construção civil, e 
puericultura. Carla Santos, direto-
ra financeira da empresa, diz ao 
Jornal Económico (JE) que a ino-
vação é uma característica perma-
nentemente no seu processo pro-
dutivo, por via da industrialização 
dos mais diversos produtos, o que 
lhe permite ter uma atuação diver-
sificada. “Apostámos [há cerca de 
cinco anos] no desenvolvimento, 
produção e venda de sistemas de 
elevação para as torres eólicas, 
construção civil, e gruas, que têm 
visto o seu carácter de Investiga-
ção & desenvolvimento reconhe-
cido pela Agência Nacional de Ino-
vação, bem como pelos clientes”, 
exemplifica. 

A Ciclo Fapril obteve da ANI a 
aprovação de atividades de I&D e 
inovação desde 2015 relativamen-
te ao desenvolvimento de diversos 

sistemas de elevação, nomeada-
mente o elevador cremalheira para 
torres eólicas em 2015, elevador 
para gruas em 2016, e em 2017 um 
novo produto para Transporte de 
pessoas e materiais para a constru-
ção civil com capacidade até três 
mil kg. “Mais recentemente, des-

envolvemos um projeto sem para-
lelo no sector para um elevador 
destinado a torres-gruas com sis-
tema de estrutura tudo em um a 
que designámos ‘All In One’”, 
aponta Carla Santos. “Esta inova-
dora solução surgiu num contexto 
industrial de crescente dinamismo 
do sector da construção civil, ao 
qual a Ciclo Fapril se encontra ine-
vitavelmente relacionada, por via 
das suas soluções no âmbito dos 
meios de elevação, para fazer face a 
necessidades identificadas no mer-
cado”, acrescenta. 

Acrescenta Xabier Parra, ac-
count manager da divisão de Siste-
mas de Elevação ELEVEK, unida-
de de elevadores da Ciclo Fapril, 
que esta entidade tem uma vasta 
gama de equipamentos, destacan-
do-se a Gama CH, com uma capa-
cidade até 3.200 Kg e com uma 
longitude de cabine até 4,8 metros. 
Dispõem de plataformas de traba-
lho para a construção, gama MC, 
com capacidade até 4.500 Kg de-
pendendo da configuração solici-
tada pelo cliente e com uma longi-
tude de 35,88 metros. Em ambas as 
máquinas, existe uma capacidade 
de elevação até 200 metros, refere 
a mesma fonte. 

Carla Santos acrescenta relativa-
mente ao mercado em Portugal 
que o país ainda não está “sensibili-
zado para as vantagens de trabalhar 
com estes equipamentos”. “Ainda 
estamos muito atrasados em rela-
ção aos restantes países da Europa, 
seremos dos poucos países que ain-
da usam os andaimes subindo os 
materiais e pessoas de forma muito 
rudimentar. O investimento nestes 
equipamentos que desenvolvemos, 
diminuem o tempo de montagem, 
o tempo de subida e descida de tra-
balhadores e materiais e sobretudo 
aumentam muito a segurança, quer 
em obra quer em manutenção e 
limpeza de fachadas”, diz.  
 
Parcerias e exportação 
Entretanto, a Ciclo Fapril assinou 
diversas parcerias “com a Univer-
sidade de Aveiro, quer na Investi-
gação & desenvolvimento quer 
com a nossa Academia”. 

E a nível de vendas a empresa 
exporta de forma direta cerca de 
87% das vendas, mas, de forma in-
direta, as exportações chegam a 
99% da produção. 

Para o próximo ano, a empresa 
vai continuar a apostar no mercado 
da elevação, nas oportunidades que 
o crescimento do mercado da mobi-
lidade suave oferece nomeadamen-
te das bicicletas, e nas oportunida-
des do mercado ferroviário. ■ VN

TROFÉU INOVAÇÃO

Ciclo Fapril vai apostar  
no mercado da elevação  
e na mobilidade 

O vencedor do Troféu Inovação entende que este galardão  
é o reconhecimento da estratégia de investimento que tem seguido.

