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Regime fiscal para 
estrangeiros sofre 
quebra de 22%  
nas adesões

S&P não acredita que a vacina 
chegue a tempo de salvar  
o verão e encontra no prazo  
das moratórias de créditos 
bancários potencial para fazer 
descarrilar a economia – e a 
capacidade de o país para pagar 
as suas dívidas, concedidas 
pelas agências de notação 
financeira.

 

ENTREVISTA DV/TSF  
Rita Marques  
“Pandemia  
já fez perder  
29 mil empregos  
no turismo”
Secretária de Estado admite que perda  
de emprego no setor foi bem superior à média 
nacional. Diz que Portugal tem de procurar 
“melhores turistas” e garante que os apoios  
estão a demorar “menos de 20 dias úteis”  
a chegar às empresas. P. 04-05 
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ão surgindo dados estatísticos, relativos ao início deste 
ano, que mostram que a recuperação não só foi interrom-
pida como deu lugar a uma nítida degradação da ativida-
de económica. Esta tendência é clara por exemplo na 
contração mais profunda do volume de negócios, nos se-

tores diretamente afetados pelo regresso ao confinamento, mas tam-
bém na indústria. 

As exportações de mercadorias, que chegaram, em setembro, a al-
cançar um valor semelhante ao do mesmo mês de 2019, voltaram a 
cair, fazendo afundar a produção dos setores industriais mais depen-
dentes dos mercados externos. 

A mais recente Síntese Económica de Conjuntura do INE não deixa 
margem para dúvidas: “Em Portugal, a informação disponível para ja-
neiro e fevereiro, num contexto de novas medidas restritivas de res-
posta à pandemia, revela uma redução expressiva da atividade econó-
mica.” 

No mercado de trabalho, a forte resistência das empresas em prol da 
preservação do emprego parece estar agora a ceder. Depois de, entre ju-
nho e novembro, terem sido recuperados 148 mil dos 202 mil postos 
de trabalho perdidos de fevereiro a maio, o emprego voltou a cair em 
dezembro e janeiro com a redução de mais de 116 mil postos de traba-
lho. 

A face invisível da crise, que estava escondida pela resiliência das 
empresas e também, é certo, pelos apoios de emergência que foram 
sendo concedidos, está a começar a aparecer, aos poucos, à medida que 
as empresas vão esgotando as suas reservas, a sua capacidade de resistir. 

Na falta de outras, de caráter mais estrutural, medidas de emergên-
cia, como o lay-off simplificado e seus sucedâneos, moratórias, linhas 
de crédito com garantia pública, adiamento de impostos, foram e con-
tinuam a ser fundamentais para que as empresas possam aguentar um 
pouco mais. 

O governo vai gerindo a situação, dia-a-dia, apresentando e reapre-
sentando medidas e apoios, melhorando aqui e ali as suas respostas, 
mas sempre aquém do que seria necessário, sempre aquém do que vai 
sendo feito na generalidade dos países europeus. 

Não se vislumbra, no entanto, uma resposta mais estrutural e mais 
robusta, à altura do desafio. Uma resposta que passa, não me canso de 
insistir, por medidas – há muito reclamadas, há muito prometidas – 
que favoreçam o reforço dos capitais permanentes das empresas. 

Não basta assegurar a gestão corrente da crise, esperando que a pan-
demia passe, que as empresas aguentem, e que ressurja de novo uma 
dinâmica de recuperação. 

É preciso mais e melhor para que, no rescaldo desta crise, as empre-
sas não só tenham resistido, mas estejam em condições para impulsio-
nar a recuperação, para investir, para competir com as suas congéneres 
europeias, que têm beneficiado de níveis substancialmente diferentes 
de apoio à respetivas economias.

quase cada cêntimo da enorme 
bazuca que Bruxelas vai disparar 
sobre a economia portuguesa vai 
ter como alvo o Estado. O governo 
de António Costa decidiu agilizar 

os fundos que permitirão dar um empurrão 
para uma retoma que cada vez se adivinha 
mais difícil – pela crise sanitária, pelo prolonga-
mento e repetição de confinamentos, pelo re-
ceio que leva à retração do consumo, pelo de-
semprego e perspetivas de não reabertura de 
centenas de empresas – e se materializará so-
bretudo através de investimento público.  

Não precisava de fazê-lo. Podia, como todos 
os setores de atividade reclamaram, direcionar 
os fundos desde logo para o tecido empresarial. 
Mas num país em que quase metade dos traba-
lhadores são funcionários públicos e os incenti-
vos à iniciativa privada são cada vez menos, o 
governo optou por construir um Plano de Re-
cuperação baseado na intervenção estatal e no 
investimento público.  

Não restam grandes dúvidas – e a pandemia 
deu força a isso – que apesar de termos o gover-
no mais alargado da nossa História democráti-
ca há apenas uma mão cheia de protagonistas 
em palco: António Costa, Pedro Siza Vieira, 
Mariana Vieira da Silva, João Leão e João Matos 
Fernandes dominam a narrativa. Por força das 
circunstâncias, a ministra da Saúde, os titulares 
das pastas das Infraestruturas e a da Segurança 
Social têm alguma visibilidade, mas não se vê 
correspondência decisória. E há depois uma sé-
rie de atores secundários a quem de quando 
em vez deixam disparar uns foguetes. 

Ora, depois de decidir que os fundos serão 
aplicados pelo Estado, por meio da sua mão go-
vernamental, movida por essa seleção de go-
vernantes, o governo de Costa criou um subgo-
verno para o fiscalizar, recorrendo para essa co-
missão a um grupo liderado por (adivinhe...) 
António Costa e composto (surpresa!) pelos 
ministros da Economia, da Presidência, das Fi-
nanças e do Ambiente. Lá aceitaram juntar ao 
ramalhete o homem forte dos fundos, o minis-
tro do Planeamento, Nelson de Souza.  

O que se traduz num resumo bem simples: 
o governo vai receber dinheiro de Bruxelas, 
decidir onde o aplica, construir a retoma con-
forme deseja, prolongar e aumentar a depen-
dência do Estado e controlar a forma como 
gasta os fundos. Não é só a faca e o queijo, a 
mesa é do governo e é ele que decide quem 
recebe convite para se sentar e comer. Assu-
mirá também a responsabilidade pela forma 
como as coisas correrem? Resumindo, é cam-
po minado para o futuro de inovação, resi-
liência, concorrência e liberdade de negócios 
que se construía. Voltar a pôr o tecido empre-
sarial na mão do Estado fará o país recuar à 
cauda da Europa e ficar lá, sem remédio. 

A faca, o queijo,  
a mesa e os convites  
na mão de Costa
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A abrir
CLÁUDIA AZEVEDO 
CEO DA  SONAE

A pandemia fez cair o lucro da Sonae em 
57,2% em 2020 (para 71 milhões de euros), 
mas isso não impediu o grupo de recom-
pensar os trabalhadores que foram deter-
minantes para manter os negócios a fun-
cionar. O grupo distribuiu mais de 9 mi-
lhões de euros pelos funcionários de lojas e 
armazéns e garantiu remunerações variá-
veis para todos, que vão manter-se em 
2021. Na apresentação de resultados do 
grupo, que além da distribuição se move 
nas telecom, com a NOS (entre outras 
áreas de negócios), Cláudia Azevedo não 
poupou críticas ao regulador pela forma 
como tem liderado o processo do 5G. “A 
Anacom diz que os operadores em Portugal 
são detidos por acionistas estrangeiros e ti-
ram valor de Portugal. Que eu saiba, a NOS 
é portuguesa, e em conjunto Nos, Vodafo-
ne e Altice investiram mil milhões de euros 
em Portugal”, vincou. 

MANSO NETO 
CEO DA GREENVOLT

Uma semana depois de ver a sua suspensão 
de funções como líder da EDP Renováveis 
anulada pelo tribunal, o ex-CEO anunciou 
que abdicou dos quase 1,7 milhões de euros 
que a EDP tinha de pagar-lhe até 2023 para 
para não ir trabalhar para a concorrência, 
de forma a poder assumir o cargo de presi-
dente executivo na Greenvolt. A empresa 
de renováveis do grupo Altri conta agora 
com a sua experiência para um “ambicioso 
projeto de expansão nacional e internacio-
nal”, que passa pela entrada em bolsa. 

ALFREDO CASIMIRO 
ACIONISTA DA GROUNDFORCE

No Parlamento, o dono de 50,1% da empre-
sa de handling da TAP assegurou ter condi-
ções para ir ao aumento de capital que per-
mitirá pagar salários aos trabalhadores. 
Mas impôs condições: “Só farei esse investi-
mento se tiver como recuperar esse investi-
mento num certo e determinado número de 
anos.” O empresário acredito que o aumen-
to de capital será de sete a 10 milhões de 
euros. A pergunta que se impõe é: se tem 
dinheiro para acompanhar a operação, por-
que deixou os trabalhadores sem salário? 

A face invisível 
da crise começa 
a aparecer
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ASSISTA 
EM DIRETO 
EM JN.PT

C A N C R O  C O M 
E S P E R A N Ç A

14H30  A BER T UR A

  Inês Cardoso, Diretora do Jornal de Notícias

 Maia Gonçalves, Diretor Médico da Unilabs

 Franklin Marques, Presidente da Secção Regional Norte da Ordem dos Farmacêuticos

1 5H00  DEPOIMEN TOS 

 PROJEÇ ÃO DE V ÍDEO COM DEPOIMEN TOS DE FIGUR A S PÚBLIC A S E PRIVADA S 

1 5H15  K E Y NOT E SPE A K ER

 Vitor Veloso, Presidente do Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro

1 5H30  PAINEL

 Marine Antunes, Presidente Associação Humor Relevante 

 Nuno Santos, Investigador no I3S 

 Paula Soares, Investigadora no IPATIMUP

16H30  ENCERR A MEN T O

 José Dinis, Diretor do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas

W E B I N A R

PUBLICIDADE
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Esperamos um verão substancial-
mente melhor do que o último. Re-
cuámos a 1994, com 26 milhões de 
dormidas – será seguramente me-
lhor. O plano de vacinação vai evo-
luindo favoravelmente também 
em Portugal e estamos confiantes. 
Com mais estrangeiros, mas 
também turistas nacionais? 
Seguramente. O mercado nacional 
em 2020 respondeu a este desejo de 
cuidar do setor do turismo e dos 
seus profissionais. Espero que nes-
te ano também possamos granjear 
simpatia dos internacionais e mere-
cer a confiança dos portugueses. 
O governo vai tomar iniciativas 
para mostrar que Portugal é se-
guro, para cativar mais pessoas? 
Temo-lo feito. E fomos distingui-
dos, em plena pandemia, como me-
lhor marca turística da Europa e ter-
ceira melhor do mundo. 
Mas a  terceira vaga da pandemia 
afetou a  imagem do país. 
É verdade. Temos trabalhado na co-
municação, de forma muito direta, 
assertiva. Para recuperar a imagem, 
que saiu relativamente beliscada, 
temos de continuar a instigar con-
fiança. Iniciativas como o Clean & 
Safe – que foi pioneiro a nível mun-
dial – continuarão a ser trabalhadas. 
Mas haverá campanhas adicio-

nais, novas, ou vai trabalhar com 
o que havia, reforçando-o? 
A nossa narrativa não mudará mui-
to, já vem sendo consolidada desde 
2017. Portugal não quer sobreviver 
mas liderar nesta pandemia. Há 15 
dias lançámos a campanha em que 
incitamos os países mais próximos 
– Reino Unido, Espanha, França – a 
trabalhar connosco neste renascer 

do turismo, mas de um turismo 
melhor. Portugal não pode constan-
temente ir atrás de mais turistas, 
tem de ir atrás de melhores turistas. 
Turistas com dinheiro? 
É um turista mais abonado finan-
ceiramente, mas que se preocupa 
com o planeta, os territórios, as co-
munidades que visita e quer deixar 
o planeta melhor para todos. 
No verão passado, a reabertura 
resultou logo em aviões cheios. 
Tem esperança de que isso acon-
teça de novo nesta reabertura? 
Não é esperança, é evidência cien-
tífica:  temos todos um grande de-
sejo de viajar. Números da Organi-
zação Mundial do Turismo (OMT) 
recentemente libertados davam 
conta que parte substancial da po-
pulação com capacidade financeira  
assume as férias como prioridade. 
Estou confiante de que teremos 
aviões cheios do melhor turista. 
Esse “melhor turista” já contri-
bui para que destinos de campo 
estejam no topo de preferências? 
Sim, e gostava de sublinhar o esfor-
ço que temos feito no Turismo de 
Portugal para diversificar oferta. Há 
muito que não somos só um desti-
no de sol e praia e se há setor que 
contribui para a distribuição dos tu-
ristas e da riqueza pelo território é 

Tem repetido que os britânicos 
voltam a poder entrar  em Portu-
gal a partir de meados de maio.  
Há receio de que, mesmo poden-
do, eles não voltem em força? 
Tenho sido convidada por media 
britânicos a responder a essa ques-
tão de quando podem voltar a pas-
sar férias em Portugal. Isto é bom. É 
um mercado que representou 2,5 
milhões de dormidas em 2019 e al-
guns países da UE estavam já a po-
sicionar-se, pelo que não faz senti-
do não fazermos o mesmo tendo 
em conta que há já um plano de 
desconfinamento britânico bem co-
nhecido e que dá conta de que esses 
cidadãos podem viajar internacio-
nalmente a partir de 17 de maio. 
Que papel terá o passaporte de 
vacinação proposto por Bruxelas 
na recuperação do turismo? 
É fundamental. Foi consensual en-
tre Estados-membros a necessidade 
de haver um instrumento ágil que 
nos habilite a viajar em segurança. 
Mas tem o outro lado: é mais um 
passo necessário para viajar.  
Temos de dar passos sólidos para 
instigar confiança. Isso passa por ga-
rantir que quem viaja não é foco de 
infeção, para protegermos as nossas 
fronteiras, países e SNS. 
Vai ser possível salvar o verão? 

este. E a pandemia deu força à estra-
tégia de diversificação de produto. 
A destruição de emprego e em-
presas por efeito da pandemia 
pode levar a que o país tenha me-
nos oferta  quando reabrir? 
Esse receio assaltou o governo des-
de o primeiro dia e por isso fixámos 
como primeiríssima prioridade a 
necessidade de preservar postos de 
trabalho e capacidade produtiva das 
empresas. Mas já perdemos traba-
lhadores. No alojamento e restaura-

Entrevista

Secretária de Estado admite que a perda de emprego no setor foi bem 
superior à média nacional. Diz que Portugal tem de procurar “melhores 
turistas” e garante que os apoios estão a demorar “menos de 20 dias 
úteis” a chegar às empresas. Texto: Joana Petiz e Hugo Neutel (TSF)

A VIDA DO DINHEIRO

“Portugal não pode ir 
sempre atrás de mais 
turistas, tem de ir 
atrás dos melhores.” 
 
“Turistas nacionais 
não chegam para 
compensar a 
ausência de 
estrangeiros.” 
 
“Esperemos que a 
reestruturação seja 
rápida e possamos 
continuar a contar 
com a TAP no setor.”

