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Fitur em Madrid

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=61b95f0a-2de5-4a59-a73b-

2fa2fae4c390&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal lançou-se à conquista de mais visitantes numa das maiores feiras de turismo do Mundo. A
Fitur já abriu em Madrid com uma das maiores representações de sempre.
Declarações de Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo, Luís Araújo, presidente Turismo de
Portugal.
 
Repetições: RTP 1 - Telejornal , 2020-01-22 20:55

Página 1



A2

Executive Digest   Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 20,00 x 26,00 cm²

  Corte: 1 de 29ID: 84551177 31-01-2020

r4r0 r J 

bp, • 
o,,%Leffire 

tI P I 

Ni/ 

Sor''4,04waL 
Ifr4t,~  Pât$A4110)-1-g 

rdg,p 
x):•:41( 
iititkr4- • o 

•I‘ r

 

1 

• 
• 

43; 
9Nt 

A 

X\/II CONFERENCIA 
NC Produções 

'  MERCADO 

1 0 

IDEIAS
P Al  

PORTUGAL 
São lo os desígnios para promover o desenvolvimento e crescimento 

de Portugal, apresentados por 15 CE.0 de diferentes sectores 

3çr .: . ;t 1 

P -Li keS 

470 114  Or 

• ,3•4 14 • 

1141 

csséc7 Flmf, 1.0 ...ximem 
L.,bák6r;4 

--.0>):,r:Nseig:çair 
ONG * "r çl \ o / • th?, " 

.44 
„Çs

ty

2

4r 

4

k0
.

4

j

 

44 

dr Wo 

E. E. 44 \t 

PATROCINADORES 

accenture 
cxattIce  A O  FIDELIDADE JABÁ RECORDATI 

PL. 
MJ SiAtI9,frE M C 

APOIOS 

(F-1 
--C3:2141 

01 
111PRESSIMITE 9  NEURÓNIO Dom Pedro 

Página 2



Executive Digest   Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 20,00 x 25,23 cm²

  Corte: 2 de 29ID: 84551177 31-01-2020

i
kt041

_ vQ .3/4 

‘ ,21?

 

'94 • 
G \/ CO I- N E IR ENCIA — — 3 •eir4 ,4b• 1?›. **I 

JO 3/4, 3‘ LR imo.  JaordWikb 10 IDEIAS PARA PORTUGAL 

IIL %,0 

1¥150
 rim 

hç • 

• : : ( X 

 

• 

POR: 

 

XIV 1(1 • I 

 

Maria João Lima e TitiAna Amorim Barroso 

/ 
1  /a 

1 7 e 
A 

• 

• 

 

F 1 

á foram conhecidas as 
10 melhores ideias para 
promover o desenvolvi-
mento e crescimento 
de Portugal. No total 
foram apresentadas 
27 propostas na XVII 
Conferência Executive 
Digest que, num segun-
do momento, mereceram 
o voto da audiência e por 

parte daqueles que seguiam o evento 
via streaming do sapo. 

Da votação final das 27 ideias resul-
tou a lista das 10 melhores para o País.  

Jorge Rebelo de Almeida, presidente 
dos Hotéis Vila Galé, Nuno Ferreira 
Pires, CEO da Sport TV, José Galamba 
de Oliveira, presidente da APS, Clara 
Raposo, presidente do ISEG, José Miguel 
Leonardo, CEO da Randstad, Pedro 
Ferreira, director-geral das Farmácias 
Portuguesas, Francisco Matos Chaves, 
director da área Digital da Altice, Pedro 
Costa Ferreira, presidente da APAVT 
e Paula Panarra, directora-geral da 
Microsoft, são os autores das ideias 
levadas ao evento. 

«Hoje o que interessa é que se dêem 
os meios e instrumentos necessários a  

quem move a economia real: as empre-
sas! Sim, porque são as empresas que 
fazem rodar a Economia e quem faz 
avançar Portugal. E sim, necessitamos 
de novos desafios, de novos desígnios, 
de novos objectivos. Basicamente neces-
sitamos de ideias. E assim, desafiámos 
14 individualidades, presidentes, CEO, 
empresários e gestores a partilharem as 
suas ideias de como fazer Portugal cres-
cer e desenvolver-se», detalha Ricardo 
Florêncio, CEO do Multipublicações 
Media Group, explicando o propósito 
da XVII Conferência realizada no Hotel 
Dom Pedro, em Lisboa. 
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As 10 ideias escolhidas (veja caixa), 
incluem áreas como a Educação, Turismo 
ou Saúde. «A aposta no desenvolvimento 
do interior é um desígnio nacional e faz 
parte de um processo de reorganização 
do País, de forma a libertar o litoral do 
excesso de pessoas. Há oportunidades 
extraordinários de negócio no interior», 
comentou Jorge Rebelo de Almeida, o 
primeiro em palco a apresentar as suas 
três propostas. 