O investimento 
nestes equipamentos 
que desenvolvemos 
diminuem tempos  
e, sobretudo,  
aumentam muito  
a segurança”,  
diz Carla Santos
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O galardão dos Troféus Luso-
Franceses na categoria de “Desen-
volvimento Sustentável” deixou a 
Natixis em Portugal orgulhosa, 
afirma ao Jornal Económico o di-
retor-geral da empresa, Etienne 
Huret. “É o reconhecimento do 
trabalho que vimos desenvolven-
do em prol da sustentabilidade, 
que é também uma prioridade 
contemplada no Plano Estratégico 
2020-2024 do Groupe BPCE, que a 
Natixis em Portugal integra. Um 
trabalho que é fruto do contributo 
dos nossos colaboradores, que to-
dos os dias integram e promovem 
as nossas iniciativas, sendo motor 
da sua continuidade e do seu im-
pacto na comunidade”, afirma, 
acrescentando que a estratégia sus-
tentável “assume um papel central 
e está na base de todas as linhas de 
negócio e entidades do grupo”.  

A nível global, Etienne Huret 
explica que a Natixis se guia por 
um “eixo green”, que tem por base 
o foco em temas relacionados com 
o ambiente e, igualmente, com 
métodos e estratégias sustentáveis 
no âmbito das áreas financeiras e 
das tecnologias de informação. Re-
fere que a preocupação com o cli-
ma é um dos pilares da estratégia 
de desenvolvimento sustentável e 
que se tem concretizado, por 
exemplo, “através redução da utili-
zação de plástico descartável, ins-
talação de redutores de pressão de 

água em todas as casas de banho do 
edifício; na redução do número de 
impressoras no edifício e introdu-
ção de papel reciclado; ou pela 
aquisição de frota de veículos elé-
tricos e criação de uma aplicação 
de gestão da mesma”. Acrescenta 
que existe “uma preocupação 
constante com as emissões de car-
bono, que se materializa numa au-
ditoria interna, no sentido de 
compreender o impacto que o edi-
fício tem no meio ambiente e pro-
jetar ações de forma a reduzir esse 
mesmo impacto. Além disso, em 
outubro, criámos a Comunidade 
Green, um espaço promovido por 
um grupo de colaboradores inte-
ressados na partilha de notícias, 
dicas e boas práticas na área da sus-
tentabilidade”. 

Sobre sustentabilidade, o gestor 
relembra que, em 2019, a Natixis e 
o Groupe BPCE assinaram um 
conjunto de Princípios de Banca 
Responsável perante a Organiza-
ção das Nações Unidas, compro-
metendo-se com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e o 
Acordo de Paris sobre as Altera-
ções Climáticas. Com a assinatura 
deste documento, as duas entida-
des juntaram-se a um conjunto de 
130 bancos de todo o mundo, que 
representam mais de 43 mil mi-
lhões em ativos, e se comprome-
tem a assumir um papel crucial 
para ajudar a garantir um futuro 

sustentável. A Natixis tem tam-
bém implementado o modelo 
Green Weighting Factor, através 
do qual avalia o impacto ambiental 
de cada transação financeira que 
efetua. 

Etienne Huret, questionado so-
bre a importância do nearshoring 
em Portugal disse que quando de-
cidiram avançar para uma aborda-
gem deste tipo ficaram “surpreen-
didos com o resultado tão positivo 
desta aposta no talento, a partir de 
Portugal”. “A Natixis chegou ao 
Porto em 2017, com o objetivo de 
recrutar 640 pessoas na área das 
Tecnologias da Informação e, 
hoje, somos mais de 1.350 a traba-
lhar para assegurar e transformar 
as operações da Natixis a nível glo-
bal e para o Plano Estratégico do 
Grupo BPCE. Em fevereiro de 
2020, expandimos os perfis de 
contratação para áreas como Ges-
tão, Economia, Finanças e Direito. 
Até ao final do ano, queremos che-
gar aos 1.500 colaboradores, ao 
contratar talentos com diferentes 
backgrounds, perfis e níveis de se-
nioridade, incluindo jovens elegí-
veis para estágios profissionais do 
Instituto do Emprego e Formação 
Profissional”, diz, garantindo que 
esta continua a ser a aposta no fu-
turo, “continuar a fazer do hub do 
Porto um exemplo de inovação a 
nível global, em constante apren-
dizagem e evolução”. ■ VN