Rita Marques  
“Pandemia já fez perder 
29 mil empregos no 
turismo e restauração”
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mo de apoio à retoma, moratória 
fiscal e outras. Tem sido um apoio 
importante porque atinge toda a ca-
deia de valor – não apenas o aloja-
mento mas a restauração, rent a car, 
animação, bares... Há muitos subse-
tores dependentes do turismo. 
No mundo pré-pandemia, a TAP 
trazia milhões de turistas todos 
os anos. A reestruturação pode 
fazer perdê-los? 
Em 2019, a TAP trouxe 45% dos 
passageiros que chegaram por via 
aérea. É um parceiro fundamental 
para que este setor continue a dar 
um contributo muito positivo para 
a dinamização socioeconómica. 
E dava um contributo especial 
nos mercados de fora, nomeada-
mente Brasil e EUA. 
É verdade. Espero que a reestrutu-
ração seja rápida e possamos conti-
nuar a contar com a TAP no setor. 
Devíamos estar já a trabalhar no 
novo aeroporto, em vez de per-
der mais tempo em discussões? 
Seguramente. O setor do turismo 
reclama há muitos anos um aero-
porto da Portela com a dignidade 
que se impõe e não havendo possi-
bilidade técnica de assim acontecer 
temos de encontrar uma solução 
que sirva a Área Metropolitana de 
Lisboa (AML) e todo o país. Impõe-
-se que a discussão seja breve e te-
nhamos rapidamente resultados. 
Que solução seria a melhor? 
Já há muitas vozes e não ajuda a SET 
ser mais uma. 
É essencial manter a Portela? 
Há três cenários em cima da mesa e 
todos envolvem a Portela – nessa 
medida acredito que se mantenha, 
pelo menos num prazo mais próxi-
mo. De outra forma não há alterna-
tiva viável. Mesmo com o Sá Carnei-
ro (Porto) e Faro a responder bem – 
e a Norte temos sido até reconheci-
dos sistematicamente como o me-
lhor aeroporto da Europa.  
A reestruturação da TAP pode ter 
por efeito a redução dos turistas 
que chegam das Américas? 
Se a TAP não agarrar a oportunida-
de – e temos sinais evidentes de que 
existe apetite, nomeadamente de 
brasileiros, para chegar à Europa e 
em particular a Portugal – outra 
companhia  a agarrará. 
Quando arranca o IVAucher? 
Assim que estivermos capacitados 
para viajar. No momento certo, tão 
breve quanto possível, estando a 
pandemia controlada é anunciado. 
Acredita que haverá uma explo-
são de consumo na recuperação? 
Acredito que sim. Todos temos uma 

A secretária 
 de Estado  
do Turismo, Rita 
Marques 
FOTO: GERARDO SANTOS/GI

grande motivação para viajar e es-
pero que consigamos ter condições 
financeiras para o fazer. Muitos por-
tugueses perderam, neste ano difí-
cil, estas condições, mas espero que 
as recuperem em breve.  
O PRR esteve em consulta públi-
ca e a Confederação para o Turis-
mo de Portugal (CTP) criticou a 
falta de valor dado ao turismo. 
Devia estar mais presente? 
Temos vindo a trabalhar com a CTP, 
que tem sabido construir pontes 
com o governo. Mas os apoios ao tu-
rismo não se esgotam no PRR, mui-
to antes já mobilizávamos apoios ao 
turismo, temos o  próximo quadro 
comunitário – esse sim, apoiando 
diretamente investimento privado 
–, que se espera que possa respon-
der a este desígnio do turismo do 
futuro, mais digital e sustentável. 
Há um conjunto de instrumentos 
que de forma agregada responde à 
ambição da CTP – que é totalmen-
te partilhada pela Secretaria de Es-
tado e pela Economia. 
Outra queixa do setor é o tempo 
que os apoios levam. 
Esse problema tem vindo a ser mi-
tigado. No Apoiar.pt, o prazo médio 
entre a candidatura e a decisão é 
hoje de 13 dias úteis, a que acresce 
uma média de cinco dias úteis para 
o pagamento ser feito. Portanto, es-
tamos abaixo dos 20 dias úteis pre-
vistos. Claro em tesouraria esse é 
um prazo dilatado, tendo em conta 
a agonia que vivem as empresas, e 
devíamos trabalhar para encurtá-lo. 
Prolongar as moratórias para lá 
de setembro é outro pedido que 
ganha força. Pode acontecer? 
É uma matéria que tem sido bem li-
derada pelo ME com os seus pares, 
mas é um assunto que entronca nas 
autoridades europeias e estão a ser 
analisadas várias hipóteses. Uma é 
protelar as moratórias para lá de 
2021 e/ou entendermos que há es-
paço para se poder dilatar o prazo da 
dívida. São alternativas em análise. 
Acredita então que alguma medi-
da terá de ser tomada?  
A situação é difícil, mas segura-
mente encontraremos solução. 

Com Ana Laranjeiro

ção, antes da pandemia, tínhamos 
290 mil postos de trabalho e entre-
tanto, segundo o INE, desaparece-
ram 29 mil. Estamos a falar de uma 
taxa de 9%, substancialmente su-
perior à nacional, que é de 2%. Mas 
tenho esperança de que possamos 
recuperar esses postos e estamos a 
fazer esse esforço de garantir que as 
empresas podem retomar a ativida-
de com todas as condições, servir e 
acolher bem e começar a contratar 
quando vier a tão desejada retoma. 

E quando poderemos voltar aos 
números de 2019? 
Os estudos da  OMT refletem o que 
prevemos: nunca antes de 2023. 
Como é que vamos combater a 
concorrência de destinos como 
Itália, Espanha ou Grécia?  
Desde logo, garantindo que as nos-
sas empresas estão vivas quando 
vier a retoma e por outro lado con-
tinuando a comunicar bem, dando 
conta dos ativos que nos distingui-
ram durante anos e que levaram a 

que fôssemos três vezes melhor 
destino turístico do mundo e me-
lhor da Europa no ano passado.  
A OMT disse em entrevista ao 
DV que o turismo interno conti-
nuará a desempenhar um forte 
papel. Se houver ainda grandes 
restrições de viagens, será capaz 
de alimentar todo o setor? 
Temos de ser honestos: o mercado 
interno é importante mas não  
compensa a ausência do internacio-
nal. Espero que possamos progredir 
no sentido de ter menores restri-
ções de viagens e os estrangeiros 
cheguem e os nacionais continuem 
a apostar no destino Portugal. 
Há ainda o brexit, com particular 
relevância no Algarve. Admite 
apoios específicos para a região? 
O governo tem estado permeável às 
necessidades efetivas, melhorando 
e revisitando medidas. Mantemos  
as possibilidades todas em aberto. 
Evidentemente que o brexit traz 
um desafio acrescido, mas confio 
no mercado britânico, que é impor-
tante também em segundas resi-
dências, eventos desportivos... 
E  no golfe em outubro... 
Sim, não é apenas o turismo clássi-
co no Algarve, há outras dinâmicas 
suscitadas por esse mercado e te-
mos de estar conscientes de que 
precisamos desse mercado. Ainda 
assim, temos vindo a diversificar 
esse mercado, sendo importante, 
tem perdido representatividade na 
distribuição dos nossos turistas. 
Outros estão a aumentar? 
Sim, felizmente temos tido sempre 
uma rota de crescimento, mas ou-
tros mercados também têm subido, 
designadamente EUA, Canadá e 
Brasil – este a dois dígitos. 
Os mercados  de fora da Europa 
perderão peso na pandemia... 
É verdade, temos neste momento 
muitas restrições, sobretudo de fora 
da Europa. Temos relações privile-
giadas com o Brasil mas isso não nos 
permite retomar voos à velocidade 
que queríamos, é preciso paciência. 
Portanto, a aposta é claramente 
nos países europeus? 
Tem de ser nos países de proximida-
de, incluindo Espanha, França, Itá-
lia, Reino Unido e Países Baixos. E 
naturalmente mercado interno. 
Como tem sido a adesão aos 
apoios lançados para o turismo? 
Muito forte. Conseguimos até ago-
ra mobilizar 2,2 mil milhões de eu-
ros de apoios ao turismo, incluindo 
apenas linhas geridas diretamente 
pelo Ministério da Economia (ME) 
– sem contar com lay-off, mecanis-
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Moratórias de empréstimos podem contaminar 
contas públicas se os bancos solicitarem novas 
ajudas, diz a S&P. Vacinas já não chegam a tempo 
de salvar a época alta do turismo. Texto: Luís Reis Ribeiro

Turismo  
e moratórias  
são riscos grandes  
e que podem  
reduzir o rating 

Destaque

O turismo e as moratórias de cré-
ditos bancários são riscos tão 
grandes que podem fazer descar-
rilar o rating de Portugal (a nota 
que reflete a capacidade do país 
de pagar as suas dívidas concedi-
das pelas agências de notação fi-
nanceira), diz um estudo da Stan-
dard & Poor’s (S&P) sobre a eco-
nomia e as finanças públicas por-
tuguesas. 

Na passada sexta-feira, a S&P ti-
nha agendada uma reavaliação do 
rating ou nível de risco da dívida, 
mas optou por nada fazer. A dívi-
da mantém a nota de BBB- (já no 
grupo dos ativos financeiros não 
especulativos, mas ainda assim 
um nível apenas acima do chama-
do lixo). As perspetivas futuras 
para esta avaliação são estáveis. 
Este rating e este outlook foram 
reafirmados há cerca de seis me-
ses. E assim continuam. 

Mas desde então que muitas 
coisas mudaram e aconteceram. 
Portugal sofreu mais duas vagas 

de pandemia covid-19 e em janei-
ro foi decretado mais um pesado 
confinamento que, grosso modo, 
ainda não terminou, para tentar 
deter o contágio. 

A segunda metade de 2020 e o 
embate do novo confinamento 
neste arranque de 2021 foram 
menos agressivos do que o espera-
do. Em meados de setembro, a 
S&P esperava que a economia 
caísse 10%, mas afinal a contração 
ficou em menos 7,6%. 

Para este ano, o tom muda. A 
retoma vai ser mais branda. Em 
setembro, a agência de rating es-
tava à espera de uma expansão de 
6,2% em 2021; agora baixou a fas-
quia para 4,8%. 

O défice público de 2020 ficou 
mais de uma décima do produto 
interno bruto (PIB) abaixo do es-
perado em setembro, nos 7,3% do 
PIB. Mas a projeção para o défice 
deste ano é um pouco superior 
(mais meio ponto percentual). A 
equipa de analistas que segue Por-

tugal vê um desequilíbrio orça-
mental de 4,7%. No Orçamento 
do Estado, o governo prevê 4,3%. 

Frank Gill e Marko Mrsnik são 
os dois economistas da S&P que se-
guem a República. Eles explicam 
que a perspetiva para o rating con-
tinua estável porque “o apoio orça-
mental e monetário a nível euro-
peu compensará um choque de 
um a dois anos na economia e nas 
finanças públicas de Portugal, de-

vido à pandemia”. Além disso, es-
tão tranquilos com o estilo de ges-
tão orçamental do governo PS e do 
ministro das Finanças, João Leão. 
“Na nossa opinião, o compromisso 
das autoridades portuguesas com 
políticas pró-crescimento e finan-
ças públicas prudentes irá sobrevi-
ver a uma recessão global abrupta 
e sincronizada.” 

Mas, claro, há coisas que não es-
tão adquiridas nem na mão do go-

verno e dos portugueses. Portugal 
“é uma pequena economia aber-
ta”, logo é muito vulnerável aos 
acontecimentos do exterior. 

O “cenário negativo” da S&P 
diz que “se a economia global pio-
rar significativamente, para além 
das nossas expectativas, as conse-
quências para as finanças públicas 
de Portugal podem deixar de ser 
conciliáveis com este rating, dadas 
outras vulnerabilidades de crédi-
to, incluindo o elevado passivo ex-
terno líquido do país”. 

Além disso, a notação “também 
pode ficar sob pressão se setores 
chave voltados para o exterior, 
como o turismo, sofrerem uma 
perda permanente de rendibilida-
de, levando à utilização de uma 
grande parte das garantias públi-
cas que foram concedidas no âm-
bito da dívida do setor privado”. 

Em contrapartida, se o ambien-
te externo melhorar, a pandemia 
se dissipar e as metas de vacinação 
forem bem-sucedidas, a atividade 
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quebra de confiança no plano de 
vacinação vem afetar ainda mais a 
economia. A suspensão da vacina 
da AstraZeneca em Portugal, e pou-
cos dias depois o seu regresso, trou-

xe inseguranças, falta de confiança no sistema 
e pode fazer retrair o comportamento dos 
agentes económicos; se as vacinas eram uma 
luz visível ao fundo do túnel, de repente essa 
luz empalideceu e ficou ainda mais longínqua.  

Um quarto das empresas diz não ter capaci-
dade para resistir à crise, segundo um estudo 
da Informa D&B. Com a vacinação a oscilar 
numa espécie de montanha russa, o efeito de 
altos e baixos na economia portuguesa é po-
tenciado.   

 É, por isso, importante que os fundos da 
União Europeia cheguem. Em forma de bazu-
ca, metralhadora ou tanque de guerra, é impor-
tante que comece a chegar dinheiro para reani-
mar a economia. No país aqui ao lado, a bazuca 
dá pelo nome de España Puede e tem grande 
enfoque na reabilitação das empresas privadas, 
grandes, pequenas e médias. Por cá, o pacote fi-
nanceiro (cerca de 14 mil milhões na primeira 
fase) está mais alinhado para o forte investi-
mento público, ainda que de forma indireta 
possa vir a beneficiar vários setores do privado. 
Em Espanha há ainda uma forte aposta na di-
namização de consórcios público-privados e 
nos Projetos Estratégicos para a Recuperação e 
Transformação Económica (PERTE). No jornal 
El País, o primeiro-ministro espanhol Pedro 
Sánchez, do PSOE, publicou um artigo de opi-
nião dedicado ao primeiro projeto deste paco-
te: a produção de baterias para carros elétricos. 
A ambição é liderar na produção deste tipo de 
mobilidade e, para tal, o governo espanhol, a 
Iberdrola e a Volkswagen querem unir-se 
numa parceria para uma unidade de fabrico 
destas baterias (mas a decisão não está fechada 
e Portugal e França são concorrentes). 

Uma iniciativa de nuestros hermanos que cor-
responde aos novos desafios da transformação 
económica, mas também da transição energé-
tica, digital e ambiental, todos eles importan-
tes eixos da política comum europeia. De Espa-
nha podem ‘não vir bons ventos, nem bons ca-
samentos’, como diz o velhinho ditado popu-
lar, mas poderão chegar bons exemplos de 
atuação para vencer esta crise provocada pela 
pandemia de covid-19.  Jornalista

O exemplo  
de nuestros hermanos

A

OPINIÃO 
ROSÁLIA  
AMORIM

económica vai correr melhor, o tu-
rismo também, e a pressão sobre a 
dívida privada, os bancos e as con-
tas públicas fica mais leve, o que 
pode ajudar a subir o rating. 

Mas mesmo num cenário cen-
tral, em que as coisas correm rela-
tivamente bem e já com os fundos 
europeus a entrarem no país pu-
xando pelo investimento e pelo 
crescimento, Frank Gill considera 
que há elementos que não são fá-
ceis de superar. 

Bancos e turismo 
O fator turismo e a alta exposição 
dos bancos e das finanças públicas 
aos impactos das moratórias (que 
podem gerar um “tsunami de cré-
dito malparado”, como disse Pau-
lo Macedo, presidente da CGD, 
esta semana), levam o analista 
principal a advertir várias vezes 
para esse perigo. 

“Projetamos que o PIB portu-
guês recupere 4,8% neste ano, 
apesar de um início lento no pri-

meiro trimestre, uma vez que o 
confinamento nacional se man-
tém.” 

“Presumindo um aumento no 
fornecimento de vacinas nos pró-
ximos três meses, a meta do go-
verno em vacinar 70% da popula-
ção até o final de agosto parece al-
cançável. No entanto, a imunida-
de de grupo não deve ser alcança-
da antes da época alta do turismo, 
durante o terceiro trimestre”, la-
menta a agência de notação fi-
nanceira. Isso vai atrasar ou com-
plicar a retoma. 

“Além disso, assumimos que 
algumas medidas de distancia-
mento social se manterão até 
2022. Isto põe em risco a recupe-
ração do setor de viagens e turis-
mo em Portugal, que emprega 
cerca de 19% da força de trabalho 
e representa 16,5% do PIB e cer-
ca de 6% das exportações líqui-
das”, observa o especialista. 

As contas públicas estão no ca-
minho desejado pela S&P, mas há 
riscos enormes que podem mate-
rializar-se. Além de aumentos de 
despesa e de quebras de receita 
inesperadas que podem surgir 
por causa de uma nova degrada-
ção da conjunta, a S&P alerta para 
a transmissão de problemas via 
bancos. 

O analista fala de “custos fis-
cais indiretos que são mais difí-
ceis de prever”, mas que estão la-
tentes. 

Por exemplo, o governo tem 
cerca de 13 mil milhões de euros 
para conceder em garantias a li-
nhas (cerca de 6,8% do PIB) para 
pequenas e médias empresas, 
embora apenas metade desse li-
mite tenha sido usado até agora. 
Em todo o caso, é muito dinhei-
ro e uma exposição elevada para 
os contribuintes se a retoma não 
acontecer. 

Adicionalmente, e não menos 
relevante, a S&P avisa que “as 
moratórias de empréstimos ou 
créditos bancários a empresas e 
famílias vulneráveis” ascendem 
a 11,3 mil milhões de euros, o 
equivalente a 5,3% do PIB. 

Esta exposição “não represen-
ta um custo orçamental imedia-
to, mas se a posição financeira do 
sistema bancário enfraquecer, 
vai alimentar os passivos contin-
gentes”. É dívida pública em po-
tência, isto quando o rácio oficial 
está colado a uns perigosos 130% 
do PIB.

11
—Mil milhões de euros  
Moratórias a famílias e empresas 
vulneráveis ascendem já a 11,3 mil 
milhões de euros, o equivalente  
a 5,3% do PIB.

19%
—População ativa 
Setor do turismo emprega 19%  
da força de trabalho em Portugal  
e representa 16,5% do PIB.
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O ano de 2020 foi “um dos mais de-
safiantes” de sempre para o setor 
vitivinícola, com a crise pandémi-
ca a criar “assimetrias significati-
vas”. A perda do fluxo turístico e o 
fecho do canal HORECA (hotela-
ria, restauração e cafés) levou a 
que o consumo de vinho no merca-
do interno caísse 11% em volume e 
25% em valor (dados previsionais), 
para cerca de 830 milhões de euros. 
As exportações em 2020 cresceram 
3% para o valor mais alto de sem-
pre, 846 milhões, mas isso não 
chegou para compensar, nem de 
longe, nem de perto, as perdas in-
ternas. A perda global estimada é de 
15%, correspondente a cerca de 
290 milhões de euros; para 2021, a 
maior incógnita é a velocidade a 
que o fluxo turístico pode vir a re-
cuperar, enquanto que as exporta-
ções devem manter um ritmo de 
crescimento sólido. Isto apesar da 
queda de 4,5% registado em janei-
ro: “É prematuro para tirar conclu-
sões”, diz o presidente do Instituto 
da Vinha e do Vinho. 