Nuno Ferreira Pires, por sua vez, fez 
notar que é «inaceitável que entrem 23 
milhões de anónimos no nosso País e 
que não tenhamos capacidade para 

LritriLJAS 

El 

Ricardo Florêncio, CE0 

do Multipublicações Media Group 

perceber que a sustentabilidade do Tu-
rismo parte de conhecer essas pessoas 
que visitam o território nacional todos 
os anos. A ideia seria criar uma base de 
dados forte e poderosa com intelligence 
e analytics, que permita saber como é 
que as pessoas, que dão ratings positivos 
ao nosso País, regressam». 

Para José Galamba de Oliveira o 
foco deve estar na Segurança Social. 
«É preciso avançar rapidamente para 
osistema multipilar, ou seja, é preciso 
desenvolver o pilar 2 e pilar 3 da Segu-
rança Social, que em Portugal é muito 
incipiente, mas está muito desenvolvi-
do em alguns países e assim podemos 
acolher aprendizagens.» 

Enquanto isso, Clara Raposo salienta 
que Portugal «é um País que consegue 
proporcionar, a quem vive e a quem visita, 
experiências variadas, por exemplo na 
área de entretenimento. Um país que 
consegue ter indústrias e áreas em que 

10  IDEIAS IDA IR A 
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Investimento no interior 

e 
Utilização de intelligence 

no Turismo 

o 

Empresas com 

responsabilidade social pública 

Criação do Country 

Marketing Officer 

e 
O future é "clean": 

não desperdício, economia 

circular e qualidade 

e 
O futuro é "art": educar para 

a arte, desenvolvimento do 

intelecto e da criatividade 

o 
Provocar discriminação 

positiva: benefícios para 

a diáspora interna 

o 

Redução da fiscalidade: 

cultura de performance 

0 

Investir no "eu" para 

melhorar o "nós": curiosidade, 

disponibilidade e relevância 

Política: aposta na educação 
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ENSINO. MOBILIDADE r_ TECNOLOGIA 
NELSON FERREIRA PIRES 
A 17.a Conferência da Executive Digest foi um sucesso, com 
mais de 5800 pessoas a assistirem, nos mais diversos meios 

Talvez porque a Executive Digest é 
uma marca notável, os oradores eram 
credíveis e porque o tema era bastante 
útil. Acima de tudo pragmático. Cada 
convidado apresentava as suas três 
ideias para mudar Portugal, para melhor. 
E porque me dão a oportunidade de o 
fazer, vou apresentar algumas: 
• O Ensino é o pilar de qualquer 
sociedade, pelo que promoveria a 

reforma do ensino (secundário, tornando-o mais técnico-profissional, exigente 
e empreendedor, libertando recursos para um financiamento universitário de 
melhor qualidade). Bem como daria autonomia e responsabilização às escolas, 
desenvolvendo programas educativos de acordo com as necessidades espe-
cíficas regionais e promovendo parcerias estratégicas entre indústria local e 
centros educativos; 
• A mobilidade é outro dos pilares da sociedade do século XXI, pelo que pro-
movia a economia do mar com investimento na I&D e Portugal como porta de 
entrada logística na Europa pela via marítima; 
• A política fiscal agressiva e competitiva (exemplo IRC semelhante ao irlandês) 
de forma a atrair o investimento directo estrangeiro, que gera emprego e aumento 
do consumo interno e das exportações;  e promover a poupança dos privados; 
• Investimento nas novas tecnologias, dotando as cidades de acesso Wifi gratuito, 
5G, acesso aos alunos do secundário às novas tecnologias de forma gratuita; 
• Reindustrialização do País em áreas especializadas de valor acrescentado que 
não existem na Europa, como a produção de princípios farmacêuticos químicos; 
• Tornar Portugal um país confortável para se ter filhos, aumentando a natalidade, 
criando condições de possibilidade trabalho parcial, complementos sociais, cria-
ção de creches, flexibilidade laborai, benefícios fiscais para famílias numerosas; 
• Promoção do emprego jovem, desenvolvendo um sistema de aprendizagem 
nas empresas e de um sistema vocacional; 
• Saúde de proximidade e complementar entre público, privado e social; 
Entre muitas outras que poderiam ser feitas, mas que deixo para outros colegas. 

JABA RECORDATI, RECORDATI UK E RECORDATI IRELAND 
GENERAL MANAGER 

411% f! 

as pessoas têm "fun", como gaming, que 
tem também a componente tecnológica. 
E que têm actividades de natureza, 
temos pessoas que nos procuram pelo 
surf. Temos criatividade para pensar 
em outras alternativas para quem nos 
visita ou passa a vir cá mais vezes ou a 
prolongar a sua estadia». 

Já José Miguel Leonardo chama a 
atenção para a importância de apos-
tarmos em nós próprios. «Este é o 
melhor caminho para progredirmos 
colectivamente. Aquilo que aprendemos 
não chega, todos os dias surgem coisas 
novas, temos de nos manter activamente 
curiosos, disponíveis, com uma geogra-
fia variada que nos permita adaptar às 
circunstâncias do momento.» 