TROFÉU DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Natixis confirma em Portugal 
foco num “eixo ʻgreenʼ”
Sustentabilidade já é um fator determinante para o desenvolvimento 
da atividade e vai continuar a sê-lo no futuro.

A Faurecia é uma das maiores for-
necedoras de componentes para a 
indústria automóvel. Cerca de 93% 
do que produz em Portugal desti-
na-se à exportação, tendo o merca-
do francês como principal destino, 
representando quase 70% das ven-
das ao exterior. Na operação portu-
guesa, a empresa tem sete fábricas e 
um centro de serviços partilhados, 
o Global Business Services (GBS), e 
um centro de investigação.  

Cristela Ferreira, diretora Global 
Business Services Portugal & CFO 
– Portugal, Marrocos e Tunísia, diz 
ao Jornal Economico que a tendên-
cia atual do mercado automóvel é a 
da customização e da oferta ‘à medi-
da’ de cada utilizador. “Estamos fo-
cados no desenvolvimento de pro-
dutos que combinam a standardiza-
ção e a modularidade, oferecendo 
uma base transversal de produtos 
competitivos que possam também 
ser melhorados e customizados da 
forma mais ágil possível, garantin-
do uma oferta diferenciada aos nos-
sos clientes”, explica, acrescentando 
que esse caminho “assenta na ino-
vação, no design, na excelência da 
industrialização e no desenvolvi-
mento de soluções de automação e 
de indústria 4.0”.  

No que toca a produtos, o grupo 
gaulês tem, neste momento, dois 
principais focos de atenção, um re-
lacionado com a mobilidade sus-
tentável e o outro com o “cockpit 
do Futuro”. “O primeiro está rela-
cionado com o desenvolvimento de 
soluções para emissões ultra-low 
ou soluções de hidrogénio com 
emissões zero, e o segundo no des-
envolvimento de soluções persona-
lizadas e conectadas para todo o 
cockpit, onde a Faurecia tem uma 

posição única no mercado, uma vez 
que é especialista nas áreas de inte-
riores, assentos e eletrónica auto-
móvel”, explica Cristela Ferreira.  
 
Sustentabilidade no foco 
As preocupações ambientais e cli-
máticas são também de grande im-
portância para a empresa. Diz: “É o 
nosso propósito eliminar todas as 
emissões internas de CO2 até 2025, 
e no ano de 2050, temos o objetivo 
de atingir uma pegada carbónica 
nula, contribuindo para os esforços 
globais para limitar o aquecimento 
global”. “Esta estratégia baseia-se 
em dois pilares: por um lado pelo 
“use less” (materiais e energia), e 
por outro pelo “use better” (pela 
compra de energia descarbonatada, 
materiais e serviços). Esta estraté-
gia tem por base toda a cadeia de 
valor, desde a relação com fornece-
dores e parceiros, passando pelo 
apoio aos clientes e pelo envolvi-
mento dos colaboradores”, acres-
centa. 