“Há sempre fatores de correção, 
em janeiro, de ordem logística e 
contabilística, que neste mês acon-
tecem junto dos importadores. 
Dados mais relevantes, podere-

Negócios

Confinamento e 
queda no turismo 
tiram 290 milhões 
ao setor do vinho

PANDEMIA

A perda global estimada é de 15%, mesmo com o valor 
recorde das exportações em 2020. Só as vendas no 
mercado nacional deverão ter caído 25%. Texto: Ilídia Pinto

mos ter quando tivermos o acu-
mulado do primeiro trimestre ou 
quadrimestre”, diz Bernardo 
Gouvêa.  

Quanto ao mercado interno, este 
responsável acredita numa “recu-
peração rápida” do consumo a par-
tir de abril e maio, à medida que a 
vacinação ganhe amplitude e a ho-
telaria e restauração voltem a fun-
cionar em pleno. “A população por-
tuguesa está desejosa de desfrutar 
dos extraordinários momentos de 
consumo proporcionados pelo nos-
so clima único e a nossa riquíssima 
dieta mediterrânica. Até por uma 
questão de saúde mental”, diz. E 
acrescenta: “Além disso, como o se-
gundo semestre, entre o período de 
férias e a época natalícia, é mais im-
pactante globalmente, há uma for-
te probabilidade de começarmos 
logo a recuperar”.  

Anselmo Mendes 
Exportações valem 90% 
Para o ‘senhor Alvarinho’, como é 
conhecido no setor pelo seu traba-
lho do desenvolvimento desta cas-
ta, o ano de 2020 nem foi nada 
mau. Apesar das dificuldades no 
mercado interno, onde Anselmo 
Mendes tem os seus vinhos, essen-

cialmente, na restauração, o cresci-
mento nas exportações permitiu 
fechar o ano com quatro milhões 
de euros de vendas, 10% acima de 
2019. A componente de exportação 
subiu de 75% para cerca de 90%. 
“Não nos podemos queixar. Temos 
uma componente de exportação 
muito forte e com presença em 
muitos mercados, e isso dá-nos um 
conforto muito grande. Não só es-
tamos a crescer muito em merca-
dos de monopólio, com a Suécia, 
que vale já 25% das nossas vendas, 
ou o Canadá, mas também em paí-
ses como Israel, Lituânia, Ucrânia, 
Bielorússia ou Polónia. São merca-
dos onde se vende pouco, mas que 
estão a crescer”, diz Anselmo Men-
des. E 2021 mantém a mesma tra-
jetória. “Estamos já acima do perío-
do homólogo, tudo indica que pode 
ser um grande ano”, defende.  

Kranemann O desafio de 
lançar marca em pandemia 
Foi numa das mais antigas proprie-
dades do Douro, a Quinta do Con-
vento de São Pedro das Águias, que 
Christoph Kranemann decidiu 
implementar o seu projeto de vi-
nhos. De origem alemã, radicado 
no Canadá e casado com uma por-

tuguesa, apaixonou-se pela região, 
onde se propõe investir 12 milhões 
de euros, numa primeira fase.  

Os primeiros vinhos da Krane-
mann Wines Estates chegaram ao 
mercado na segunda metade de 
2019. E apesar de ter assegurado 
distribuição nacional logo no ar-
ranque de 2020, o ano acabou a re-
velar-se “particularmente difícil”, 
para uma marca nova a precisar de 
se dar a conhecer, admite Tânia 
Sousa, responsável de marketing 
da empresa. 

Mesmo assim, os DOC Douro 
Hasso e Quinta do Convento e os 
vinhos do Porto Kranemann con-
seguiram já entrar em 13 mercados 
distintos, com especial destaque 
para o Canadá, Europa e China, 
sendo que, muito em breve, está 
prevista a entrada no Brasil e na 
Rússia. O primeiro ano completo 
de atividade da empresa gerou 
vendas de 200 mil euros, o que não 
é de admirar já que a Kranemann 

está centrada exclusivamente no 
canal on-trade, o que mais sofreu 
com a pandemia, não só em Portu-
gal, mas também lá fora. Este ano, 
a empresa gostaria de crescer 50%, 
mas Tânia Sousa admite que a in-
certeza nos vários mercados ainda 
é muito grande. “Estamos a fazer 
análise semana a semana, com os 
clientes, a tentar perceber as pers-
petivas de evolução”, frisa.  

Grupo Parras Perspetivas 
cautelosas para 2021 
Com 400 hectares de vinha, divi-
didos entre o Alentejo (Herdade da 
Candeeira e Herdade da Vigia) e a 
Região de Lisboa (a Quinta do Gra-
dil, no Cadaval, e a Casa das Gaei-
ras, em Óbidos), além de um in-
vestimento recente na Cooperati-
va da Gouxa, na Região do Tejo, o 
grupo Parras fechou 2020 com um 
volume de negócios de 47 milhões 
de euros, dos quais, 26 milhões no 
segmento dos vinhos engarrafa-
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dos. Os mercados externos valem 
50% das vendas e as perdas na Ásia 
e em África foram compensadas  
pelos crescimentos no Brasil e no 
Reino Unido. Em Portugal, as ven-
das para o segmento da restaura-
ção caíram 50%, mas o segmento 
da distribuição cresceu 8 a 10%. “O 
grupo cresce 5%, mas o grande de-
safio foi o valor”, diz Luís Vieira ad-
ministrador do grupo. Para 2021, as 
perspetivas são “bastante cautelo-
sas”, atendendo às muitas incógni-
tas sobre o evoluir da pandemia e 
os efeitos nos mercados. O objeti-
vo é, por isso, manter as vendas de 
2020, que se situaram nos 47 mi-
lhões de euros. 

Quinta do Paral  
Vendas cresceram 30% 
Este é outro exemplo de um proje-
to a dar os primeiros passos e apa-
nhado pelo caos da covid-19. A 
Quinta do Paral foi comprada, em 
2017, por Dieter Morszeck, neto 

do fundador das malas de luxo Ro-
mowa, e que aqui está a investir 
oito milhões de euros. 

Apesar do confinamento que 
ditou o fecho de bares e restau-
rantes um pouco por todo o mun-
do, o único segmento de mercado 
em que a Quinta do Paral marca 
presença, a empresa fechou o ano 
a crescer 29% para 490 mil euros. 
Para este ano, o acionista gostaria 
de crescer 50%, mas Maria Pica, 
responsável pelos mercados de 
exportação, prefere uma visão 
“mais conservadora”. “Se crescer-
mos o mesmo já seria bom, este 
vai ser um ano igualmente difí-
cil”, defende.  

A abertura de novos mercados 
foi o que impulsionou as vendas, 
com a Quinta do Paral já presente 
em nove países. As exportações va-
leram 55%, com a Alemanha, só 
por si, a assegurar 120 mil euros de 
vendas; ou não fosse o ADN da em-
presa alemão. Já em 2021, a empre-

sa entrou em dois novos mercados, 
os EUA e a Holanda, mas a meta é 
a de abrir mais três novos destinos 
até ao final do ano.  

“As nossas perspetivas são muito 
otimistas, mas é muito difícil afir-
mar uma marca nova sem poder-
mos viajar”, admite Maria Pica. A 
estratégia passa por ter “tudo pre-
parado” para que, logo que os res-
taurantes possam abrir portas, o vi-
nho esteja disponível e as vendas 
aconteçam. E o investimento não 
parou. A ampliação da adega está 
quase terminada e a construção do 
hotel está em marcha.  

Quintas dos Vales aluga 
lotes para ser viticultor 
É mais um projeto de capital ale-
mão no vinho nacional. Karl Heinz 
Stock, que desenvolveu a sua car-
reira na área do petróleo e do imo-
biliário na Alemanha e na Rússia, 
mudou-se para o Algarve quando 
se reformou, em 2006, e onde já ti-

nha a família. Comprou a Quinta 
dos Vales, em Estômbar, para se 
dedicar a duas das suas paixões: o 
vinho e a a arte. Nos 44 hectares da 
propriedade, dos quais 20 são de vi-
nha, Karl tem 150 esculturas em 
exposição ao ar livre, 90% das 
quais são criações suas.  

Com uma produção anual de 150 
mil garrafas, em média, e mais de 
30 referências lançadas no merca-
do, entre as duas marcas que de-
tém, o Marquês dos Vales e o Dia-
log, Karl lançou, em 2017, um novo 
projeto, o The Winemaker Experien-
ce, que permite a enófilos comprar 
ou alugar uma parcela de vinha e 
fazer o seu próprio vinho. “A maior 
parte começa por alugar, mas, de-
pois, compra. E temos participan-
tes que já têm várias parcelas”, ex-
plica o filho, Michael Stock. Dos 20 
lotes disponíveis, oito estão já to-
mados por amantes de vinho ale-
mães, belgas, suíços e americanos. 
“Há muitas pessoas à espera do fim 

do confinamento para  visitar a pro-
priedade e tomar essa decisão”, diz.   

Picowines quer duplicar 
vendas em 2021 
Tradicionalmente dependente do 
mercado regional, que assegura 60 
a 70% das vendas da cooperativa, a 
falta de turistas em 2020 penali-
zou duramente a Picowines - Coo-
perativa Vitivinícola da Ilha do 
Pico: as vendas caíram mais de 
40%, para 619 mil euros, num ano 
em que a produção mais do que du-
plicou. “Foi um ano muito desa-
fiante”, diz Pedro Cavaleiro, dire-
tor-geral da cooperativa. Este ano 
há alguns indicadores positivos. O 
mercado nacional “está a correr 
francamente bem e há novos mer-
cados e repetições de encomendas, 
que dão alguma esperança”. Os 
mercados externos representam 
10% das vendas da cooperativa, 
que espera, este ano, duplicar ven-
das e chegar aos 1,2 milhões. 

1 Tânia Sousa, responsável de marketing da 
Kranemann Wine Estates, com os enólogos 
Diogo Lopes  e Susele Melo 2 Tiago Correia 
(enólogo) com Luís Vieira, administrador do 
grupo Parras 3 Karl Heinz e Michael Stock junto 
a 1 das 150 esculturas da Quinta dos Vales. 

1 2 3

4

5

6

4 Anselmo Mendes, o ‘senhor Alvarinho, como é conhe-
cido nos Vinhos Verdes 5 Pedro Cavaleiro é o diretor-
-geral da Picowines- Cooperativa Vitivinícola da Ilha do 
Pico 6 Maria Pica é responsável pelos mercados de ex-
portação da Quinta do Paral e Luís Leão o enólogo-che-
fe e braço direito de Dieter Morszeck em Portugal. 
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O centro de 
competências para  
a indústria ferroviária 
será instalado em 
Guifões e pode  ajudar 
os trabalhadores da 
refinaria de Matosinhos 
a encontrar um novo 
emprego, após um  
período de adaptação.

—DIOGO FERREIRA NUNES  
diogofnunes@dinheirovivo.pt 

A última fábrica de comboios em 
Portugal fechou há mais de 15 
anos. Mas o país vai precisar de 
mais de mil novas carruagens nas 
próximas duas décadas para reno-
var a frota ferroviária nacional. A 
Plataforma Ferroviária Portuguesa 
(PFP) reúne as 70 empresas que cá 
produzem componentes para com-
boios. Joaquim Guerra é o presi-
dente desta plataforma e explica ao 
Dinheiro Vivo o que é necessário 
para o regresso da indústria ferro-
viária nacional. 
    
Portugal tem condições para vol-
tar a fabricar comboios? 
Portugal tem todas as condições 
para voltar a fabricar comboios. O 
melhor exemplo da capacidade in-
dustrial que o país tem é o próprio 
conjunto de membros da platafor-
ma e a diversidade de contributos 
que podem dar a um comboio. 
Atualmente, a produção de com-
boios não é mais do que a incorpo-
ração de componentes. Os grandes 
fabricantes terão um peso de 20% 
a 25%; tudo o resto é comprado 
fora. O setor ferroviário está na ber-
ra e tem um grande apoio da União 
Europeia. Temos de aproveitar isso. 
A plataforma pode ser um agrega-
dor e potenciar a construção de 
uma Autoeuropa ferroviária em 
Portugal. 
Os operários ferroviários têm to-
das as competências necessárias 
para fabricar comboios? 
O setor ferroviário tem muitas es-

FERROVIA

Joaquim Guerra  
“O Estado pode ter 
um papel fundamental 
para a construção de 
comboios em Portugal”

Guifões, perto de Matosinhos, poderá receber dentro  
de alguns anos a “Autoeuropa ferroviária”, acredita o líder 
da plataforma que reúne empresas desta indústria.

pecificidades técnicas. Uma das 
maiores lacunas nos últimos anos é 
que não tem sido possível manter 
o saber-fazer de uma mão-de-obra 
altamente qualificada – não só dos 
técnicos como de outras categorias 
que são absolutamente essenciais 
na manutenção de material circu-
lante. Estamos a preparar a cons-
trução de um centro de competên-
cias ferroviário em Guifões, com 
condições ímpares para o desenvol-
vimento que queremos dar ao se-
tor. A formação é uma das finalida-
des: queremos aproveitar o centro 
de competências para formar cate-
gorias profissionais que hoje não 
temos possibilidade de captar no 
mercado. Há muita dificuldade em 
formar. Por exemplo, quando a CP 
lança um concurso, é necessário 
um semestre para que as pessoas fi-
quem aptas para trabalhar. O cen-

tro de competências quer mitigar 
esse tempo e permitir que a forma-
ção se faça em ambiente real, nas 
oficinas de Guifões, para que estes 
técnicos estejam automaticamen-
te aptos a trabalhar. Isso repõe as 
necessidades do setor e mitiga as 
dificuldades de procura no merca-
do. A CP não consegue admitir téc-
nicos oficinais em Lisboa. 
Porquê? Falta mesmo gente ou é 
por causa dos salários? 
Em Lisboa, até há bem pouco tem-
po, parte do emprego precário as-
sentava no turismo, onde se ganha 
mais do que numa oficina. Não so-
mos competitivos nisso: o salário 
de entrada é de 700 euros. As pes-
soas têm alternativas onde ga-
nham mais e não vêm. Com o cen-
tro de competências, as pessoas ao 
fazem o curso e sabem que têm 
emprego na CP e noutras empresas 
ferroviárias. 
A ganhar mais do que 700 euros? 
Provavelmente. Ganham mais do 
que se entrassem no mercado regu-
lar. Acresce, por exemplo, que a re-
finaria de Matosinhos não está em 
situação brilhante. Até aí o centro 
de competências pode desempe-
nhar um papel muito interessante. 
É possível reconverter trabalha-
dores de uma refinaria para uma 
oficina da CP? 
São sobretudo quadros técnicos: 
engenharia mecânica e eletrotéc-
nica. No meio de tanta gente, pode-
rá haver operários com qualifica-
ções. Naturalmente, terão de pas-
sar por um período de adaptação. O 
centro de competências pode cap-
tar mão-de-obra qualificada para 

potenciar o setor. Este centro terá 
três áreas fundamentais: forma-
ção, investigação e desenvolvi-
mento, e incubação de empresas e 
startups. Há empresas curiosas em 
ver este centro a funcionar. 
Quando arrancará o centro? 
Os estatutos estão fechados, esta-
mos a aguardar aprovação. Acredi-
to que a breve trecho será realida-
de. O ministro das Infraestruturas 
está entusiasmado. As instalações 
precisarão de ser adaptadas e há 
que acautelar a questão financeira. 
Quantos milhões de euros são 
necessários para o centro? 
É uma quantia considerável, de al-
guns milhões. O Estado pode ter 
um papel fundamental: em Bir-
mingham, no Reino Unido, houve 

uma injeção do Estado de 60 mi-
lhões; o hub de inovação em Espa-
nha teve 30 milhões de ajuda dos 
municípios. O Estado tem tudo na 
mão para ser atrativa a captação de 
investimento estrangeiro: benefí-
cios fiscais, simplificação de proces-
sos... há  várias ferramentas para 
atrair os grandes fabricantes e em-
presas que queiram vir para Portu-
gal. Com a injeção do dinheiro do 
Plano de Recuperação e Resiliên-
cia, a procura por material circulan-
te vai ser muita e tenho seríssimas 
dúvidas de que os atuais fabrican-
tes tenham capacidade para suprir 
essas necessidades. Portugal pode 
entrar aí e ser uma solução extre-
mamente interessante. Temos da 
mão-de-obra mais qualificada do 
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Power Dot aposta 
em carregadores 
elétricos em Espanha

Espanha é o novo mercado da 
Power Dot. Depois de Portugal e 
França, a empresa que opera pos-
tos de carregamento para carros 
elétricos vai investir 25 milhões de 
euros no país vizinho e instalar 
cerca de 1000 estações ao longo dos 
próximos cinco anos. No mercado 
doméstico, a Power Dot vai abrir 
mais de 100 postos de carregamen-
to ao longo deste ano. 

“Estamos a lançar-nos em Espa-
nha: queremos chegar aos 2 mil 
pontos de carga e investir cerca de 
25 milhões de euros nos próximos 
cinco anos. Espanha precisa de 
chegar a 200 mil pontos de carre-
gamento; atualmente, só existem 
8 mil. Acreditamos que há aqui 
uma oportunidade de mercado”, 
salienta ao Dinheiro Vivo o presi-
dente executivo da Power Dot, Jo-
sé Sacadura.  