Pedro Ferreira leva-nos pelo passado 
para provar que devem ser tomados ru-
mos diferentes. «Sobretudo em Saúde, o 
passado mostra-nos que viver em silos 
não vale a pena. À semelhança da infor-
mação, aquilo que impede a intervenção 
em saúde de ser mais eficaz e eficiente 
é ainda hoje, apesar dos passos dados, 
a falta de colaboração interprofissional. 
A ideia é criar uma plataforma de co-
laboração interprofissional que tenha 
os três sectores: o Estado, o privado e 
o social para que esta colaboração seja 
efectiva», defendeu. 

Para Francisco Matos Chaves, o foco 
deve estar na educação digital. «Temos 
a sociedade cada vez mais a adaptar-se 
às tecnologias, nas camadas mais jovens 
isso vê-se de uma forma natural. Se 
queremos recuperar, acelerar e tornar 
Portugal mais digital temos de nos 
mobilizar para uma evangelização nos 
cidadãos e nas empresas.» 

Pedro Costa Ferreira assume que: 
«vivemos num mundo antigo, ou seja, 
de muros, nativismos, proteccionismos, 
antiglobalização... Há uma modernidade 
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INOVACÃO E TRANSPARÊNCI,È. 

RUI MIGUEL NABEIRO 
Gerar valor acrescentado através da disrupção aplicada a novos produ-

tos, serviços ou processos, continua a ser uma premissa que nos ajuda 

a crescer como empresas e, consequentemente, como sociedade 

a defender neste mundo antigo que é 
a curiosidade pelas diferenças, a tole-
rância pelas diferenças e o amor pelas 
diferenças e isto é o turismo. Nós que 
estamos integrados no turismo é disto 
que vivemos.» 

E, por último, Paula Panarra defendeu 
a importância de se revisitar o processo 
de educação e aprendizagem. «A forma 
como a tecnologia é parte da aprendizagem 
e do conhecimento e o facto de muitas 
das competências que são necessárias 
à próxima geração adquirir, sejam elas 
analíticas, lógicas ou ciências humanas, 
devem ser repensadas.» 

A missão da XVII Conferência Execu-
tive Digest é ambiciosa: «Tencionamos 
que "as ideias para Portugal crescer" 
funcionem como caderno de encargos 
para os nossos governantes», deixa claro 
Ricardo Florêncio. 

«DEVÍAMOS FALAR MAIS DE 
DEVERES E MENOS DE DIREITOS» 

Num terceiro momento da conferência 
procedeu-se à análise dos resultados 
numa mesa redonda com a participa-
ção de João Lopes, CEO da Medinfar, 
Pedro Galhardas, managing director 
da Accenture Strategy, e Pedro Neves 
Ferreira, administrador da EDP, com 
moderação de João Duque, professor 
catedrático do ISEG. 

Pedro Galhardas salientou que se se 
quiser pensar num país para a próxima 
década há que pensar num País mais 
moderno. Se é verdade que houve mui-
tos avanços no digital, também o é que 
«em muitos indicadores estamos atrás 
e precisamos de continuar a investir», 
sublinhou o responsável da Accenture. 

No caso de Pedro Neves Ferreira 
foram essencialmente duas as ideias 
que mais o marcaram das 27 propos-
tas. Uma diz respeito às PME e outra 

5 

ao investimento na própria pessoa. A 
primeira - que pode ter implementação 
e resultados imediatos - concerne o 
endeusamento das PME que, na opi-
nião deste profissional, leva a cavalgar 
o elogio da pequenez. «Sou apologista 
de medidas que ajudem a ganhar escala 
e cooperação», explicou e citando um 
artigo do "The Economist" acrescentou: 
«Quanto maior for o tecido empresarial 
do país, maior a produtividade.» Mas 
lembrou que a partir de uma determi-

  

nada dimensão das empresas, estas têm 
uma série de exigências legais. Ou seja, 
explica, «coloca-se barreiras à escala». 

A segunda ideia que o administrador 
da EDP salientou diz respeito ao inves-
timento no eu. Trata-se, referiu, «de 
não nos demitirmos de nós próprios. 
Não compactuar com a mediocridade». 
E não se trata de egoísmo. «Começan-
do por sermos exigentes connosco, 
consegue-se construir um país mais 
exigente.» Uma exigência, de resto, que 

As novas gerações, a influência das redes sociais, 

o acesso a mais informação, a crescente cons-

ciência ambiental e a constante preocupação 

com a saúde e o bem-estar, estão a criar ten-

dências de consumo que influenciam a decisão 

de compra. Como empresa, temos a crescente 

responsabilidade de inovar e apresentar produ-

tos com maior transparência e autenticidade. É 

neste caminho que continuamos a querer fazer 

crescer o nosso negócio, alicerçado num pilar 

que considero fundamental: o da inovação. A 

inovação não é uma actividade que possa ser 

vivida ou sentida apenas por uma parte de um todo. A inovação nasce da par-

tilha e do confronto de ideias entre todos, cresce com os falhanços inevitáveis 

e com o envolvimento de cada um de nós. A inovação é uma ferramenta crucial 

para a sobrevivência de qualquer organização ou país. Se não questionarmos 

todos os dias a nossa forma de actuação, estaremos a ceder ao conforto e à 

segurança, embora igualmente a contribuir para o desconforto de não conse-

guirmos acompanhar, ou até provocar, as mudanças que queremos no mundo. 