Para 2022, o objetivo será o de 
recuperar a tendência crescente de 
vendas que vinha a verificar-se na 
última década, interrompida pon-
tualmente pela crise pandémica e 
pela crise no fornecimento de semi-
condutores. “Assistiremos ao lança-
mento de produtos como por 
exemplo os assentos para as novas 
plataformas SUV do grupo Re-
nault-Nissan, assim como ao ci-
mentar de Portugal como fornece-
dor de excelência para o emergente 
mercado de produção automóvel 
norte-africano. Em paralelo conti-
nuaremos a oferecer a nossa com-
petitividade às geografias já por nós 
conhecidas, como a ibérica, france-
sa e britânica”, conclui.  ■ VN

TROFÉU EXPORTAÇÃO

Faurecia aposta  
em combinar 
standardização  
e modularidade
Presente em Portugal há mais de 30 anos,  
a vencedora do Troféu Exportação da CCILF 
quer recuperar tendência de crescimento.
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A conquista do Troféu Investi-
mento, no âmbito dos galardões 
atribuídos anualmente pela Câma-
ra de Comércio Luso-Francesa, si-
gnifica o reconhecimento do per-
curso feito, diz ao Jornal Económi-
co o CEO da La Redoute Portugal, 
Paulo Pinto. 

O gestor define a empresa como 
“uma marca de ADN francês, mui-
to acarinhada em Portugal”.  

Em Portugal, a La Redoute tem 
concretizado uma estratégia assu-
midamente de omnicanal, com a 
abertura de duas lojas em menos de 
um ano. O objetivo, diz Paulo Pin-
to, é “combinar o melhor do co-
mércio físico com todas as vanta-
gens do comércio digital”. “Assim, 
assumimos um posicionamento 
deliberadamente figital”, reforça. 

“Abrir uma loja física em plena 
pandemia foi, de facto, um desafio, 
mas era algo que estava no nosso 
roadmap e por isso decidimos 
avançar. Com este passo quisemos 
tornar acessível fisicamente a ex-
periência de compra na La Redou-
te, desmistificando receios e elimi-
nado barreiras. Quisemos mostrar-
nos, dar a cara”, acrescenta. 

O crescimento da empresa, 
atualmente, faz-se muito assente 
na oferta direcionada ao mercado 
da casa por ser, segundo o gestor, o 
que apresenta maiores expetativas 
de progressão, devido à saturação 
sentida no mercado de pronto a 
vestir. 

A procura crescente no mercado 
do mobiliário e decoração e com as 
vendas desta tipologia de artigos a 

aumentar, a empresa sentiu que era 
o momento de abrir espaços físi-
cos. “Se, por um lado, desmistifica-
mos receios de uma compra online 
de artigos de valor de venda supe-
rior ao mercado do vestuário, por 
outro, aproveitamos a oportunida-
de para proporcionar ao cliente 
uma experiência de compra bas-
tante mais completa”.  

E depois de abrirem duas lojas 
num espaço inferior a um ano, a La 
Redoute encontra-se num período 
de avaliação, para perceber os efei-
tos da mudança. “Neste momento, 
precisamos de dar tempo a tempo e 
retirar as devidas conclusões”.  

O mercado da “moda” continua a 
ser central no negócio, a par do 
mercado da “casa”. “A nossa aposta 
na ‘casa’ surge para satisfazer clara-
mente uma lacuna de mercado. Por 
outro lado, a ‘moda’ tem menos 
margem de progressão devido à sa-
turação do mercado. A concorrên-
cia neste sector é intensa, com o 
consumidor a valorizar o preço 
baixo”, explica o CEO da La Re-
doute Portugal. “É expectável que, 
a seu tempo, o mercado privilegie 
outros atributos, fazendo com que 
o ‘slow fashion’ recupere terreno, 
contrariando assim a velocidade e 
desequilíbrios que inevitavelmente 
o ‘fast fashion’ origina”, considera. 
“Nós, enquanto marca, temos o de-
ver de passar esta mensagem e agir 
de forma coerente. Este é, aliás, o 
único caminho possível para cum-
prirmos com o grande desafio que 
todos nós temos: a sustentabilidade 
do nosso planeta”, alerta. 
 
Futuro sustentável 
Inovação e sustentabilidade são dois 
conceitos que orientam as ações 

desenvolvidas pela empresa. “Segui-
mos diretrizes muito concretas no 
que respeita o cumprimento de me-
tas relacionadas com responsabili-
dade social corporativa e sustenta-
bilidade e diariamente damos passos 
importantes no cumprimento des-
tes objetivos”, explica Pinto.  