A conquista deste mercado será 
feita através da instalação de pos-
tos de carregamento em locais de 
acesso ao público. Centros comer-
ciais, retail parks, restaurantes e 
parques municipais são alguns do 
espaços na mira da empresa portu-
guesa. Além de não cobrar qual-
quer verba pela instalação dos car-
regadores, a Power Dot dá ainda 
uma fatia das receitas aos parceiros 
e trata da certificação, instalação e 
gestão das estações.  

Este modelo de negócio tem 
acelerado o crescimento desta em-
presa no mercado português. No fi-
nal de 2020, havia 350 postos de 

Operador vai abrir mais 
de 100 estações em 
Portugal neste ano.  
No país vizinho investirá 
25 milhões até 2026.

PONTOS DE CARGA

carregamento instalados, cada um 
com uma média de duas tomadas. 
“Foram consumidos mais de 1,5 
milhões de kW nos carregadores da 
Power Dot, o equivalente ao con-
sumo de 6 mil casas”, o que pou-
pou 1300 toneladas de dióxido de 
carbono. Isto permitiu autonomia 
para um total de 11,5 milhões de 
quilómetros em modo elétrico, “o 
equivalente a 30 idas à Lua”. 

Até ao final de fevereiro, a em-
presa já contava com mais de 400 
postos de carregamento, 320 se-
mirrápidos (22 kW de potência) e 
cerca de 100 de carga rápida (50 
kW). Para 2021, o objetivo é atingir 
os 1000 pontos de carregamento 
em Portugal, o equivalente a 500 
estações. Além da estreia das pri-
meiras tomadas de carga ultrarrápi-
da (150 kW), esse crescimento será 
possível através da abertura de 
mais postos de carga semirrápida e 
rápida. Desta forma, a Power Dot 
pretende seguir as pisadas dos gru-
pos Galp e EDP, líderes no merca-
do da mobilidade elétrica. 

A empresa também vai reforçar a 
parceria com a Uber: serão inaugu-
radas mais duas estações exclusivas 
para motoristas que trabalham 
para a plataforma norte-americana, 
uma em Lisboa e outra no Porto. 
Cada hub tem a capacidade para 
carregar simultaneamente entre 
quatro e oito carros. Internet sem 
fios, café e serviços de limpeza são 
algumas comodidades disponíveis. 

As estações exclusivas para mo-
toristas também funcionam em 
França desde setembro do ano pas-
sado. Neste mercado, a Power Dot 
está à procura de parceiros para 
abrir os primeiros postos de carre-
gamento de acesso ao público.  

— Diogo Ferreira Nunes

José Sacadura , líder da Power Dot. FOTO: PEDRO CORREIA/GI 

PFP Reunir marcas 
da ferrovia num 
único comboio
Foi a 23 de julho de 2015 que nas-
ceu a Plataforma Ferroviária Por-
tuguesa (PFP). Junta as princi-
pais entidades ligadas à ferrovia: 
operadores com CP, Fertagus, 
Medway e Takargo; fabricantes 
de componentes, como a Salva-
dor Caetano ou a Almadesign; 
tecnológicas, como a Nomad 
Tech ou a Critical Software; e ins-
tituições, como a Faculdade de 
Engenharia da Universidade do 
Porto, o Instituto Superior Técni-
co e a Universidade do Minho. 
Além da criação de projetos co-
muns, nacionais e internacionais, 
esta plataforma vai gerir o centro 
de competências para a ferrovia. 
A aposta nos comboios foi reco-
nhecida pelo governo português 
em 2017, ao incluir a plataforma 
como um dos 20 clusters de 
competitividade.

mundo, a preço mais interessante.  
Temos espaço para a fábrica? 
Em Guifões. 
Porquê em Guifões? 
Em termos de logística, tem condi-
ções absolutamente fundamen-
tais: está perto de um porto, tem 
acesso direto à rede ferroviária na-
cional (Linha de Leixões) e tem um 
conjunto de instalações perfeita-
mente disponíveis para se instalar 
a fábrica do comboio português. 
Faz mais sentido Portugal ter 
uma fábrica por si só ou convidar 
um fabricante a instalar-se cá? 
Não me repugna que possa haver 
cooperação com o fabricante. Por-
tugal tem dezenas de anos de fabri-
co de material circulante: a maioria 
dos comboios a circular cá foram 

montados em Portugal. Acho per-
feitamente possível voltarmos a 
fazer isso. A nossa academia forma 
engenharia de altíssima qualidade 
e é uma peça essencial na platafor-
ma e no centro de competências. 
Quais são as universidades par-
ceiras da PFP? 
Temos, por exemplo, o Instituto 
Superior Técnico, a Faculdade de 
Engenharia da Universidade do 
Porto e a Universidade do Minho. 
Também há o Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil e o Instituto 
de Soldadura e Qualidade. 
Os suíços da Stadler, depois de 
assinarem o contrato para a ven-
da de 22 novos comboios regio-
nais à CP, disseram que estavam 
à procura de parceiros nacionais. 
Já receberam algum contacto? 
A plataforma recebeu contactos 
para as partes perceberem o que se-
ria necessário fazer para poderem 
ser membros da plataforma. O nos-
so papel é mais de facilitador de 
contactos. Temos todo o interesse 
em que isto seja uma realidade. 
Quantos empregos uma fábrica 
de comboios pode criar em Por-
tugal – diretos e indiretos? 
Ainda não temos dados. Mas pode-
remos esperar centenas de traba-
lhadores. É uma fábrica que exige 
muita mão-de-obra pesada. 
Estes comboios seriam para con-
sumo doméstico ou mais para 
exportação? 
Numa primeira fase, seriam para 
consumo interno, mas também 
admito como plausível exportar-
mos comboios. Um dos papéis da 

plataforma é a internacionaliza-
ção dos associados. Recentemen-
te, tivemos uma reunião com os 
secretários de Estado da Interna-
cionalização e das Infraestrutu-
ras, onde lhes demos a conhecer o 
que a plataforma pode agregar. 
Eles ficaram tremendamente en-
tusiasmados. Estamos a preparar 
um catálogo de competências 
onde salientaremos as empresas-
-âncora da indústria. Contamos 
ter isso pronto em breve. É funda-
mental para uma organização 
como a nossa ter esse catálogo. 
Que peças fabricadas em Portu-
gal estão presentes nos com-
boios a nível mundial? 
Na área das infraestruturas inteli-
gentes e sustentáveis, comando e 
controlo de circulação, no próprio 
material circulante, permitindo di-
minuir os custos de utilização ao 
longo da vida. Também temos so-
luções para tornar o sistema ferro-
viário mais atrativo para os utentes. 
Quando é que poderia surgir o 
primeiro novo comboio portu-
guês? 
É preciso criar um projeto com ca-
beça, tronco e membros, bem es-
truturado, de modo que seja dura-
douro. Um projeto destes não pode 
estar sujeito à variação dos ciclos 
políticos. Tem de ser um programa 
estável. 
Obrigaria a um compromisso po-
lítico alargado ou bastaria o sim 
do atual governo? 
Tudo começaria com o sim do go-
verno, mas depois tem de haver o 
compromisso alargado. Instalar 
algo desta natureza, com um inves-
timento de milhões, não se pode 
deitar abaixo ao fim de dois ou três 
anos. Embora já tenhamos visto 
maus exemplos disso no passado, 
até mesmo em Guifões. Mas eu, 
como otimista que sou, não tenho 
dúvidas de que haverá um compro-
misso alargado, com durabilidade 
suficiente para pormos isto de pé e 
termos material circulante portu-
guês na ferrovia nacional. 
Ainda seria nesta década? 
Gostava que sim. Para mim, dez 
anos significaria quase meter os pa-
péis para a reforma. Gostaria de 
chegar a essa altura satisfeito, a sa-
ber que o setor tinha dado o salto 
qualitativo que merece e que se 
justifica há muitos anos. Como fer-
roviário que sou, seria uma alegria 
poder ir-me embora descansado.
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—ANA MARCELA  
ana.marcela@dinheirovivo.pt 

Duplicar o negócio em cinco anos 
é a meta da Llorente & Cuenca 
(LLYC). E para atingir os 100 mi-
lhões de receitas ambicionados, a 
consultora de comunicação do 
Netflix, da Repsol, da Leroy Mer-
lin ou da Sonae Sierra e Sonae 
Arauco planeia aquisições na área 
da consultoria de comunicação, 
marketing e data digital ou criati-
vidade. Portugal é um dos merca-
dos onde quer reforçar por essa 
via. “ Vamos estudar oportunida-
des de aquisição e integração de 
negócios em todos os nossos 
mercados e em Portugal tam-
bém”, José Antonio Llorente, só-
cio fundador e presidente da 
LLYC. “Em Portugal temos uma 
operação com capacidade para 
desenvolver mais. Já fizemos a 
aquisição e integração da Imago e 
queremos ir para a segunda. Cla-
ro que, para haver casamento, é 
preciso haver dois.” 

Llorente quer duplicar 
receitas. Está às compras 

COMUNICAÇÃO

José Antonio Llorente, sócio 
fundador e presidente FOTO: DR

Consultora de comunicação quer atingir 100 milhões de receitas em cinco anos 
e para isso está à procura de negócios complementares. E em Portugal também.

“A ambição é duplicar 
a dimensão em cinco 
anos e Portugal 
quer acompanhar 
esse ritmo 
de crescimento.”

No ano passado, os 12 mercados 
onde a consultora está presente – 
além de Portugal opera na Argen-
tina, Brasil (São Paulo e Rio de Ja-
neiro), Colômbia, Chile, Equador, 
Espanha (Madrid e Barcelona), Es-
tados Unidos (Miami, Nova Iorque 
e Washington DC), México, Pana-
má, Peru e na República Domini-
cana – geraram 44,3 milhões de 
euros de receitas, um EBITDA re-
corrente de 8,5 milhões, abaixo 
dos 48 milhões obtidas em 2019. 
“A diferença tem mais a ver com 
os câmbios dos países da América 
Latina. Em moeda constante, os 
resultados em 2020 estariam em 
linha com 2019. A crise pandémica 
afetou muito as economias do Bra-
sil e do México e os câmbios”, jus-
tifica o gestor. As operações na 
América já pesam 52% nas receitas 
e as da Europa 48%. Destaque para 
os crescimentos da Argentina 
(20%), da Colômbia (8%) e Portu-
gal (9%). 

E o objetivo é continuar a crescer 
neste ano: “O nosso primeiro tri-

criatividade e vamos fortalecer as 
nossas capacidades locais, para ter 
uma equipa mais forte e mais di-
versa, com mais capacidade para 
abordar os mais diferentes proble-
mas dos clientes”, garante.  

No ano passado, a agência adqui-
riu a consultora Diplolicy, especia-
lizada em assuntos públicos, rela-
ções institucionais e análises de in-
teligência competitiva, entrou no 
capital do gabinete de incidência 
pública beBartlet e, em dezembro, 
adquiriu 90% da Factor C Comu-
nicaciones, no Chile, duplicando a 
sua quota no mercado chileno, 
onde opera desde 2014. 

Política de aquisições que quer 
continuar neste ano. “Procuramos 
negócios que têm complementari-
dade connosco. Mas, no caso de 
Portugal, dá para encontrar negó-
cios que nos ajudem a ganhar di-
mensão. Em Portugal, temos a 
possibilidade de crescer com negó-
cios diferentes, mas também dá 
para consolidar com negócios que 
sejam parecidos. Em Portugal é fá-

mestre vai ser bom, melhor do que 
esperávamos, em toda a empresa, 
em particular na Europa”, afirma. 
“Os resultados de 2021 serão me-
lhores do que 2020, não tenho dú-
vidas”, o trampolim para a duplica-
ção de receita. “Temos um plano 
estratégico para duplicar a dimen-
são do negócio em cinco anos. Va-
mos investir para fortalecer a nos-
sa organização em várias dimen-
sões, por exemplo, tecnologia; ad-
quirir negócios de comunicação, 
que tenham uma base em tecnolo-
gia”, diz o presidente da LLYC. 
“Vamos investir em negócios que 
tragam para o nosso mix de oferta 

cil ter uma empresa com 50 con-
sultores”, diz. Dos 600 consultores 
da LLYC, 24 estão em Lisboa, ten-
do no ano passado a empresa feito 
173 contratações, das quais três 
em Portugal.  

“A ambição é duplicar a dimen-
são em cinco anos e Portugal quer 
acompanhar esse ritmo de cresci-
mento. No ano passado, o contex-
to pandémico fez com que todos 
nos tivéssemos de dedicar muito à 
gestão do nosso negócio, era difícil 
olhar a médio prazo. Estamos no ti-
ming certo de retomar algumas 
dessas conversas, se calhar, abrir al-
gumas novas”, diz Tiago Vidal, só-
cio e diretor geral da LLYC em Por-
tugal. “Temos a ambição de, até ao 
final do ano, estarmos em pelo 
menos um namoro mais sólido, 
não sei se um casamento. No 
mundo dos negócios, ao contrário 
da vida real, é normal na fase de 
namoro namorarmos com vários”.  

“Este é um negócio de pessoas, 
não estamos a comprar uma fábri-
ca, estamos a juntar capacidades, 
equipas, pessoas, com uma filoso-
fia e forma de ver a comunicação 
de hoje e do amanhã, é muito im-
portante esse entendimento. Daí 
ser importante essas conversas, 
esse namoro, para depois chegar-
mos a um casamento de sucesso”, 
reforça Tiago Vidal. 

Perspetivas 
José Antonio Llorente admite que 
já têm uma “lista de favoritos” – 
que não revelou – e que no setor da 
comunicação em Portugal há “ca-
pacidade para consolidar”. “Procu-
ramos sócios para partilhar um 
projeto profissional, mais forte e 
competitivo, mais capaz de en-
frentar os desafios dos clientes”, 
afirma. “Somos uma empresa de 
sócios, de parceiros, é o nosso mo-
delo. Começamos a empresa com 
dois sócios e hoje somos 23. Quan-
do digo que vamos duplicar o ne-
gócio da empresa em cinco anos, 
significa que em cinco anos vamos 
ser 45 a 50 sócios”.  

O presidente da LLYC não reve-
la o valor que tem previsto para ir 
às compras. “Se projetarmos o 
crescimento orgânico da compa-
nhia a 5 anos colocamos as receitas 
da empresa em 75 a 80 milhões, a 
diferença para os 100 milhões são 
em aquisições. Temos de adquirir 
negócios entre 25 e 20 milhões 
nos próximos anos para cumprir o 
nosso plano”, explica.  

“Temos uma boa situação finan-
ceira: terminámos 2020 melhor 
do que começámos, não recorre-
mos a nenhuma das ajudas do Es-
tado, temos um private equity no 
capital, capacidade para recorrer a 
credito bancário e outras alternati-
vas. Suficientes para desenvolver o 
nosso projeto.” 
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ber as perspetivas futuras da TAP 
para a empresa de assistência em 
terra. O contrato entre TAP (clien-
te) e Groundforce para a prestação 
de serviços nos aeroportos termi-
na em junho de 2022. “Capital si-
gnifica capitalista e eu assumo-me 
como capitalista, e só farei esse in-
vestimento se tiver condições para 
recuperar o investimento num 
certo e determinado número de 
anos”, disse Casimiro. O responsá-
vel indicou ainda que, pelos seus 
cálculos, serão necessários dez 
anos para recuperar o investimen-
to. Casimiro quer uma garantia da 
companhia aérea de que vai man-
ter-se como prestadora de serviços 
durante esses dez anos. 

Um argumento que não colhe 
na TAP. Frasquilho, além de subli-
nhar que – dado que a TAP está sob 
reestruturação e por isso “os cus-
tos em todas as áreas terão tam-
bém de baixar – é natural que, no 
que toca aos serviços prestados 
em termos de handling haja neces-

—ANA LARANJEIRO 
ana.laranjeiro@dinheirovivo.pt 

Quase um mês depois, os trabalha-
dores da Groundforce vão receber 
a parte dos salários em falta relati-
vos a fevereiro. E os de março tam-
bém estarão assegurados. A TAP – 
que é simultaneamente acionista 
(49,9%) e cliente – chegou a acor-
do com a Pasogal de Alfredo Casi-
miro (50,1%) para comprar equipa-
mentos e sucessivamente alugá-
-los à Groundforce no valor de 
quase 7 milhões de euros. Mas a so-
lução é um paliativo que só com-
pra tempo para encontrar remédio 
duradouro para firma de handling.  

Em comunicado enviado às re-
dações ao final do dia, a TAP confir-
mou ontem que recebeu “assina-
dos os contratos relativos à aquisi-
ção de equipamentos” e “procedeu 
às transferências necessárias ao pa-
gamento dos salários em causa. A 
TAP, S.A. assegura ainda que pro-
cessará no dia próprio os pagamen-
tos devidos aos trabalhadores e re-
lativos aos salários de março”. 

Solução estrutural 
O dinheiro que a TAP injetou na 
Groundforce não representa “uma 
solução estrutural” mas “de curto 
prazo”, admitiu Miguel Frasqui-
lho, chairman da TAP, quinta-feira, 
no Parlamento. Dizia ainda ser ne-
cessário que nas próximas sema-
nas ou meses as partes continuem 
a trabalhar “para que a solução es-
trutural possa ser desenhada”. 