GRUPO NABEIRO-DELTA CAFÉS 
ADMINISTRADOR 

Página 6



Executive Digest   Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 20,00 x 24,92 cm²

  Corte: 6 de 29ID: 84551177 31-01-2020

_ 1>St (111 

•:›4 ©pi twf  
Ort, 

4‘ 

1,  

x)  •
 e

 • 411 

;e r 

\O. 

*4.1 

ar %*/ 

3/4 # 

rr 

á YI 
h 
• 

•11, 
11 

11
1
 1 

tri:1,t ,N`át;0.~:4 0:"oli kf ,N,X&Lr414W 
CONFERIÊNCIA 3 9‘4V • II 

0 .°13 XL JL 

ler*  ltd 
ka 

10 IDEIAS PARA PORTUGAL 

PROTEGER A SOCIEDADE 
SÉRGIO CARVALHO 
A partilha e a discussão de ideias entre empresas e players de mercado 
sobre o desenvolvimento de Portugal são sempre um ponto de partida 
importante para a construção de um futuro de progresso sustentável 

Com mais de 210 anos de 
história, a Fidelidade tem 
consciência que as actuais 
mudanças a que globalmente 
assistimos, quer em termos 
sociodemográficos, ambientais 
ou tecnológicos, por exemplo, 
são apenas parte de uma 
mudança estrutural que ob-
viamente terá repercussões 
nas diferentes sociedades 
e que exigirá a cada país a 
capacidade de inovar e trans-
formar-se para ser capaz de 
responder às necessidades da 
sua população e do próprio 
território. A missão da activi-

dade seguradora confere-lhe a possibilidade de intervir em áreas tão diversas 
como as alterações climáticas, as catástrofes naturais, as questões de saúde 
e prevenção, as problemáticas relacionadas com o aumento da longevidade, 
entre outras, alavancando as mudanças de comportamentos ao nível dos 
indivíduos e das empresas, influenciando as políticas públicas e substituindo 
até, gradualmente, o papel social do Estado. Na verdade, o sector segurador 
talvez seja o sector de actividade com mais oportunidades de gerar impactos 
positivos em termos de sustentabilidade, porque, através da prevenção e da 
redução do risco, contribui globalmente para a protecção da sociedade, es-
timula a inovação e apoia o desenvolvimento económico e social. E estes são 
factores essenciais para um Portugal de futuro, saudável e sustentável. O apoio 
da Fidelidade à conferência promovida pela Executive Digest "io ideias para 
Portugal" está assim alinhado com o propósito e posicionamento da marca que 
prossegue o seu desígnio de garantir o bem-estar e a protecção das famílias, 
das empresas e de Portugal. 

FIDELIDADE 
DIRECTOR DE MARKETING E CLIENTES 

começa precisamente pela Educação e 
formação e que leva a que nas empre-
sas a separação clássica das pessoas 
em função das suas áreas de formação 
inicial tenha vindo a desaparecer. «Na 
minha equipa tenho pessoas que estão 
a trabalhar em conjunto, sendo umas 
licenciadas em arquitectura e outras em 
filosofia», conta Pedro Galhardas. E dá o 
exemplo de uma escola de programação 
que está a competir com universidades 
centenárias. As pessoas que saem desse 
curso têm melhores empregos do que 
as que saem do MIT. «Essa escola tem 
o seu método de admissão sendo que 
o único requisito fixo é que as pessoas 
têm de ter mais de 18 anos. Não tem 
professores, mas coaches. Ao fim de 
três anos, o estudante tem o curso, mas 
até lá escolhe o seu percurso e as áreas 
que quer estudar.» 

Pedro Neves Ferreira defende que, 
no que ainda à Educação diz respeito, 
devíamos todos falar mais de deveres 
e menos de direitos. «A tónica devia 
estar no dever do País e dos professores 
em formar estudantes», salienta. E vai 
mais longe, opinando que Portugal 
devia entrar num Liga de Ensino. E, 
acrescenta, com a educação podemos 
oferecer todo o estilo de vida que agrada 
aos estrangeiros em Portugal. 

E se é verdade que nem todos os pro-
fissionais que "andam com a cabeça na 
lua" têm o potencial de ser Bill Gates, 
não o é menos verdade que a diversidade 
é essencial e que devemos aprender a 
trabalhar com quem pensa diferente. 
«Isso cria valor nas empresas e no 
resultado do que produz», assegura. 