Até 2025, a La Redoute quer que 
todos os seus artigos sejam 100% 
responsáveis, no âmbito das ofer-
tas La Redoute Collections, La Re-
doute Intérieus e AM.PM. Este ob-
jetivo será alcançado já em 2022 no 
mercado da moda. Em 2030, a em-
presa quer atingir a neutralidade 
em emissões de carbono, através de 
50% de redução e de 50% de com-
pensação, e assumiu também o 
compromisso de abolir por com-
pleto o uso de plástico de uso único 
no final da década.  

Para atingir estas metas, estão 
implícitas muitas alterações e um 
recurso constante à inovação que 
engloba todo o ciclo do produto. 
“Também a qualidade do serviço 
prestado ao consumidor está muito 
assente na nossa capacidade de ino-
var e de colocar ao dispor do clien-
te ferramentas e soluções que vão 
ao encontro das suas necessidades. 
Por último e em jeito de resumo, 
todas estas metas suportam uma 
estratégia única assumidamente 
omnicanal”, diz Carlos Pinto. 

Em 2022, o objetivo é posicionar 
a marca num patamar sustentável e 
continuar o percurso de alarga-
mento de oferta, privilegiando so-
bretudo marcas portuguesas.  

“Com o mercado da casa a assu-
mir uma posição de destaque, tam-
bém as relações com profissionais 
no setor b2b têm vindo a conquis-
tar terreno”, diz Paulo Pinto. ■

TROFÉU INVESTIMENTO

La Redoute tem estratégia 
omnicanal e privilegia  
marcas portuguesas
Vencedora do Troféu Investimento aposta numa oferta digital, mas 
também em lojas físicas para completar a experiência dos clientes.

VÍTOR NORINHA 
vnorinha@jornaleconomico.pt

PARCEIRO DE LONGO 
PRAZO PARA EMPRESAS 
AEROESPACIAIS LÍDERES

INOVAÇÃO

CHAPA DE METAL

USINAGEM

TUBOS E CANOS

SOLDADO MECANICAMENTE

CONJUNTO

NOSSAS ATIVIDADES

A inovação na LAUAK envolve imaginar e desenvolver os produtos, 
tecnologias e processos de amanhã para manter e desenvolver nos-
sa vantagem competitiva.

Actividade histórica do Grupo LAUAK , somos especialistas em 
trabalhos de painéis e chapas aeronáuticas , simples ou complexos, 
conformados a frio ou a quente.

O Grupo LAUAK usa mais de 50 máquinas controladas digitalmente 
para fabricar peças básicas usinadas e subconjuntos.
Em cada segmento de desenvolvimento, o Grupo Lauak se esforça 
para oferecer uma solução de desenvolvimento local aos seus clien-
tes e soluções de melhor custo em termos de produção.

Presente no campo de ar condicionado há vários anos, o Grupo 
LAUAK adquiriu todas as atividades de tubulação da Bombardier 
em 2018. O Grupo LAUAK possui atualmente 3 unidades de pro-
dução totalmente integradas (1 APU na França e 2 unidades dedi-
cadas no Canadá e no México) fornecendo o melhor compromisso 
entre expertise e custo. O Grupo LAUAK está posicionado em to-
dos os sistemas de transporte de fluidos: sangramento, hidráulico, 
combustível, ar, Fidex, etc.

LAUAK GROUP é especializado na produção de conjuntos usinados 
e soldados para ambientes de motores , principalmente em sua unida-
de de produção LAUAK AERO ENGINES em Saint-Germé. Nossa ex-
periência de longa data está na produção de conjuntos complexos de 
chapas metálicas, peças usinadas e soldadas, que são usados   em sis-
temas desenvolvidos para motores de helicópteros ou de aeronaves.