O que se segue ainda não é cla-
ro. No último fim de semana, a 
TAP apresentou uma proposta 
para o aumento de capital no va-
lor de 7 milhões de euros. A ope-
ração seria feita através da subs-
crição total por parte da compa-
nhia aérea de 697 mil novas 
ações, a emitir com o valor nomi-
nal de dez euros cada. Alfredo Ca-
simiro propôs uma revisão do pre-
ço, algo que, indicou Frasquilho, 
não foi aceite pela TAP. 

Casimiro, que também esteve 
nesta semana no Parlamento, as-
segurou ter capacidade financeira 
para aceitar um aumento de capi-
tal, que estimou que seria de entre 
7 e 10 milhões. Mas disse querer sa-

Acordo com a TAP dá oxigénio à empresa de handling para voltar a respirar  
e responder a despesas mais urgentes. Falta descobrir a cura definitiva. 

Groundforce ganha tempo para 
chegar a solução estrutural

AVIAÇÃO

Algarve 
surpreendido 
com F1  
sem público

Tanto a Região de Turismo do Al-
garve como a Associação das Agên-
cias de Viagens foram apanhadas 
de surpresa pela notícia de que a 
prova de Fórmula 1, que vai decor-
rer em maio, em Portimão, não po-
derá ter público. “Foi com surpre-
sa que recebemos a informação so-
bre essa alegada decisão”, afirmou 
João Fernandes, à Lusa, frisando 
que a informação de que a prova 
não terá público, avançada no se-
manário Expresso, “ainda não é 
oficial e não foi confirmada” pelas 
autoridades. João Fernandes apro-
veitou para esclarecer que o Turis-
mo do Algarve “está a trabalhar 
com a Direção-Geral de Saúde”, e 
com outras instituições, e “vai con-
tinuar a fazê-lo” para que a presen-
ça de espetadores possa ser uma 
realidade no Autódromo Interna-
cional do Algarve, em Portimão. 

O semanário Expresso avançou 
esta sexta-feira, citando uma fon-
te do Governo, que “até ao fim des-
te período de desconfinamento”, 
eventos como os jogos finais da I 
Liga de futebol e o Grande Prémio 
de Fórmula 1 “não terão público”, 
ao contrário do que aconteceu no 
ano passado, no caso da Fórmula 1. 

João Fernandes deu o exemplo 
de provas que se vão realizar a par 
da etapa portuguesa do Mundial de 
Fórmula 1 - que decorre entre 30 
de abril e 2 de maio, no Algarve -, 
em países como Espanha e Itália, 
que têm prevista a presença de pú-
blico e estão com “situações epide-
miológicas piores” que as portu-
guesas.   

Já a Associação Portuguesa das 
Agências de Viagens e Turismo 
(APAVT) considera que um evento 
de Fórmula 1 sem público será 
como “mais dois meses de inver-
no” para o setor. “Face a estas deci-
sões - ou aparentes decisões que 
agora estão na imprensa, mas que 
ainda não nos foram confirmadas 
oficialmente - serão mais dois me-
ses de inverno, agora na primavera, 
o que faz com que o nosso inverno 
dure já há mais de um ano”, afir-
mou o presidente da APAVT, Pedro 
Costa Ferreira, à Lusa. 

Trabalhadores da Groundforce receberam 500 euros dos salários de fevereiro. FOTO: ÁLVARO ISIDORO / GLOBAL IMAGENS 

Agências de viagens 
dizem que prova de 
Fórmula 1, no Algarve, 
sem público serão “mais 
dois meses de inverno”.

29
—Milhões de euros 
Desde 2012 até 2019,  
a Groundforce somou lucros de 
quase 29 milhões de euros.

7
—Milhões de euros 
Princípio de acordo da TAP com  
a Groundforce dá à empresa de 
handling quase 7 milhões.

VALORES

sidade de revisão, disse que a rene-
gociação do contrato ainda não ar-
rancou. E acrescentou que não lhe 
parece “normal” renegociar con-
tratos de prestação de serviços por 
dez anos. “Estamos disponíveis 
para a renegociação, que será mui-
to importante para a TAP e para a 
Groundforce”, rematou. 

Quanto a um eventual emprés-
timo, junto da banca, com aval do 
Estado no valor de 30 milhões, ao 
abrigo das linhas covid, Alfredo 
Casimiro explicou que ainda tem 
de ser procurada uma solução para 
as garantias pedidas, uma vez que 
esta ainda não está “identificada”. 
Casimiro tornou-se acionista 
maioritário da Groundforce em 
meados de 2012. Desde então e até 
2019, a empresa de handling gerou 
28,8 milhões de lucro. Segundo o 
empresário, desde que assumiu a 
empresa, foram pagos 8,3 milhões 
em dividendos à TAP. A pandemia 
roubou à empresa 90 milhões em 
faturação face ao ano anterior.

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

O e-leilões, portal eletrónico que 
vende bens penhorados no âmbito 
de processos de execução, já reali-
zou vendas superiores a 2076 mi-
lhões de euros desde a sua criação, 
em maio de 2016, até ao final de 
2020. Nesses quase cinco anos de 
operação, alienou um total de  
22 510 bens, a larga maioria imó-
veis. No ano passado, a plataforma 
concebida e gerida pela Ordem dos 
Solicitadores e dos Agentes de Exe-
cução (OSAE) registou um volume 
de transações de 461,4 milhões de 
euros, um decréscimo de 2% face a 
2019, apesar de o número de pro-
priedades colocadas a leilão ter au-
mentado 14,4%, para 5600. A que-
bra está diretamente ligada com a 
pandemia. 

Segundo Jacinto Neto, presi-
dente do Conselho Profissional 
do Colégio dos Agentes de Execu-
ção da OSAE, a atividade do portal 
e-leilões foi afetada pelo cancela-
mento de 1846 leilões entre os 
meses de março e junho de 2020, 
fruto das restrições decretadas 
pelo governo à ação executiva, 
que implicaram a suspensão dos 
leilões dos agentes de execução, 
mas também devido à crise provo-
cada pelo surto da covid-19. Como 
revela, “os valores de venda de-
cresceram de forma substancial”. 

Venda de bens penhorados 
ultrapassou 2 mil milhões

PORTAL

Das salas para as plataformas eletrónicas. Pandemia afetou atividade do e-leilões. FOTO: JOSÉ MOTA/GI

O e-leilões registou quebra na atividade devido à suspensão das 
penhoras e venda de bens, mas fez transações acima de 461M€.

No segundo semestre de 2020, 
verificou-se “uma retração dos in-
vestidores e as pessoas singulares 
começaram a ter menos capacida-
de económica para aquisições, dei-
xou de haver concorrência”, afe-
tando os valores de licitação que 
não cresceram como era habitual. 
Os tempos de euforia ficaram sus-
pensos. E revela, a título de exem-
plo: “Um imóvel que em 2017 va-
lia 100 mil euros, em 2019, já valia 
150 mil – foi o ano do auge do mer-
cado, em que se vendiam bens por 
preços muito altos.” 

Do total dos 22 510 bens aliena-
dos desde a criação do e-leilões, fo-
ram vendidos 20 657 imóveis, sen-
do que cerca de 70% referem-se a 
casas, resultantes de incumpri-
mentos no pagamento do crédito 
hipotecário. Os carros são o segun-
do bem mais vendido (1386), se-
guindo-se equipamentos (1149), 
mobiliário (1115), direitos (560) e, 
por fim, as máquinas (256). O por-
tal contabiliza 46 721 utilizadores 
ativos. 

Dívidas aumentam 
Para 2021, as perspetivas de Jacinto 
Neto também não são muito oti-
mistas, nem para a atividade do e-
-leilões nem para a economia por-
tuguesa. A pandemia voltou a levar 
o governo a suspender, com efeitos 
desde o início de fevereiro, os atos 
dos processos executivos e o portal 

teve de retirar 449 leilões. Como 
sublinha Jacinto Neto, “estas res-
trições diretas provocaram já o can-
celamento de um total de 2295 lei-
lões” e “a esses números teremos 
de acrescentar as consequências 
provocadas pela suspensão da prá-
tica de atos, prazos e processos, o 
que também não permitiu avançar 
processualmente para a fase da pe-
nhora e venda de bens”.  

O responsável lembra que “as dí-
vidas não desaparecem e se esta 
suspensão é boa para os executa-
dos, porque têm uma folga nesta 
altura de crise, certo é que os juros 
também aumentam até ao paga-
mento integral da dívida e o valor 
dos bens decresceu”. Jacinto Neto 
admite que com “o término do pe-
ríodo de moratórias para os indivi-
duais e para as empresas, as situa-
ções de incumprimento das obri-
gações financeiras vão aumentar 
exponencialmente”. 

O levantamento das suspensões 
processuais está atualmente na 
Assembleia da República, preven-
do-se que os processos possam re-
tomar o curso a partir de 5 de abril. 
Contudo, deverão manter-se algu-
mas restrições nas penhoras até 
junho, com foco nas casas morada 
de família. O responsável lembra 
que “sem a cobrança de dívidas dá-
-se a paralisação da economia e au-
mentam as insolvências de em-
presas e pessoas”.

á uma minoria esquecida e envergonhada, que 
urge ser defendida: a minoria constituída pelos 
pais, essa mítica figura masculina. Mais do que 
as mulheres, os gays, os negros ou os políticos, 
os pais sofrem hoje um perigo maior do que a 

escassez de direitos ou mesmo da desigualdade: o perigo da 
indiferença, da irrelevância. E não há uma única associação 
que se preocupe com isto.  

Ao contrário das outras minorias barulhentas, os pais, 
mais do que discriminados, são ignorados. E não é por não 
terem direitos – têm –, o problema é que ninguém liga aos 
direitos dos pais. Desde que a barreira da autoridade foi 
destruída nos idos anos 60 que os pais andam perdidos. 
Hoje, para merecerem uma cerveja ao final do dia na com-
panhia dos outros pais a assistirem a um jogo de futebol e 
não serem acusados de machistas, fascistas, egoístas ou 
trogloditas, os pais têm de ter tantas competências domés-
ticas e maternais quanto as mães – e ainda têm de lavar o 
carro. Não é por acaso que as tabernas estão quase extintas. 
A melhor hora das tabernas é a hora dos banhos dos filhos, 
de fazer o jantar e de ajudar nos trabalhos de casa. E não 
convém desempenhar estas tarefas com um copo a mais. Já 
uma mãe que queira ir ao cabeleireiro ao final do dia, não 
tem de lavar o carro e está apenas a exercer os seus direitos 
como mulher.  

O mundo, meus caros, é das mães, os filhos são das mães 
e quem manda nas famílias são as mães. É assim e é assim 
cada vez mais. Os pais nem sequer têm competências pró-
prias, todas as que têm são partilhadas pelas mães. Ah, mas 
os pais estão hoje mais presentes na vida dos filhos do que 
antigamente. No papel, porque na realidade as mães não 
permitem que essa presença seja à vontadinha, é uma coi-
sa controlada. Os pais podem ir às reuniões da escola, às 
consultas de pediatria e até podem ir fazer as unhas com as 
filhas, mas só vão quando e porque as mães deixam. A 
zona dos filhos é exclusivamente maternal e só com per-
missão das mães é que podem navegar por estas águas. Ou 
ficam em terra. Acham mesmo que as revoluções geracio-
nais teriam acontecido se as mães não tivessem permiti-
do? A autoridade dos pais só foi derrubada com a cumplici-
dade silenciosa das mães (e de alguma droga, vá). As mães 
da altura acarinharam certamente com amor e orgulho a 
rebeldia dos seus bebés, que de barba e cabelos compridos 
se revoltaram contra a figura castradora e autoritária do pai 
dos anos 50. “É um artista, este meu filho. Sempre foi um 
sonhador”. E lá foi o pai pelos ares ao som dos The Doors.  

Como se não bastasse a questão da irrelevância, os pais 
ainda têm ainda de passar pelo vexame da discriminação. 
Vejam lá nos grupos de encarregados de educação das tur-
mas dos vossos filhos quantos pais lá estão. Pois. E os que 
estão é porque as mães deixam – nunca esquecer. Até em 
termos de linguagem existe discriminação: se poder ma-
ternal soa a coisa mística, sensível, carinhosa, já poder pa-
ternal quer dizer repressão, autoridade, despotismo.  

Os pais do século XXI precisam de uma missão, de um 
propósito. Alguma coisa mais consistente e relevante 
para além de rebolar com os filhos pelo chão, andar de 
mota, jogar Playstation ou futebol – as poucas coisas que 
os diferenciam das mães. Que o Dia do Pai sirva para esta 
reflexão, uma reflexão na defesa desta orgulhosa minoria 
silenciosa.   

Jurista

Pais do mundo, uni-vos!

H

COISA DE FAMÍLIA 
INÊS  

 TEOTÓNIO 
PEREIRA
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italianos (5054). A lista das nacio-
nalidades dos cidadãos estrangei-
ros que aderiram a estes benefí-
cios cobre basicamente os cinco 
continentes.  

Segundo os últimos dados reve-
lados pelo Instituto Nacional de 
Estatística, o valor médio de aqui-
sição de imóveis por não residen-
tes (pode incluir outros cidadãos 
que não aderiram a este programa) 
ultrapassa os 176 mil euros. No 
caso dos vistos gold, a grande 
maioria que obteve autorização de 
residência comprou casa por pre-
ços pouco superiores a meio mi-
lhão de euros – o valor estabeleci-
do para obter o estatuto. 

Para Luís Lima, “foram os pro-
gramas de captação de investi-
mento como o RNH e os vistos 
gold que nos ajudaram a reabilitar 
os centros urbanos, a criar empre-
go na construção, no turismo e no 

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

O regime fiscal do Residente Não 
Habitual (RNH) contabiliza no 
acumulado, e desde a sua criação 
em 2009, um total de 51 903 ade-
sões de reformados com pensões 
pagas por outro país e profissio-
nais de elevado valor acrescenta-
do. No ano passado, a Autoridade 
Tributária (AT) registou 9166 ins-
crições, valor que apresenta uma 
quebra de 22% face a 2019, quan-
do se contabilizaram 11 739 entra-
das, o melhor ano desde o lança-
mento do programa. Mas o núme-
ro de adesões referente a 2020 ain-
da pode aumentar, já que os inte-
ressados têm a data limite de 31 de 
março para solicitar inscrição refe-
rente ao exercício transato. 

Luís Lima, presidente da Asso-
ciação dos Profissionais e Empre-

sas de Mediação Imobiliária em 
Portugal (APEMIP), reconhece 
que “houve uma quebra na pro-
cura e na concretização de negó-
cios, que se prende com a situação 
sanitária e com os impedimentos 
e dificuldades de circulação entre 
países”. 

Os franceses lideram, com des-
taque, as inscrições de RNH na 
Autoridade Tributária, com um 
total de 9371 adesões, segundo in-
formações prestadas pelo Minis-
tério das Finanças. Os britânicos e 
irlandeses são os senhores que se 
seguem, com 6748, acompanha-
dos de perto pelos brasileiros 
(6623). No top cinco, encontram-
-se também portugueses (5102), 
já que este regime fiscal está aber-
to a todos os cidadãos que não te-
nham sido tributados em Portu-
gal, como residentes fiscais, nos 
cinco anos anteriores à adesão, e 

Redução atribuída à crise sanitária e às restrições de circulação entre países. Regime 
atrai franceses, britânicos e brasileiros. Desde o início, já cativou 51 903 aderentes. 

Regime fiscal para estrangeiros 
com quebra de 22% nas adesões

FINANÇAS

No ano passado, houve menos estrangeiros a solicitar o benefício fiscal para viver em Portugal. FOTO: PAULO SPRANGER/GI

179
—Países 
O regime de Residentes Não Habi-
tuais conta com aderentes de 179 
origens diferentes, segundo a AT.

11 739
—Adesões 
Desde a criação do estatuto RNH, 
este foi o melhor registo anual  
de aderentes, ocorrido em 2019.

imobiliário, e colocaram Portugal 
na rota do investimento estran-
geiro”. 

Miguel Poisson, CEO da 
Sotheby’s, defende que o progra-
ma RNH “foi uma das melhores 
iniciativas fiscais desenvolvidas 
nos últimos anos no país”, porque 
respondeu a uma procura que 
existe por parte “de vários cida-
dãos europeus, principalmente os 
do Centro e Norte da Europa, que 
têm tributações fiscais bastante 
pesadas”.  

Mas estes programas estão lon-
ge de reunir consenso, tendo já o 
governo avançado com alterações 
quer ao regime dos RNH quer dos 
vistos gold. No caso do programa 
dos residentes não habituais, foi 
estabelecido no Orçamento do Es-
tado de 2020 que os reformados, 
com pensões pagas por um país es-
trangeiro, que adiram a estes bene-
fícios fiscais, passam a pagar uma 
taxa de 10% de IRS, quando ante-
riormente estavam isentos. Já os 
“cérebros” que decidam ter resi-
dência fiscal no nosso país benefi-
ciam de uma taxa de IRS reduzida 
de 20% sobre os rendimentos de 
trabalho. Os benefícios fiscais têm 
um prazo de 10 anos. 