Apesar de acreditar que fazer evoluir 
todo o sistema educativo é complicado 
porque a tecnologia anda muito rápido, 
João Lopes defende que as empresas 
têm um papel muito importante para 
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• 
desenvolver programas formativos 
nas suas áreas. E com isso conseguem 
alcançar dois objectivos. Por um lado, 
conseguem fixar pessoas nessas áreas 
e, por outro, garantem emprego a es-
ses profissionais. «As pessoas fazem 
a diferença nas empresas e as que são 
capazes de desafiar, que têm outro tipo 
de interesses podem de facto fazer a 
diferença», assume ainda o responsável 
da Medinfar. 

Apesar de a redução da fiscalidade 
ter sido um dos caminhos apresentados 
no momento anterior da conferência 
e ter chegado à lista das 10 melhores 
ideias para promover o desenvolvi-
mento e crescimento de Portugal, os 
participantes na mesa redonda não 
parecem estar convencidos do mesmo. 
Conforme assegura o responsável da  

EDP, a estabilidade e a previsibilidade 
são tão ou mais importantes do que a 
redução da fiscalidade. 

«A dificuldade é quando a estabilidade 
não existe. A ideia de que o passado é 
incerto acontece quando nos vemos 
confrontados a ter de pagar retroactivos. 
Isso dificulta a gestão das empresas», 
assegura. E refere ainda: «Está-se cons-
tantemente a revisitar o passado quando 
é fundamental olharmos para o futuro 
num momento em que a revolução na 
electricidade está em curso.» 

Difícil para as empresas, sublinha 
Pedro Neves Ferreira, é quando se mu-
dam as regras a meio do jogo. Ou seja, 
quando uma empresa toma uma decisão 
de investimento tem de ter garantias de 
que daí a dois anos a fiscalidade não 
será alterada. 

• 
• 
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REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PAÍS 
JORGE REBELO DE ALMEIDA PRESIDENTE DOS HOTÉIS VILA GALÉ 

"Temos autarquias a mais"; "estas não 
têm recursos financeiros adequados 
às necessidades"; "não têm os meios 
humanos necessários". Estas são apenas 
algumas das expressões mais frequentes, 
mas a maioria das pessoas continua a 
fugir de procurar encontrar solução 
para este delicado problema. 

A classe política ainda pensa que 
este é um tema que não ganha votos, 
que pode gerar conflitualidade intensa 
no interior dos partidos e fomentar 
"bairrismos" exacerbados. 

Esta reorganização não é contra nin-
guém, é a favor do território, do País 
e das pessoas, sejam elas do interior 
ou do litoral. É fundamental estudar 
e encontrar uma solução que seja bem  

explicada às populações. Não se pode 
tratar de uma medida desgarrada e solta, 
como repetidamente acontece apenas 
para funcionar como "sound byte". 

A solução envolverá: 
• A descentralização de competências e 
de recursos financeiros para as Câmaras; 
• A simplificação administrativa que 
agilize os procedimentos e os licen-
ciamentos (começando, por exemplo, 
por um novo modelo de eficácia de 
gestão para as Câmaras Municipais 
que concentre um executivo escolhido 
pelo vencedor mais votado ou coli-
gado e em que o(s) menos votado(s) 
se fixe(m) na Assembleia Municipal, 
fazendo oposição e fiscalizando a ges-
tão camarária); 
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• Propostas concretas para incentivar 
os investimentos em geral e no interior 
do País, com maior incidência; 
• Propostas para uma política de habi-
tação (como financiamento à compra, 
arrendamento com rendas limitadas, 
propriedade resolúvel, entre outros) a 
levar a cabo em parcerias que sejam 
público/privadas; 
• Reforço das competências das Asso-
ciações de Municípios (incluindo para 
obras de relevância regional); 
• Ainda que com a fusão de municípios 
o número se reduza, é da maior impor-
tância criar soluções de associação e  

parcerias para atenuar a concorrência 
repetitiva e fomentando a complemen-
taridade entre os municípios; 
• Reforço da competência das CCDR, 
reforçando-lhes a vertente de desenvol-
vimento que muitas vezes é esquecida 
(poderá também alterar-se o modelo 
de escolha dos dirigentes por eleição 
dos Presidentes de Câmara); 
• Para um projecto de reorganização 
administrativa do País e em conso-
nância com a aposta na valorização do 
interior, é ainda de grande relevância 
uma proposta que abarque as áreas da 
saúde e da educação. 

Como é óbvio, uma melhoria da oferta 
nestas duas áreas é essencial para fixar 
os residentes e captar gente nova para 
o interior. 

A área da educação é ela própria um 
potencial negócio para captar alunos 
nacionais e estrangeiros em condições 
extremamente aliciantes em termos 
de custos. 

Não esquecer, porém, de investir na 
oferta de um ensino de qualidade e ino-
vador. São estas as medidas a implantar 
que poderão ser difíceis, mas constituem 
um desafio para o desenvolvimento do 
País no imediato. 

SÃO 3 A o PARA PORTUGAL. MAS... 
NUNO FERREIRA PIRES COE DA SPORT TV 

1. PRECISÁMOS DE INTELLIGENCE! 

Portugal é, já, mundialmente reconhe-
cido como sendo um dos destinos de 
topo no turismo mundial, mas o futuro 
é já e agora! 