O Grupo LAUAK monta subconjuntos de aeroestrutura e conjuntos 
complexos para a indústria aeronáutica. Montamos estas estruturas 
para as quais contamos com as qualificações dos principais fabricantes 
aeronáuticos e fornecedores de equipamentos OEM e equipas dedi-
cadas de mais de 200 instaladores especializados.

PUB
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aquisição de equipamento e fundo 
de maneio para os primeiros três 
a seis meses. Depois, cada café-
-restaurante Joyeux torna-se 
auto-sustentável e os lucros que 
daqui resultam serão utilizados na 
abertura de mais estabelecimen-
tos, empregando assim mais pes-
soas. Fica, assim, o convite e o 
agradecimento antecipado a todos 
aqueles que quiserem apoiar esta 
missão: www.vilacomvida.pt / 
www.joyeux.com/pt  
 

Como teve a ideia  

de trazer o projeto para cá?  

Como responsável pela Associação 
VilacomVida – a mais valia na di-
ferença - IPSS nascida em 2017 
com o objetivo de comunicar posi-
tivamente as capacidades de pes-
soas com dificuldades intelectuais 
e do desenvolvimento, criando e 
implementando projetos promo-
tores da sua empregabilidade e 
consequente vida autónoma – quis 
investigar o que se fazia noutros 
países relativamente às estratégias 
de inclusão social e profissional 
destas pessoas. Ao ter conheci-
mento deste projeto, através das 
notícias e de uma pessoa amiga, 
quis imediatamente convidar a 
marca a expandir-se para Portugal, 
uma vez que ambos temos a mes-
ma visão sobre a urgência da socie-
dade conhecer de perto as capaci-
dades destas pessoas extraordiná-
rias, para assim se desmistificarem 
medos e preconceitos e facilitar a 
sua inclusão nas nossas vidas. Des-
ta forma, a decisão de implementar 
e fazer crescer a marca-missão 
Joyeux em Portugal consubstancia 
a estratégia da Associação Vila-
comVida de desenvolver um pro-
jeto que alimenta a sua missão e 
permite a sua sustentabilidade - ao 
mesmo tempo que comprova que 
é possível aliar a visão empreende-
dora de uma causa a um negócio 
social de sucesso. 

 
Quais são as vossas 

expectativas quanto à 

aceitação dos portugueses?  

Os portugueses são calorosos e 
gostam de encorajar boas causas. 
Temos, por isso, que acreditar que 
irão abraçar esta causa e ajudar a 
fazer crescer esta missão por todo 
o país. O número de pedidos de 
abertura já recebidos, ainda antes 
da inauguração do primeiro esta-
belecimento, e as tão positivas 
mensagens de incentivo nas redes 
sociais em que o projeto está a ser 
divulgado, deixam antever este ce-
nário positivo. ■

O júri independente constituído 
por representantes das principais 
entidades portuguesas e francesas, 
incluindo o IAPMEI, a AICEP, 
conselheiros do comércio exterior 
e empresários, distinguiu a Joyeux 
Portugal com o Troféu do Júri da 
CCILF. A associação é responsável 
por trazer para o nosso país o con-
ceito profundamente inovador de 
cafés-restaurantes solidários e in-
clusivos, que empregam pessoas 
com dificuldades intelectuais e de 
desenvolvimento, como a trisso-
mia ou o autismo. 
 
A Joyeux Portugal foi 

agraciada com o Troféu  

do Júri da CCILF mesmo antes 

de abrir o seu primeiro café. 

Na sua perspetiva, que sinal 

quer o júri dar à sociedade? 

Sentimo-nos muito felizes e hon-
rados com a atribuição deste Tro-
féu do Júri, que para nós significa 
claramente uma mensagem de es-
perança, confiança e confirmação 
de que temos em mãos uma grande 
missão nacional. Uma missão que 
tem sido validada com grande su-
cesso pelos cafés Joyeux em França 
e que agora se prepara para provar 
que a inclusão não conhece, de fac-
to, fronteiras. 

 
Como promotora  

do projecto, que significado 

tem para si esta distinção?  