Ainda assim, e especialmente 
para os reformados estrangeiros 
(que são quem mais tem aderido 
ao programa), o regime mantém-
-se atrativo. Segundo Miguel Pois-
son, “as poupanças fiscais dos pen-
sionistas quase pagam o aparta-
mento em Portugal”. O parecer do 
Tribunal de Contas à Conta Geral 
do Estado de 2019 (últimos dados 
conhecidos) adianta que esses con-
tribuintes tiveram um benefício 
de 620 milhões de euros em sede 
de IRS. O presidente da APEMIP 
lembra que o programa trouxe 
“muito dinheiro ao nosso país, 
quer por via dos impostos diretos, 
como IMT, IMI ou Imposto de 
Selo, quer por via de impostos in-
diretos”. Sobre essas matérias, o 
Ministério das Finanças não pres-
tou informações. 

Apesar de os números de 2020 
apresentarem uma quebra nas 
adesões, o setor do imobiliário 
português está confiante que a 
pandemia será um fator impul-
sionador deste regime. Miguel 
Poisson acredita que o programa 
pode agora cativar mais profissio-
nais de elevado valor acrescenta-
do, que estão em teletrabalho e 
podem desenvolver a sua ativida-
de a partir de Portugal. 

Os fundamentos do país conti-
nuam cá: clima ameno, segurança, 
qualidade dos sistemas educativo e 
de saúde pública, boa gastrono-
mia, entre outros. Luís Lima lem-
bra também que o imobiliário na-
cional continua a ser um porto se-
guro para investimentos. 
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—PAULO MARMÉ/WATTS ON 
motor24@globalmediagroup.pt 

A Volvo quer ter apenas veículos 
100% elétricos a partir de 2030, 
com as vendas dos seus Battery Elec-
tric Vehicle (BEV) a passarem, desde 
já, a ser processadas exclusivamen-
te através de canais online. 

A novidade surgiu no contexto 
da revelação do segundo modelo 
puramente elétrico do construtor 
sueco, o C40 Recharge, crossover 
que se soma ao também elétrico e 
primeiro EV da Volvo, o SUV 
XC40 Recharge. Lex Kersse-
makers, atual responsável princi-
pal pelas operações comerciais 
globais do fabricante nórdico, não 
diz quando espera que os BEV ul-
trapassem as receitas dos modelos 
com motores de combustão inter-
na, mas afirma que o break point 
acontecerá pelo ano de 2025, 
quando tiverem “uma distribui-
ção de vendas entre modelos de 
combustão e elétricos de 
50%/50%”. Por outras palavras, 
dentro de quatro anos é admissí-
vel que as receitas obtidas com os 
BEV comecem a superar as dos 
veículos com motores térmicos.  

Venda elétrica 
exclusivamente online  
A Volvo comunicou ainda que to-
dos os seus modelos 100% elétri-
cos serão comercializados exclusi-
vamente online, o que significa 
que, em 2025, metade dos clien-
tes vão encomendar os seus no-
vos Volvo via volvocars.com. 

A aposta é justificada pela mar-
ca pelo apelo do consumidor: “Es-
tamos a fazer esta operação gigan-
te, porque os clientes querem 
comprar produtos online. O auto-
móvel tem estado sempre um 
passo atrás neste processo digital, 
em grande parte por ser um bem 
de compra de maior valor.” 

A marca sueca não revela os 
montantes do investimento na 
sua plataforma, mas assume que 
são substanciais, até para assegu-
rar que o sistema criado esteja 
perfeitamente integrado com os 
concessionários.  

Esta evolução da Volvo vai no 
sentido de alargar os canais de en-
trada do cliente. A volvocars.com 

A marca sueca quer ser 100% elétrica em 2030, mas prevê que já em 2025 as 
receitas dos veículos elétricos devem superar as de carros com motores térmicos. 

Volvo vai ganhar dinheiro  
com elétricos a partir de 2025

Lex Kerssemakers é o responsável principal pelas operações comerciais globais. FOTO: DIREITOS RESERVADOS

“O nosso foco principal é fazer 
que esta transformação, de aquisi-
ção online, seja digitalmente possí-
vel. Se encomendarmos uma tele-
visão online o processo é simples; a 
encomenda de um automóvel on-
line requer alguma burocracia que 
passa por seguros e aprovação fi-
nanceira. O nosso desafio é tornar 
a viagem online tão simples como 
a compra de uma televisão para 
que, com poucos cliques, o proces-
so de compra avance e todas as 
aprovações necessárias ocorram 
em poucos segundos.” 

Com a plataforma de venda on-
line, a Volvo irá apresentar preços 
fixos de forma transparente: “Para 
benefício do consumidor, ele sabe 
que esse é o melhor preço que irá 
obter e não é preciso ir de conces-
sionário em concessionário; as pes-
soas não gostam gostam de andar 
de stand em stand para fazer este 
tipo de negociação. Ao decidirmos 
fixar os preços, esta é uma questão 
que afastámos, mas o tocar e o sen-
tir o veículo e o contacto direto 
com o vendedor da concessão são 
uma parte integrante da viagem.” 

Para o responsável da Volvo, 
não obstante as atualizações re-
motas de software (over-the-air) 
nos modelos dispensarem a deslo-
cação física ao concessionário, a 
rentabilidade do pós-venda das 
concessões não será afetada. “O 
negócio do pós-venda é significa-
tivo e permanecerá significativo 
nas próximas décadas. Há uma 
enorme quantidade de modelos 
com motores de combustão que 
circulam e que requerem manu-
tenção. É verdade que os veículos 
elétricos exigem menor manu-
tenção do que os carros com mo-
tores térmicos, mas teremos pelo 
menos dez anos para pensar como 
podemos, em conjunto com os 
concessionários, preencher a 
equação de negócio. No curto pra-
zo, não vejo nenhum impacto 
para os concessionários.”  

Lex Kerssemakers salienta que 
desde 2014, a marca tem vindo a 
crescer de 400 mil veículos para 
perto de 800 mil, prevendo-se que 
por volta de 2025 atinja 1,2 mi-
lhões de unidades vendidas/ano. 
“Metade será eletrificada, mas a 
outra metade, por volta de 2025, 
será composta por viaturas com 
motores térmicos”, reforça Kersse-
makers.  

Ou seja, considerando este cres-
cimento, a Volvo venderá “mais 
modelos com motores com com-
bustão interna em 2025 do que em 
2015. A capacidade das oficinas dos 
nossos concessionários é baseada 
em 400 mil veículos. Portanto, 
não prevejo qualquer problema 
para os concessionários preenche-
rem a sua capacidade de trabalho 
na próxima década”. 

será a loja principal, ligada a um 
concessionário ou loja pop-up. 

Concessionários  
não estão em risco 
Apesar da aposta no digital, Kers-
semakers deixou claro que o rela-
cionamento com os concessioná-
rios é para continuar e não estará 
em risco: “Queremos criar uma 
completa viagem online e offline e 
os concessionários são uma parte 
relevante. Temos 64 mil embai-
xadores a trabalhar nas conces-
sões à escala global, pessoas quali-
ficadas tanto do lado das vendas 
como do lado dos serviços. Nós ve-
mos isso como um grande trunfo, 
desde o primeiro momento em 
que começámos a falar disto com 
os nossos 2400 concessionários no 
mundo, deixámos muito claro que 
as concessões são uma parte inte-
grante desta viagem”, afirma este 
responsável da Volvo. 

Sobre um eventual receio que 
esta transformação possa suscitar 

nos colaboradores da empresa devi-
do a uma eventual perda de postos 
de trabalho, Kerssemakers refere 
que é precisamente o oposto. “Se 
falarmos em 50% de encomendas 
online, isso não vai acontecer tudo 
no sofá, pode ocorrer através do te-
lemóvel, no aeroporto ou em qual-
quer lado. Penso que uma grande 
parte deste processo também irá 
ocorrer no concessionário, pois as 
pessoas querem continuar a ver os 

automóveis e a tocar neles, desejam 
igualmente ter um aconselhamen-
to. E junto com os consultores de 
vendas, os clientes podem enco-
mendar os veículos em volvo-
cars.com.” Kerssemakers insiste: “É 
por isso que sublinhamos tanto que 
este relacionamento com os consu-
midores não se está a deslocar dos 
concessionários para a casa-mãe.” 

Simples como comprar  
uma televisão 
Para o responsável comercial da 
Volvo, “os consumidores estão 
genericamente bem informados 
antes de começarem o seu proces-
so de compra, pelo que os conces-
sionários passam de alguém que 
tem um papel puramente comer-
cial – que tenta apenas vender um 
veículo – para um papel de acon-
selhamento. Um automóvel é 
ainda uma compra significativa e 
haverá sempre pessoas que se 
sentem confortáveis em ir aos 
concessionários”.  

MOBILIDADE

“Queremos criar  
uma viagem completa 
online e offline na 
compra de um carro. 
Os concessionários 
são uma parte 
relevante.” 
—LEX KERSSEMAKERS 
Operações comerciais da Volvo Cars
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emos um plano de desconfinamento 
e um novo anúncio de apoios à eco-
nomia, reforçados, alargados e pro-
longados, mas insuficientes e infle-
xíveis, e por isso muito aquém das 

necessidades das empresas. 
Do montante global de sete mil milhões de eu-

ros, apenas cerca de 17% são apoios a fundo perdi-
do, isto é, correspondem à modalidade de incenti-
vo que é mais premente neste contexto de enor-
me fragilidade económica e social. Os restantes 
cerca de seis mil milhões de euros refletem um po-
tencial de liquidez, por alteração do calendário fis-
cal, o que é positivo, mas insuficiente como res-
posta para compensar as enormes perdas, apoiar a 
liquidez das empresas e a retoma da economia. 

Decorrido um ano desde o início da pandemia e da 
consequente paralisação da atividade, o tecido em-
presarial enfrenta agora o pior momento em termos 
de fragilidade económica e financeira, com o enorme 

risco que tal representa. 
Na vertente financeira, 
já se vai ouvindo com 
alguma frequência o ris-
co de um tsunami de 
crédito malparado, que 
ninguém deseja. 

A economia portu-
guesa precisa de recur-
sos financeiros nesta 
fase. Por isso, a AEP não 
se cansa de sensibilizar 
o governo para a neces-
sidade de apoiar de for-
ma mais robusta, por 
exemplo através da an-
tecipação das verbas já 
alocadas ao país, num 
montante generoso. 
Feitos os cálculos, entre 
2021 e 2029, Portugal 
contará com uma dota-

ção média anual de 6,8 mil milhões de euros. Este 
ritmo é mais intenso entre 2021 e 2023 – a uma mé-
dia de 10,1 mil milhões de euros por ano. 

Atendendo a que neste momento o país já vive 
uma crise económica e social, é imperativo criarmos 
condições para evitar uma crise financeira, evitando 
aquilo que constituiria uma tempestade perfeita. 

Como destacou a Comissão Especializada do Fi-
nanciamento e Capitalização, da AEP, as empresas 
precisam de liquidez adicional imediata a fundo per-
dido, de instrumentos de capitalização, do prolonga-
mento das moratórias de crédito, do alargamento 
muito significativo da maturidade dos empréstimos 
bancários, contraídos em contexto covid-19, e tam-
bém de outros instrumentos de capital que apoiem a 
reestruturação e reorganização empresarial, no sen-
tido de contribuir para se alcançarem ganhos de es-
cala e de tecnologia. 

Presidente da Associação Empresarial de Portugal

Evitar a tempestade 
perfeita

T

“As empresas 
precisam de 
liquidez adicional 
imediata a fundo 
perdido, de 
instrumentos  
de capitalização, 
do prolongamento 
das moratórias  
de crédito, do 
alargamento 
muito significativo 
da maturidade 
dos empréstimos.”

—TERESA COSTA 
tcosta@dinheirovivo.pt 

A celebrar uma década, a Casa de In-
vestimentos, de Braga, lança o primei-
ro Fundo Plano de Poupança Reforma 
(PPR)  100% ações. Se, por um lado, o 
novo produto está na linha daquilo 
que é a essência da própria empresa, 
por outro, inaugura a intenção de de-
mocratizar o acesso ao investimento, 
na medida que pode ser subscrito a 
partir de mil euros. Na sua gestão de 
carteiras individuais só é possível in-
vestir a partir de 100 mil euros, embo-
ra a empresa conte com vários clien-
tes detentores de poupanças acima de 
um milhão.  

Desde “a fundação, a Casa de Inves-
timentos privilegiou o investimento 
em ações”.  Emília Vieira, fundadora e 
CEO da empresa, afirma que estes in-
vestimentos feitos a “longo prazo” e 
nas “empresas certas” têm “risco bai-
xo”. “Investimos numa carteira de 25 
a 30 grandes empresas mundiais, en-
tre as quais, a Google e a Amazon, es-
colhidas pela sua capacidade de gerar 
valor para os acionistas.” 

“Avaliamos as empresas pelo seu 
desempenho nos últimos dez a 20 
anos, pela riqueza que geraram para os 
acionistas e o rendimento que podem 
produzir no futuro. Avaliamos a qua-
lidade do negócio de cada empresa, a 
equipa de gestão, a força do balanço e 
as vantagens competitivas”, explica a 
gestora. A “diversificação por setores 
de atividade e por geografias” tam-
bém pesa nos critérios de seleção.  

Depois, o ganho dos clientes, con-
siste em “comprar quando as ações co-
tam a desconto face ao valor intrínse-
co”, na lógica de “saber que o ativo em 
causa vale mais do que o que aquilo 
que está a ser pago por ele”, seguindo 
a escola de Warren Buffett. 

“Isto é conservador”, assume Emília 
Vieira, explicando que “o rendimento 
do trabalho tem vindo a cair, mas o 
rendimento do capital tem aumenta-
do, daí haver cada vez mais concentra-
ção da riqueza – mas é importante que 
cada um tenha a sua poupança”. Sobre 
os investimentos em depósitos diz: 
“Isso é empobrecer para a inflação, não 
tem qualquer retorno”, tal como as 
obrigações, onde considera que “exis-
te a verdadeira bolha”. 

 A comprovar a certeza e eficácia da 
estratégia seguida pela gestora de pa-

Com o novo produto, a gestora de patrimónios de Braga está apostada 
em promover a “democratização” do acesso à independência financeira.

Casa de Investimentos 
lança o seu primeiro fundo

POUPANÇA

Emília Vieira diz que “a riqueza permite a pessoa aspirar a viver melhor”. FOTO: DR

trimónios, Emília Vieira argumenta 
com números: “A rentabilidade acu-
mulada desde a fundação é de cerca de 
130%, e a rentabilidade anualizada é de 
8,43%.” 

Apesar da pandemia, março de 2020 
foi “o melhor mês de sempre em ter-
mos de reforços das contas pelos clien-
tes”. No final do ano passado, “os ativos 
sob gestão totalizavam 133,6 milhões 
de euros mas, neste momento, são já 
150 milhões”. Além disso, em 2020, a 
empresa reforçou o capital para dois 
milhões de euros. 

Para futuro, Emília Vieira está con-
fiante com o novo produto, do qual é a 
cliente número 1, o Casa Global Value 
PPR. Apesar de só começar a ser comer-
cializado online nos próximos dias, a 
fase de arranque já se iniciou em outu-
bro, para testar a operacionalização. Foi 
o tempo suficiente para contar com a 
adesão de 350 clientes e uma rentabi-
lidade de 28,3%, além de já ter acumu-
lado “10 milhões de euros em ativos 
sob gestão, com um valor médio de 30 
mil euros por conta”. O acesso à classe 
founders está limitado a mil participan-
tes e decorre até ao próximo dia 18 de 
abril. 

Segundo a empresária, o cliente pode 
fazer reforços mensais a partir de 100 
euros, mas o “horizonte temporal de 
investimento é de, pelo menos, cinco 
anos”. Pode ser movimentado em qual-
quer momento, embora sujeito a tribu-
tação, que vai regredindo com o tempo. 

Emília Vieira acredita que “a riqueza 
é o que permite uma pessoa aspirar a 
viver melhor ” e que permite a “verda-
deira independência financeira”.

ANÁLISE 
LUÍS 

MIGUEL 
RIBEIRO

150
—milhões de euros 
É o montante atual de ativos sob gestão 
da Casa de Investimentos.

O maior grupo de jornais nacionais no Telegram:   @jornaisPT
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Revolução 4.0

As parcerias entre empresas e enti-
dades do sistema científico e tecno-
lógico são determinantes para po-
tenciar a inovação baseada no co-
nhecimento. Contudo, o estudo “O 
Impacto da Utilização do Conheci-
mento no Desempenho Económi-
co Empresarial”, realizado em par-
ceria pela Cotec Portugal, Universi-
dade de Aveiro e pela Smart Econo-
mics, mostra que a colaboração en-
tre empresas e universidades, quan-
do comparada com a realidade euro-
peia, ainda é reduzida. 

José Carlos Caldeira, administra-
dor do INESC TEC – Instituto de 
Engenharia de Sistemas e Compu-
tadores, Tecnologia e Ciência assu-
me que Portugal ainda não está ao 
mesmo nível de outros países, mas 
destaca os progressos alcançados. 
“Nos últimos dez anos o número de 
interações entre empresas e entida-
des do sistema científico e tecnoló-
gico tem aumentado significativa-
mente”. A necessidade de interna-
cionalização de muitas empresas e a 
pressão para encontrar formas alter-
nativas de financiamento, sentida 
pelo sistema científico, estiveram 
na base deste crescimento.  