É urgente olhar para propostas con-
cretas e abordagens de futuro para 
sustentabilidade da indústria do turis-
mo nacional e mitigar os famosos e já 
conhecidos períodos cíclicos. 

Entram mais de 23 milhões de turistas 
em Portugal todos os anos. Não seria 
importante (para não dizer absoluta-
mente crucial e estratégico) começarmos 
pelo início? 

É urgente fazer um mapeamento 
consistente, baseado em processos 
tecnologicamente fiáveis e seguros, que 
nos permita conhecer estes visitantes 
da nossa "casa"... Que saem aliás en-
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cantados com o nosso Portugal. E que 
aplicando uma máxima básica de gestão, 
todos bem sabemos o quão mais fácil 
é reter um "cliente" do que adquiri-lo. 
Em especial quando esse cliente já nos 
disse estar encantado connosco. 

Temos hoje a oportunidade de re-
cuperar anos perdidos, bem como de 
finalmente criar uma base de dados 
forte e poderosa, tendo por base business 
intelligence e data analytics. 

O objectivo passaria por assegurar 
que, aquelas pessoas que ajudaram a 
colocar Portugal no topo dos destinos 
mundiais de turismo, querem voltar... 
e voltarão. 

Temos de pensar o Turismo para um 
futuro muito próximo (em que dentro de 
cinco anos a geraçãomillennial será 75% 
da população total), para uma geração 
que apoia as suas decisões de mercado 
em ferramentas mobile, interligadas e 
que olha para o smartphone com a natu-
ralidade com que as gerações anteriores 
olhavam a escova de dentes, ou o papel 
e a caneta, para necessidades básicas 
de bem-estar e integração. 

2. PRECISAMOS DE UM PLANO! 

E, para o fazer, Portugal teria muito a 
ganhar em ser o primeiro país no mundo 
a criar o lugar de Country Marketing 
Officer, como todas as empresas o têm. 
No fundo, alguém que fosse capaz de 
desenhar um plano estratégico para o 
País, garantindo uma proposta atractiva 
de Portugal como "produto", desenhado 
para responder às necessidades de um 
mercado dominado pela rápida mudan-
ça do paradigma da transacção para 
o da conexão. 

3. PRECISÁMOS DE RECURSOS! 

São muitas as empresas e organizações 
privadas que já apostaram na criação  

de equipas qualificadas... agora só falta 
que essas equipas dediquem, formal-
mente, uma percentagem do seu tempo 
ao serviço de projectos nacionais de 
responsabilidade social (e pública),... é 
urgente que haja um esforço conjunto 
entre o executivo do Governo actual num 
projecto concertado para dar resposta a 
problemas concretos do nosso País, mas 
aproveitando as várias ferramentas já 
disponíveis para aproximar geografias 
e gerações. 

Não vale a permanente crítica ao 
Governo que não faz, ou faz mal ou de 
forma incompleta.Todos sabemos que  

Portugal luta com uma enorme escassez 
de recursos. 

E, tendo em conta tudo isto, quem 
tem os recursos humanos, financeiros 
e tecnológicos nas suas empresas é sua 
obrigação (ao invés de criticar) de os 
colocar numa ínfima parte percentual da 
sua disponibilidade também ao serviço 
de Portugal e do Governo português. 
Essa, sim, é que seria a verdadeira 
responsabilidade social das empresas 
(uma responsabilidade pública) que, 
mais do que caridade, acabaria por 
gerar verdadeira sustentabilidade a 
todo o País. 
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OLHAR PELOS COLABORADORES 
JOSÉ GALAMBA DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA APS 
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INCENTIVAR A POUPANÇA VEICULADA 

PELA EMPRESA EM BENEFÍCIO DOS 

SEUS TRABALHADORES 

Repensar o sistema de pensões da 
Segurança Social deve ser uma prio-
ridade. A melhoria recente das contas 
da Segurança Social, não nos deve 
iludir sobre as tendências estruturais 
presentes na nossa sociedade em ter-
mos demográficos. Temos uma taxa de 
natalidade das mais baixas da Europa 
e vivemos cada vez mais. 

Temos por isso de, enquanto sociedade, 
tomar consciência das limitações futuras 
do regime de pensões da segurança social 
actual e ser devidamente informados e 
esclarecidos sobre a inevitável redução 
da taxa de substituição das pensões 
públicas face aos salários. 

Se quisermos salvaguardar a qualidade 
de vida das pessoas com mais idade é 
importante repensar o sistema de pen-
sões público, criando condições para 
desenvolver um regime "multi-pilar", 
em que o actual regime de pensões 
público possa ser complementado com 
poupanças para a reforma a constituir 
via empresas como uma componente 
de pacotes remuneratórios. 

Numa altura em que se discute como 
é que se pode incrementar os salários 
médios dos trabalhadores e consequen-
temente conseguir uma melhoria do 
rendimento disponível das famílias, 
devemos aproveitar esta oportunida-
de para criar os incentivos para que 
parte dessa disponibilidade acrescida 
de rendimentos seja canalizada para a 
poupança, criando os incentivos para  

r 

desenvolver planos de reforma empre-
sarial com inscrição automática. 