Significa um voto extra de motiva-
ção para toda a equipa que tem tra-
balhado muito para sermos mere-
cedores desta confiança, mas tam-
bém a confirmação da grande res-
ponsabilidade que é representar-
mos um projeto como estes, que se 
foca na transformação positiva da 
sociedade através da relação posi-
tiva, natural e regular com a dife-
rença intelectual. 

 
Falemos do Café Joyeux.  

Onde nasceu o conceito? 

Café Joyeux é a primeira família de 
cafés-restaurantes solidários e in-
clusivos. Nasceu em Rennes, Fran-
ça, em 2017, pelas mãos de Yann e 
Lydwine Bucaille, com o objetivo 
de empregar e formar pessoas com 
dificuldades intelectuais e de des-
envolvimento, tais como a trisso-
mia 21 ou as perturbações do es-
pectro do autismo, propondo, as-
sim, mais emprego a pessoas que 
estão afastadas do meio laboral – 
em regra, 50% das pessoas que 

compõem as equipas de trabalho 
terão este perfil. Ao mesmo tem-
po, oferece uma deliciosa carta de 
pequenos-almoços, almoços e lan-
ches, que querem potenciar o en-
contro, o convívio e a partilha em 
ambiente “joyeux”, o que traduzido 
significa feliz. O Joyeux - servido 
com o coração -, permite a cada 
colaborador ganhar confiança, ex-
periência e sentir-se parte verda-
deiramente integrante da empresa, 
uma vez que todos os processos e 
receitas são pensados de raiz para 
promover a sua autonomia. 

 
Quantas unidades  

há abertas no mundo? 

Hoje existem já cinco cafés-restau-
rantes Joyeux abertos nos locais 
mais centrais de Rennes, Paris e 
Bordéus e mais de 900 pedidos de 
abertura em todo o mundo, in-
cluindo Londres, Suíça, Barcelona, 
Bélgica e Nova Iorque. 
 
Numa frase, como resume 

a missão do projeto? 

A inclusão da fragilidade no mun-
do através do trabalho e do reco-
nhecimento.  

Para quando 

e onde está prevista  

a abertura  

do primeiro Café Joyeux  

em Lisboa? Quantas pessoas 

vai empregar? 

O primeiro café-restaurante abre 
portas ao público no próximo dia 
23 de Novembro, em S. Bento – 
Calçada da Estrela, 26 – e empre-
gará uma equipa formada por pro-
fissionais experientes do sector da 
restauração e nove a dez jovens-
adultos com dificuldades intelec-
tuais e de desenvolvimento, que 
trabalharão de forma evolutiva 
por turnos e em função das suas 
capacidades. 

Quais são as linhas principais 

do plano de expansão 

da marca em Portugal?  

 O plano de expansão prevê abrir, 
pelo menos, cinco cafés-restau-
rantes até 2026, sendo as priorida-
des Lisboa, Cascais, Porto e região 
algarvia. Concluído este plano, da-
remos início a um novo projeto de 
expansão. 
Importante referir que, de acordo 
com o modelo de origem, e nesta 
fase de lançamento do projeto, 
todo o investimento necessário à 
abertura de cada Café Joyeux é an-
gariado via donativos / investi-
mento social, utilizado para as 
obras de remodelação, decoração, 

ENTREVISTA | FILIPA PINTO COELHO | Presidente da Direção da Associação VilacomVida e da empresa Joyeux Portugal

“Temos em mãos  
uma grande missão nacional” 
A Joyeux Portugal trouxe para Portugal a primeira família de cafés-restaurantes solidários e inclusivos e conquistou 
o Troféu do Júri CCILF. Primeiro café Joyeux abre a 23 de novembro, em S. Bento, Lisboa. É o primeiro fora de França.

ALMERINDA ROMEIRA 
aromeira@jornaleconomico.pt
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Para nós o Troféu  
do Juri CCILF  
significa claramente 
uma mensagem de 
esperança, confiança  
e confirmação  
de que temos  
em mãos uma grande 
missão nacional
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