Mas o responsável do INESC TEC 
não ignora as dificuldades e aponta 
como problemas o sistema dual que 
leva a que quem sai do sistema cien-
tífico perca o contacto com o mes-
mo quando passa para as empresas, 
o desconhecimento mútuo e as di-
ficuldades de convergência estraté-
gica. “Para haver colaboração é pre-
ciso que as pessoas se conheçam e 
possam encontrar um interesse co-
mum. Os casos de maior sucesso 
são aqueles em que empresas e en-
tidades alinharam estratégias, te-
mos bons exemplos disso nos seto-
res do calçado e metalomecânica”.  

Para José Carlos Caldeira é ainda 
importante capacitar as empresas 
com recursos humanos qualifica-
dos, capazes de promover os proces-
sos de inovação e I&D, dando o 

É necessário fomentar e repensar parcerias 
entre empresas e sistema científico

INOVAÇÃO

Empresas devem ser capacitadas com recursos humanos qualificados, promotores de inovação. 

Incremento das parcerias entre tecido empresarial e sistema científico, a par com o trabalho de proximidade 
desenvolvido pelas associações empresariais são fundamentais para aumentar a despesa em I&D. 

exemplo do INESC TEC, que anual-
mente forma 200 a 250 jovens alta-
mente qualificados que seguem 
para o mercado de trabalho. “São 
pessoas formadas no contexto de 
projetos de cooperação entre enti-
dades de investigação e empresas e 
acabam por funcionar como ânco-
ras e pontos de acesso que facilitam 
a relação entre os dois universos”. 
Mas também é necessário capacitar 
as entidades do sistema científico 
com pessoas que saibam publicitar 
e divulgar o conhecimento gerado e 
de o transferir para as empresas. 
“Há trabalho a fazer dos dois lados”, 
garante o responsável.  

Para Arnaldo Machado, presiden-
te do Nonagon - Parque de Ciência 
e Tecnologia de São Miguel, os par-
ques de ciência e tecnologia podem 
ser um bom interface na relação en-
tre as empresas e o sistema científi-
co. “Um dos objetivos estratégicos 
do Nonagon é promover a interação 
entre as universidades, as entidades 

públicas e o setor privado, promo-
vendo a transferência de conheci-
mento das instituições de I&D para 
as empresas” refere o responsável. 
“Tal como é referido no estudo da 
Cotec Portugal, a eficácia da trans-
ferência e valorização do conheci-
mento depende da presença de um 
ecossistema de interação e coopera-
ção entre uma multiplicidade de 
players económicos”, realça.  

O Nonagon tem desenvolvido 
iniciativas de aproximação entre 
centros de conhecimento – entre os 
quais a Universidade dos Açores – e 
empresas e conta ainda com a Go-
-On, a primeira incubadora de base 
tecnológica da região autónoma.   

Parceiros de proximidade  
As associações empresariais, pela 
proximidade com as empresas, são 
outros dos atores chave para poten-
ciar uma maior utilização do conhe-
cimento nos processos de inovação. 
Em Leiria, a NERLEI - Associação 
Empresarial da Região de Leiria reú-
ne entre os seus associados empre-
sas com experiências distintas no 
que toca à inovação . “Temos um le-
que de empresas pequenas, muitas 
ligadas à Startup Leiria, com capaci-
dade de inovação. Entre empresas 
mais maduras a percentagem de 
empresas inovadoras é menor e é 
nelas que há um trabalho a fazer, 
porque têm mais capacidade e é 

A colaboração entre 
empresas e 
universidades 
progrediu na última 
década, mas 
continua abaixo  
de outros países 
europeus.

onde a inovação poderia ser mais 
disruptiva”, afirma António Poças, 
presidente da NERLEI.  

O estudo da Cotec mostra que 
nos setores com maior intensidade 
em I&D colaborativa existe um 
maior registo de patentes e, para 
António Poças, é justamente a ino-
vação colaborativa que é importan-
te fazer crescer. “É uma das áreas 
em que as associações poderão fazer 
muito. Eu defendo que haveria ga-
nhos em fazer projetos envolvendo 
empresas de setores diferentes”.  

André Vieira de Castro, presi-
dente do conselho fiscal da ACIF - 
Associação Comercial e Industrial 
de Vila Nova de Famalicão, restrin-
ge o número de empresas em que 
é possível potenciar o nível de ino-
vação. “Há centenas de milhares de 
PME em Portugal e destas apenas 
dez mil foram consideradas PME 
Líder em 2020. As empresas que 
têm em média 30 pessoas são 
aquelas em que podemos falar com 
alguma propriedade se estão ou 
não despertas para a inovação”, 
afirma. Para o responsável, as polí-
ticas públicas são determinantes 
para fazer crescer a despesa em 
inovação e é a área da transição cli-
mática que apresenta mais poten-
cial. “Aqui não há qualquer estímu-
lo e há oportunidades de política 
pública. E só com as associações 
que estão no território é possível 
organizar o apoio às empresas”, 
diz, salientando a importância do 
ecossistema. “Uma empresa gran-
de até pode ter os seus processos de 
inovação, mas se o território não ti-
ver um ecossistema que lhe traga 
novos inputs, a prazo também não 
consegue cumprir os seus objeti-
vos”, alerta. “Tem que haver uma 
política de território. E as associa-
ções vão poder trabalhar na atração 
das empresas e na sua preparação 
para se posicionarem nas cadeias de 
valor. É um trabalho que exige 
uma relação de proximidade”. 
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Foi um desafio lançado pelo San-
tander Universidades (SU) a um 
colaborador de outra área do pró-
prio banco: envolver-se num pro-
grama de empreendedorismo uni-
versitário e assim contribuir para a 
aposta que o SU faz nos seus três ei-
xos estratégicos – educação, em-
preendedorismo e empregabilida-
de. A iniciativa escolhida foi o Pro-
grama de Empreendedorismo da 
NOVA School of Science and Te-
chnology | FCT NOVA e dele saíram 
vencedoras, no início de março, três 
ideias de negócio que surpreende-
ram: um “nariz eletrónico” que 
identifica a doença de Parkinson, 
um penso inteligente que avisa aos 
primeiros sinais de infeção numa 
ferida e um biossensor dos níveis de 
ferro no organismo. No júri, a apre-
ciar os projetos concorrentes, este-
ve Gonçalo Carvalho, Chief Infor-
mation Officer (CIO) do Santander, 
funcionário que nada tem que ver 
com a área das universidades. 

“O Santander está a alargar esta 
iniciativa do Santander Universida-
des a outras áreas, a outras equipas 
do banco”, diz Gonçalo Carvalho, 
para sublinhar que o objetivo é cul-
tivar um método de trabalho trans-
versal, que envolva no projeto da 
Educação colaboradores do banco 
dos mais diversos departamentos. 

“É a partir daí que vamos ver cada 
vez mais que, em iniciativas do 
Santander Universidades, este esta-
rá representado por pessoas do ban-
co de outras áreas que não direta-
mente daquela equipa. E isto tam-
bém faz parte daquilo que é o alar-
gamento que o Santander pretende 
e um maior envolvimento nestas 
iniciativas”, concluiu o diretor exe-
cutivo de informação do banco, que 
se auto descreve como responsável 
pela área do Desenvolvimento. 

Um “nariz eletrónico” que deteta a doença de Parkinson antes de ser diagnosticada foi uma das inovações descobertas. 

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

Gonçalo Carvalho conta que, 
quando o Santander Universida-
des lhe apresentou o desafio, “o 
‘sim’ foi imediato” e que foi mui-
to gratificante participar. “Este 
programa é uma experiência fan-
tástica para se participar e estive 
com muito prazer a representar o 
Santander. É o melhor dos jovens: 
se conhecerem o Shark Tank, eu 
diria que é o Shark Tank das uni-
versidades”, afirmou. 

A missão consistia em ser um dos 
jurados do programa de empreen-
dedorismo da Faculdade de Ciên-
cias e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa e apreciar os proje-
tos apresentados a concurso. Algo 
que ao CIO do Santander pareceu 
“um fit perfeito”. 

Na fase final, Gonçalo Carvalho 
acompanhou, sempre online, os re-

sultados daquele programa de em-
preendedorismo, que durou um 
mês e em que participaram 924 alu-
nos acompanhados por 19 professo-
res, e com mentoria de cerca de 60 
personalidades do meio empresa-
rial e do ecossistema de empreen-
dedorismo. Foram apresentados 
180 projetos, dos quais chegaram a 
finalistas e foram premiados 12, de 
onde saíram os três vencedores: os 
projetos ParkinsonAISmeller, Re-
COVER e ironMEDE.  

No pitch final das equipas, houve 
dois fatores que surpreenderam o 
CIO do Santander: a forma desen-
volta e à-vontade com que apresen-
taram as suas ideias e a natureza dos 
projetos.  

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

/campus-santander-universidades

345 Bolsas 
Santander 
Futuro lançadas 
em edição-
-supresa
Não estava previsto, mas o interes-
se é tanto que o Santander Univer-
sidades acaba de lançar uma edição-
-surpresa das Bolsas Santander Futu-
ro. Para já são 345 as vagas disponi-
bilizadas para estudantes do ensino 
superior com dificuldades económi-
cas que, apesar disso, pretendam 
continuar a investir no seu futuro. E 
tudo indica que as Bolsas Santander 
Futuro 2021 não ficarão por aqui: 
fonte do Santander Universidades 
informa que vai haver pelo menos 
mais uma edição no terceiro trimes-
tre deste ano. 

As inscrições terminam a 18 de 
abril e podem ser feitas online, no si-
te dedicado às Bolsas Santander 
(www.becas-santander.com/pt), 
onde podem ser consultados todos 
os requisitos que é necessário reunir 
e o próprio regulamento. Com valo-
res mensais que vão dos 500 aos 
1000 euros, as 345 bolsas já disponí-
veis representam valor global de 
205.500 euros. 

Montante que necessariamente 
irá aumentar com mais IES a quere-
rem participar nesta edição das Bol-
sas Santander Futuro. “Estamos a 
contar com novas calls durante este 
ano, porque são bolsas muito neces-
sárias”, avançou o Santander Uni-
versidades. 

As Bolsas Santander Futuro são 
complementadas com outras solu-
ções patrocinadas pelo Santander.

Santander Universidades
INOVAÇÃO

Envolvimento na área da Educação do banco torna-se transversal 
a muitos funcionários. Pelo caminho são descobertas inovações.

Desafio do Santander 
Universidades foi “experiência 
fantástica” de empreendedorismo

“É o melhor dos 
jovens: se 
conhecerem o Shark 
Tank, eu diria que  
é o Shark Tank  
das universidades.”
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—GONÇALO CARVALHO 
Chief Information Officer do Santander. 
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Portugal que faz

Confederação  
de empresários  
quer impulsionar 
exportações
—HELENA C. PERALTA 
redacao@dinheirovivo.pt 

Pode ser um cliché, mas a expressão 
“a união faz a força” é a palavra de 
ordem para lutar contra os desafios 
que a pandemia agravou na região 
de Trás-os-Montes, Douro e Alto Tâ-
mega. É esta a arma que os repre-
sentantes dos empresários das três 
regiões, reunidos na 10ª conferên-
cia Portugal que Faz, que se realizou 
na passada quinta-feira no parque 
tecnológico Regia-Douro Park, em 
Vila Real, entendem ser a solução 
para resolver a crise que teima em 
se instalar. “É inevitável haver coo-
peração entre empresas. Os portu-
gueses têm alguma dificuldade nes-
te aspeto mas têm de ser feitos es-
forços nesse sentido”, afirmou, du-
rante a sessão, José Magalhães Cor-
reia, presidente do NERVIR - Asso-
ciação Empresarial de Vila Real.  

Este evento faz parte de um ciclo 
de conferências promovido pelo 
Novo Banco que, em parceria com a 
Global Media Group, tem percorri-
do todas as regiões do país para ou-
vir os empresários e conhecer de 
perto as suas necessidades durante 
e após a crise sanitária provocada 

pela covid-19. Neste debate, mode-
rado pelo jornalista do JN, Paulo 
Ferreira, participaram, além de José 
Magalhães Correia, António Rama-
lho, Carlos Andrade, economista-
-chefe do Novo Banco (este último 
por videoconferência), Vítor Pi-
mentel, presidente do ACISAT – As-
sociação Empresarial do Alto do Tâ-
mega, Hélder Teixeira, presidente 
da NERBA – Associação Empresa-
rial do Distrito de Bragança, e Pau-
lo Moreira, presidente ACISMC – 

Associação Comercial, Industrial e 
Serviços de Macedo de Cavaleiros. 
A sessão foi aberta pelo anfitrião, 
Nuno Augusto, presidente do par-
que tecnológico, que referiu que 
“temos cada vez menos população, 
mas continuamos a trabalhar para 
inverter este processo de inverno 
demográfico”. O decréscimo popu-
lacional é um dos grandes desafios 
da região que necessita uma solu-
ção duradoura. António Ramalho, 
orador principal do evento, refor-
çou esta ideia afirmando que esta 
área, que representa 2,6% do PIB 
nacional e 3,7% da população por-
tuguesa, perdeu cerca de 8% das 
suas pessoas nos últimos dez anos. 
E, como diz António Ramalho, 
como sem pessoas não há riqueza, 
atrair e reter população é funda-
mental para sair da crise.  

Para Nuno Augusto, o Regia-
-Douro Park está a contribuir para 
criar condições de atração de inves-
timento e de pessoas ao interior 
norte. Este espaço de dez hectares 
representa um investimento de 13 
milhões de euros e, no final do ano 
passado, tinha instaladas 75 empre-
sas, com 500 postos de trabalho, 
metade dos quais com licenciatura 

2

ou mais, e representa um volume 
de negócios conjunto de 50 mi-
lhões de euros. Além disso, há ou-
tros projetos em curso em Vila Real 
destinados à instalação de novos ne-
gócios: o alargamento da Zona In-
dustrial de Constantim para os sete 
hectares, um investimento de 1,6 
milhões de euros, e a construção de 
uma nova zona industrial, com 50 
hectares, que representa um inves-

União das empresas é fundamental para enfrentar a 
crise e aumentar as exportações dos produtos 
endógenos. A região de Trás os Montes sofre com a 
perda de população – cerca de 8% na última década 
- mas os empresários mostram-se resilientes. 

timento de 13 milhões de euros. “O 
objetivo destes projetos é combater 
a falta de zonas urbanizáveis para 
indústria, porque temos bastante 
procura de empresas para se aloja-
rem nesta zona. Temos tido até ago-
ra uma limitação de terrenos dispo-
níveis, que tem a ver com o declive 
natural, e estamos, por isso, a fazer 
um esforço para combater esta fa-
lha”, diz este responsável que tam-

—ANTÓNIO RAMALHO 
CEO do Novo Banco

“Exportamos cerca 
de 36% para 
Espanha. Como 
Espanha está mais 
próxima de Vila Real 
do que de Lisboa, se 
calhar temos de 
começar a olhar 
mais para este 
território.”

O maior grupo de jornais nacionais no Telegram:   @jornaisPT
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1. Debate contou com António Ra-
malho (Novo Banco), Paulo Moreira 
(ACISMC), Hélder Teixeira (NERBA), 
Vítor Pimentel (ACISAT), José Ma-
galhães Correia (NERVIR) e foi mo-
derado por Paulo Ferreira, do JN. 
2. Nuno Augusto (Regia-Douro 
Park) 
3. José Magalhães Correia  
FOTOS: ANDRÉ VIDIGAL/GI
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1 ma, a propósito, que se a região não 
se tornar atrativa “dentro de pouco 
tempo não teremos mão de obra 
para trabalhar”.  

Um dos pontos fortes desta zona 
são os produtos endógenos da re-
gião transmontana, bem conheci-
dos do mercado doméstico, como o 
fumeiro, o queijo, a castanha, o 
azeite, o cabrito. Hélder Teixeira 
afirma que mais do que a certifica-
ção dos produtos, de denominação 
DOP, exige-se igualmente uma cer-
tificação das empresas para facilitar 
as vendas para mercados externos. 
“Queremos credibilizar as empre-
sas porque os produtos já estão cre-
dibilizados”, afirma. Ainda na linha 
da união entre agentes económicos, 
este responsável defendeu que 
também seria fundamental criar 
agrupamentos complementares de 
empresas (ACE) para que juntos, os 
pequenos negócios consigam en-
frentar os desafios das exportações, 
sobretudo ao nível da logística. “As 
empresas têm de se juntar para fa-
zer face às exportações. A logística é 
outro problema que sentimos pela 
nossa dimensão. Precisamos de 
uma logística mais adaptada aos pe-
quenos negócios a custos que não 
sejam proibitivos”, explica.  