2. CRIAR AS CONDIÇÕES PARA 

ALARGAR O NÚMERO DE PORTUGUESES 

ABRANGIDOS POR UM SEGURO DE SAÚDE 

Os portugueses apresentam uma es-
perança média de vida à nascença 
superior à média dos restantes países 
da OCDE, mas no que concerne ao 
indicador "número de anos de vida 
saudável vividos depois dos 65 anos", 
o nosso País apresenta-se com um dos 
piores resultados, ou seja os portugueses 
vivem mais, mas com mais doenças 
típicas do envelhecimento, como sejam 
diabetes, doenças cardiovasculares, 

1 

doenças respiratórias, obesidade e 
doenças oncológicas. 

Isto coloca uma pressão imensa no 
actual Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
e temos por isso de pensar a Saúde em 
Portugal em termos de Sistema Nacio-
nal de Saúde, com os seus três pilares, 
o público (SNS), o privado e o social. 

Os seguros de saúde são uma ferra-
menta importante para esse objectivo, já 
que, a opção pela utilização de seguros 
de saúde implica, assim, uma redução 
da carga suportada pelo SNS, quer 
ao nível de recursos físicos (o que se 
poderá reflectir na redução de filas e 
tempo médio de espera por consulta), 
quer ao nível de recursos financeiros (o 
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que poderá promover uma realocação 
eficiente dos recursos financeiros apli-
cados pelo Estado à Saúde, de forma a 
desenvolver e melhorar as condições e 
funcionamento do SNS). Além de que 
apresentam entre outros benefícios, 
pois oferecem aos seus beneficiários 
uma maior liberdade de escolha no 
que diz respeito a prestadores de ser-
viços de Saúde, nomeadamente porque 
possibilitam o acesso a tratamentos 
médicos privados a preços que são mais 
competitivos e acessíveis. 

Desta forma, a promoção e fomento 
de Seguros de Saúde, com particular 
incidência para os planos de inicia-
tivas das entidades patronais, apre-
senta vantagens de diversas ordens. 
Por exemplo, ao nível das empresas 
poderá ser um factor de melhoria das 
condições de saúde dos empregados 
o que, consequentemente, tenderá a 
reduzir o absentismo e a aumentar a 
produtividade e competitividade da 
economia portuguesa. 

Há, no entanto, um colectivo muito 
alargado de trabalhadores, em especial 
os de micro ou pequenas empresas que 
não tem acesso a um seguro e por isso 
não tem acesso a tratamentos médicos 
privados, e para estas micro ou pequenas 
empresas deveriam ser dados os incen-
tivos necessários para disponibilizar um 
seguro aos seus trabalhadores. 

3. AGILIZAR LICENCIAMENTOS 

O sector privado está todo ele, a nível 
dos vários sectores económicos, num 
esforço de transformação digital a ritmos 
acelerados, condição necessária para 
se manter competitivo à escala global. 
Mas não vemos a mesma dinâmica 
na administração pública. É preciso 
avançar na reforma da administração 
pública, na desburocratização do Es-
tado, na simplificação e agilização dos 
licenciamentos, pedidos de informação 
e processos de aprovação. Precisamos 
de levar muito mais longe o simplex nos 
vários organismos do Estado, sejam eles  

• EEEEE mc. 

~Ive 

local, regional ou central. Uma ideia 
simples de implementar seria definir 
prazos de resposta às solicitações das 
empresas e dos cidadãos, e assumir uma 
aprovação tácita no caso de ausência 
de resposta. 

Esta é uma medida essencial para 
reduzir custos de contexto e, assim, 
conseguir uma maior competitividade 
da nossa Economia. 

3 IDEIAS PARA O FUTURO DE PORTUGAL 
CLARA RAPOSO PRESIDENTE DO ISEG 

As três ideias que apresento focam as 
três apostas que fariam de nós um País 
exemplar. Para termos ainda mais orgulho 
em Portugal. Não são ideias para um dia 
ou para um ano, são transformadoras 
e ambiciosas. Chamem-lhe sonho, se 
quiserem. Mas, sem a ambição de so-
nhar, ficamos reduzidos a muito pouco. 