Agricultura acima da 
média  
Carlos Andrade, economista-chefe 
do Novo Banco, referiu, na sua apre-
sentação sobre a região, que apesar 
de registar um peso no PIB per capi-
ta inferior à média nacional, tem 
uma característica muito própria: o 
peso do setor agrícola e do setor in-
dustrial ficam acima da média do 
país. A atividade agrícola regista cer-
ca de 6% do VAB, contra os 2% de 
média nacional, e o setor industrial 
regista 26% do VAB contra uma mé-
dia geral de 22%. Isto é visível nas 
exportações da região do Douro, 
por exemplo, em que as exporta-
ções da indústria alimentar e bebi-
das é de 43%, e se juntarmos produ-
tos animal e vegetal são quase mais 
20%.  

“Este é um setor que registou um 
desempenho mais favorável duran-
te a pandemia, quando comparado 
com o setor dos serviços”, afirma 
Carlos Andrade. O turismo é tam-
bém uma área com potencial de ex-
portação, pois além de ter capacida-
de instalada, ainda está muito vira-
do para o mercado doméstico: cerca 
de 67% das dormidas são de origem 
nacional.  

bém é vereador da Câmara Munici-
pal de Vila Real.  

Confederação e ACE  
Questionado sobre a necessidade de 
haver mais cooperação entre em-
presários e menos competição, José 
Magalhães Correia refere que a coo-
peração é inevitável, mesmo que 
pareça difícil. “Temos feito um es-
forço para passar esta mensagem. O 

ano passado, três das associações 
aqui presentes – NERBA, NERVIR e 
ACISAT – iniciaram um processo 
para encontrar objetivos e estraté-
gias comuns e constituímos, ainda 
que informalmente, uma confede-
ração, que acabou por ficar um pou-
co parada com a pandemia”, refere. 
Diz ainda que esta confederação 
pretende aglutinar todas as outras 
para que haja uma visão estratégica 
comum para a região. “Este é o ca-
minho que temos de fazer para dar 
o exemplo aos empresários. Sem 
isto não há economia de escala”, 
afirma. Vítor Pimentel acrescenta 
que cada zona tem pontos comuns 
fortes e que os empresários têm de 
juntar forças nesses pontos fortes. 
“Pandemia deixou tudo em aberto, 
porque estamos a navegar à vista. 
Os empresários têm vontade de fa-
zer mas têm de perceber primeiro 
qual o caminho a seguir, qual é a rea-
ção de todos os agentes económicos 
envolvidos”, afirma.  

Hélder Teixeira acrescenta que a 
recém-criada confederação, a CA-
RIN – Confederação Associativa da 
Região Interior Norte, tem já um 
projeto conjunto para o turismo, o 
Mais Turismo, e apresentou recen-
temente uma candidatura para 
apoiar empresas nesta área. “Pre-
tendemos discutir os assuntos, ga-
nhar dimensão e poder assim con-
correr com o litoral. Deveria haver 
programas específicos para o inte-
rior, numa espécie de discriminação 
positiva”, afirma. O lema atual da 
NERBA é Inovar e Exportar, pois se-
gundo o seu presidente a região 
está a importar fatores de produção 
para vender no mercado doméstico, 
mas para criar riqueza há que expor-
tar. Para isso, acredita que é preciso 
distribuir melhor a cadeia de valor.  

Já Paulo Moreira assume que a as-
sociação de Macedo de Cavaleiros 
não faz ainda parte desta confedera-
ção, mas que, durante a primeira 
fase da pandemia, criou também 
um grupo com outras associações 
para dinamizar o consumo local. 
“Estamos sempre abertos a integrar 
outras associações nos nossos proje-
tos”, explica. Refere que um dos 
principais problemas é que as asso-
ciações não têm as verbas necessá-
rias para avançar com as suas ideias. 
Vítor Pimentel entende que um 
dos maiores problemas regionais é a 
falta de escala e que só com investi-
mento público se consegue atrair e 
reter pessoas, fundamentais para 
criar dimensão. Paulo Moreira afir-

 “É inevitável haver 
cooperação entre 
empresas. Os 
portugueses têm 
alguma dificuldade 
neste aspeto mas têm 
de ser feitos esforços 
nesse sentido.”

—NUNO AUGUSTO 
Presidente do Regia-Douro Park

“Temos cada vez 
menos população, 
mas continuamos a 
trabalhar para 
inverter este 
processo de inverno 
demográfico.”

—JOSÉ MAGALHÃES CORREIA 
Presidente do NERVIR

—PAULO MOREIRA 
Presidente ACISMC

“Temos de criar 
atrativos para a 
região ou dentro de 
pouco tempo não 
teremos pessoas 
para trabalhar.

—VÍTOR PIMENTEL 
Presidente ACISAT

“Alto Tâmega não 
tem ensino superior 
público, e isso traz 
uma dificuldade 
acrescida em reter 
pessoas.”

—HÉLDER TEIXEIRA 
Presidente da NERBA

“A logística é outro 
problema que 
sentimos pela nossa 
dimensão. 
Precisamos de uma 
logística mais 
adaptada aos 
pequenos negócios.”

O maior grupo de jornais nacionais no Telegram:   @jornaisPT
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—ANA LARANJEIRO 
ana.laranjeiro@dinheirovivo.pt 

Nasceu na Suíça em 2016 e nem a 
pandemia lhe trava a vontade de 
crescer. A GuestReady, uma empre-
sa com uma plataforma gestão de 
arrendamento de curto prazo, com-
prou a The Porto Concierge, a maior 
firma de gestão da Airbnb em Por-
tugal. Os valores da operação não 
são conhecidos, mas Alexander 
Limpert, cofundador e CEO da 
GuestReady, admite que a compra 
da startup lusa – que era a líder de 
mercado na gestão de propriedades 
para alojamento local na área do 
Grande Porto e litoral norte, com 
mais de 600 imóveis – vai levar a 
uma duplicação do investimento 
em Portugal. 

“Lançámo-nos em 2016 e tive-
mos quatro anos de crescimento in-
tenso. Terminámos o primeiro ano 
com 40 propriedades sob a nossa 
gestão, 200 no segundo ano, 700 no 

terceiro e 2500 no quarto ano. Isto 
foi possível através do crescimento 
nos mercados em que estávamos, 
lançamento em novos e através da 
realização de algumas aquisições 
estratégicas (The Porto Concierge é 
a nossa quinta aquisição até ao mo-
mento”, diz ao DV Limpert. 

Portugal e a GuestReady têm 
uma relação já de alguns anos, com 
a empresa a começar a operar em 
Lisboa e no Porto desde 2018. O 
boom do turismo à escala mundial 
alimentou o negócio até à pande-
mia. Mas nem o novo coronavírus 
travou a expansão da startup helvé-
tica. O empreendedor não esconde 
que, depois das receitas triplicarem 
entre 2018 e 2019, “vimos as nossas 
receitas caírem 80% quase da noite 
para o dia na primavera de 2020” 
devido à pandemia. O caminho pas-
sou desde então por repensar os 
processos, bem como inovar e auto-
matizá-los sempre que possível. 
“Desde então o negócio recuperou 

Guest Ready 
Plataforma volta às 
compras e fica com a  
The Porto Concierge

A GuestReady tem uma plataforma de 
gestão de alojamentos de curta duração. 
Adquiriu a The Porto Concierge e com isso 
duplica investimento em Portugal.

Alexander Limpert, 
cofundador e CEO  
da GuestReady.  
FOTO: DIREITOS RESERVADOS

Fazedores 
Portugal cria portal com dados sobre startups nacionais
Portugal conta, desde ontem, 
com uma plataforma para mos-
trar todas as informações sobre 
as startups nacionais. A Startup 
Portugal chegou a acordo com o 
portal Dealroom e é possível sa-
ber dados como o número de 
empresas, investidores e funcio-
nários. Por exemplo, há 2123 star-
tups registadas em Portugal, que 

dão emprego a cerca de 25 mil 
pessoas. A plataforma foi tornada 
pública no dia em que os países 
da União Europeia apresentaram 
o Startup Nations Standard, uma 
proposta para se criar e cumprir 
um manual de boas práticas e 
um índice de excelência para a 
criação e desenvolvimento de 
empresas de base tecnológica. 

Criar uma startup por menos de 
100 euros e num só dia através 
da internet ou de forma presen-
cial é um dos principais objetivos 
desta iniciativa. O acordo estava 
a ser desenhado há mais de dois 
anos pelo presidente da Startup 
Portugal, Simon Schaefer (na fo-
to), em conjunto com a Comissão 
Europeia. D.F.N. 

www.dinheirovivo.pt  
Leia as últimas notícias 
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o seu negócio 

e esperamos estar no caminho cer-
to para termos níveis de receita pré-
-covid já neste ano”, diz. “Espera-
mos que, devido às mudanças no 
comportamento dos consumidores 
e do teletrabalho, a procura por so-
luções de habitação flexíveis vá au-
mentar fortemente no futuro. Já te-
mos muita procura de hóspedes lo-
cais que procuram soluções de resi-
dência mais flexíveis ou nómadas 
digitais que podem trabalhar a par-
tir de qualquer local e Portugal é 

A GuestReady 
dedica-se à gestão 
de arredamento de 
curto prazo, estando 
em mais de 20 
cidades em Portugal, 
Reino Unido,  
França, Suíça e EAU. 

onde observamos mais esta ten-
dência”, acrescenta. 

O turismo foi um dos setores 
mais afetados pela crise gerada pela 
covid-19. O alojamento local, uma 
das possibilidades para os turistas 
pernoitarem, conheceu em Portu-
gal um forte crescimento nos últi-
mos anos. Mas a falta de procura, le-
vou alguns a uma mudança no ne-
gócio. Recentemente, o líder da As-
sociação do Alojamento Local em 
Portugal indicou que a ausência de 
turistas tinha aberto a porta a arren-
damentos a nómadas digitais e de 
médio prazo. 

Com a aquisição da empresa na-
cional, assume Alexander Limpert, 
“duplicamos o nosso investimento 
em Portugal ao juntar forças com 
The Porto Concierge. Tornámo-nos 
nos líderes em Portugal na gestão 
de aluguer de curta duração e ci-
mentamos a nossa posição de lide-
rança na Europa. Ao nível global, 
Portugal vai agora representar apro-

ximadamente um terço do nosso 
portefólio sob gestão”. 

O crescimento orgânico continua a 
ser uma das ambições da GuestReady. 
Sem levantar o véu sobre futuras 
aquisições, o CEO admite que desde 
2019 começaram a desenvolver par-
cerias com gestores de propriedades 
“em pequenos mercados onde não 
planeamos expandir sozinhos”. “Em 
Portugal temos essas parcerias no 
Alentejo e nos Açores”, acrescenta. 

Em termos de financiamento, a 
GuestReady captou 2,4 milhões de 
euros em 2020 através de uma cam-
panha de crowdfunding. “Temos a 
intenção de crescer mais em 2021 o 
nosso negócio e começar a planear 
uma série B maior”, diz o cofunda-
dor. “Temos ambições maiores e va-
mos ter de aumentar a equipa para 
as alcançar. Agora, estamos encan-
tados por receber os 49 funcioná-
rios da The Porto Concierge, assu-
mindo tanto posições em Portugal 
como no mundo”. 

O maior grupo de jornais nacionais no Telegram:   @jornaisPT
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Fujitsu “Novas áreas da tecnologia 
tiveram enorme boost com a pandemia” 
João Domingos, vice-presidente da Fujitsu para a Europa Ocidental, detalha que ao longo do último ano 
a tecnológica japonesa conseguiu duplicar o negócio na área de inteligência artificial, blockchain e analítica. 
—CÁTIA ROCHA 
catia.rocha@dinheirovivo.pt 

João Domingos ingressou na Fu-
jitsu Portugal quando a tecnológi-
co japonesa tinha cerca de 200 tra-
balhadores. Hoje em dia, são já 
duas mil pessoas a trabalhar em di-
versos pontos do país. Se tudo co-
meçou pela área financeira, aos 
poucos a área tecnológica começou 
a subir nos interesses de João Do-
mingos. 

“Durante os primeiros dez anos 
fiz a minha carreira na área finan-
ceira e o que aconteceu foi que fui 
progredindo do ponto de vista de 
responsabilidade, passei a ter mais 
responsabilidades internacionais e 
a certa altura achei que era para dar 
o salto, era altura de me arriscar 
nas áreas de negócio.” Desde 2019 
que é vice-presidente da Fujitsu 
para a Europa Ocidental, tendo a 
seu cargo a gestão das operações na 
Bélgica, Espanha, França, Holan-
da, Luxemburgo e Portugal.  

O principal desafio que se pro-
pôs foi a transformação da empre-
sa nesses territórios. “A empresa 
precisa de se transformar. Apesar 
de estar na área das tecnologias e 
apoiar os seus clientes na transfor-
mação, também é uma empresa 

Google apaga 3,1 mil 
milhões de anúncios
A Google removeu 3,1 mil milhões de 
anúncios em 2020, por violarem as 
políticas da plataforma. Deste total, 
99 milhões estavam ligados à covid, 
com falsos produtos de cura da doen-
ça, de máscaras N95 ou até mesmo 
doses de supostas vacinas. Os núme-
ros foram apresentados no Ads Safety 
Report.

www.dinheirovivo.pt  
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Buzz
Grupo Omnicom 
reforça em Portugal
O OmnicomMediaGroup reforçou a 
operação em Portugal com a OMG 
Performance e a Transact, unidade 
especializada em comércio online. 
Tiago Branco, até agora diretor de 
Data & Technology, assume o cargo 
de chief transformation officer no 
grupo de agências de meios, anun-
ciou a empresa.

“Vimos uma 
aceleração  
muito grande  
das partes de cloud  
e de transformação 
digital.”

Samsung aumenta 
linha Galaxy A
A Samsung apresentou nesta se-
mana os novos Samsung Galaxy 
A52, A52 5G e A72, apostas que 
chegam ao mercado português 
com preços entre os 349 e os 449 
euros. Um dos pontos de destaque 
destes equipamentos é a bateria 
até 5 mil mAh no A72 e ainda a câ-
mara melhorada. 

com 80 anos de história”, explica, 
notando que a aposta tem sido na 
ligação a “novas áreas da tecnolo-
gia, como a inteligência artificial, 
analítica ou blockchain” e a “fazer 
dessas áreas de negócio a principal 
fonte de receitas e engagement 
com os clientes”. “Esse é o desafio 
principal e continua a ser uma luta 
que não posso dizer que tenha 
conseguido terminar.”  

O VP para a Europa Ocidental 
descreve 2020 como “um ano as-
simétrico”, mas “globalmente po-
sitivo”, com a “Fujitsu na Europa 
a cumprir os seus objetivos”. “Vi-
mos uma aceleração muito gran-
de das partes de cloud e de trans-
formação digital.” Aliás, o respon-
sável refere que, de alguma for-
ma, a pandemia veio quebrar al-
guns tabus em relação à tecnolo-
gia, nomeadamente no setor pú-
blico. “As novas áreas da tecnolo-

João Domingos é vice-presidente 
da Fujitsu para a Europa Ocidental, 
liderando seis mercados. FOTO: DR

gia ganharam um enorme boost 
com este momento da pande-
mia”, descreve, acreditando que 
“muito deste dinamismo” terá 
continuidade no futuro.  

Especificamente no negócio da 
Fujitsu nos seis mercados foi sen-
tida uma aceleração em algumas 
áreas da tecnologia. “No último 
ano duplicámos o negócio na área 
de IA, blockchain e analytics. É um 
dado muito interessante e que es-

interna. “Antes de falarmos em 
transformar e ajudar clientes, a 
Fujitsu vai investir em si própria e 
isso tem que ver com as ferramen-
tas, com o recrutamento e como 
trabalhamos.” A tecnológica “vai 
também investir bastante em fu-
sões e aquisições”, com o responsá-
vel a “não ter dúvidas de que isso 
vai impactar bastante a Europa” e 
“também Portugal”.  

Especificamente em relação a 
Portugal, João Domingos destaca o 
trabalho que é feito para “muitos 
clientes internacionais”, a partir 
dos vários pontos do país. “As pes-
soas não têm noção de que existem 
vários clientes do top 500 mundial 
que trabalham e são servidos pela 
Fujitsu em Portugal e esses centros 
de competências vão continuar a 
desenvolver-se em áreas como a ci-
bersegurança ou analytics”, nota, 
dando como exemplo o centro de 
Braga, “que se está a capacitar cada 
vez mais” para essas áreas, ou o 
protocolo com o Instituto Politéc-
nico de Beja, para a área da ciberse-
gurança.  

“Portugal é um país muito inte-
ressante, que [o board da Fujitsu] 
segue pessoalmente. A nossa aven-
tura em Portugal continua e vamos 
continuar a investir nestas áreas.”

pero que continue a sustentar o 
nosso crescimento.” No global, 
“foi um ano positivo”, resume. 

Em relação aos planos para o fu-
turo, Domingos recorda o anúncio 
da empresa de investir 750 mi-
lhões de euros em transformação 
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VAMOS PREMIAR O QUE DE MELHOR SE FAZ EM PORTUGAL NO DOMÍNIO DA MOBILIDADE INTELIGENTE!  
OS MELHORES CARROS ELÉTRICOS E HÍBRIDOS À VENDA EM PORTUGAL.  E AS TECNOLOGIAS QUE MELHOR 

CONTRIBUAM PARA UMA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL. O FUTURO JÁ ESTÁ NA ESTRADA.

 

O FUTURO EM MOVIMENTO
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