1. THE FUTURE IS TRY 

Portugal deveria apostar em ser o país  

da Experiência e da Experimentação. 
Se é verdade que o novo luxo para as 
mais novas gerações se resume a expe-
rienciar coisas novas (em vez de "ter"), 
então Portugal deveria ser capaz de 
oferecer isso mesmo, de forma a atrair 
mais visitantes, que prolongassem as 
suas estadias e/ou que voltassem mais 
vezes, aprofundando aquilo que é hoje 
uma experiência feliz de crescimento 
do sector do turismo. Estas experiên-

  

cias têm a ver com um maior e melhor 
aproveitamento daquilo que se pode 
dinamizar em termos de actividades 
lúdicas, desportivas e culturais (por 
exemplo) ao longo de todo o território, 
levando os turistas a experimentarem 
("try") mais do que cidades como Lisboa 
e Porto ou as praias. Nesse sentido, um 
sector de entretenimento com grande 
qualidade pode vir a ser uma aposta 
vencedora e, também, uma forma 
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inteligente de ir chegando ao interior 
do País com projectos inovadores. Isto 
só pode funcionar se a nossa oferta 
for de grande qualidade, como penso 
que saberemos fazer. Dentro do "Try" 
também cabe um país que experimenta 
porque é empreendedor e porque inova 
("try" também é tentar, experimentar, 
falhar e começar de novo). Alguns 
passos nesse sentido têm sido dados 
e creio que a imagem da inovação em 
Portugal tem de ser mais defendida e 
publicitada - há que fixar aqui aqueles 
que querem criar negócios novos e tere-
mos de atrair acesso a investidores de 
forma mais eficaz e com outra escala. 
Não é impossível e o nosso ensino está 
preparado para sustentar esta aposta. 

2. THE FUTURE IS CLEAN 

Aposta numa economia em sectores que 
sejam menos poluentes, que tenham 
em conta a economia circular e o não 
desperdício. Num momento da vida do 
planeta em que dificilmente podemos 
negar a urgência associada às alterações 
climáticas, seria importante darmos 
mostras de estar na linha da frente dos 
que são conscientes e fazem uma aposta 
de futuro a sério, de futuro sustentável, 
uma aposta de qualidade. Se é verdade 
que muito terá de mudar, também é 
verdade que Portugal tem alguns fac-
tores a seu favor, como uma aposta já 
consolidada em energias renováveis. 
A imagem de um país "clean", de um 
país exemplar na natureza dos novos 
investimentos e negócios que surgem 
(energia limpa, mobilidade limpa, 
produção de alimentos cuidada, por 
exemplo) faria de nós um exemplo de 
qualidade para o mundo. Creio que só 
uma aposta convincente em qualidade 
e futuro "a sério/que dure" poderá fazer 
a diferença. 

3.  THE FUTURE IS ART 

A última ideia tem a ver com a possi-
bilidade (que não é certa e segura) de o 
futuro do trabalho vir a mudar muito 
e de fenómenos como a robotização 
poderem vir a reduzir a efectiva neces-
sidade de horas de trabalho humano. 
Para lá dos problemas complexos de 
redistribuição que um Mundo assim 
nos poderá vir a trazer, há que pensar 
no que fazer com o tempo de que as 
pessoas disporão nesse futuro (possí-
vel). Se for verdade que teremos mais 
tempo "livre", então a minha aposta 
seria numa melhor utilização desse 
tempo para desenvolvermos as nossas 
capacidades intelectuais (para além da 
actual tendência para mais exercício 

TRY 
CLEAN 

ART 
NVO CO ...... 
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físico e alimentação saudável, em que 
nos voltamos a aproximar dos nossos 
antepassados recolectores). 

Num Mundo em que se cultive mente 
sã em corpo são, fará falta uma aposta 
séria em Arte, num conceito abrangente; 
esse pode ser o negócio de maior valor 
um dia, aquilo que enche as medidas 
de uma futura geração. 

Sendo nós mais cultos e tendo uma 
maior oferta de arte de vanguarda no 
País, teríamos uma forma inteligente  

e criativa - e geradora de mais criati-
vidade - de ocupar o tempo, de gerar 
ideias para novos negócios e de atrair 
visitantes regulares, que procurem mais 
do que os antigos monumentos. 

Gostaria de poder dizer "The Future 
is Art", o que implica a valorização das 
artes e uma educação que as coloca no 
centro do desenvolvimento das capaci-
dades das pessoas. 

Pode ser que seja por esta via que 
se inventem os novos motivos para  

Portugal ser visitado e habitado no fu-
turo - porque somos um país de van-
guarda na forma como criamos (seja 
arte sejam outros negócios) e porque 
promovemos qualidade, num espaço 
exemplar quanto à forma de nos mover-
mos, de produzirmos, de consumirmos, 
de nos ocuparmos. 

Isto tudo, aliado ao facto de sermos 
portugueses como somos e de aqui 
estarmos à beira mar plantados, seria 
uma fórmula de sucesso. 

INVESTIR NA PESSOA 
JOSÉ MIGUEL LEONARDO CEO DA RANDSTAD 

1. DISCRIMINAÇÃO POSITIVA 

Portugal é um país de assimetrias de-
mográficas, geográficas e económicas. 
Se não vejamos alguns números: 
• Em 2018 a idade média em Portugal é 
de 46 anos, em 30 anos (2050) 50% da 
população portuguesa terá mais de 55 
anos de acordo com a Eurostat; 
• O Instituto Nacional de Estatística 
revelou que em 2018 a área metropolitana 
de Lisboa foi a única que cresceu em 
termos populacionais, demonstrando 
que a fuga para as cidades continua a 
ser real; 
• O Centro de Competências de Luta 
contra a Desertificação apresentou 
números preocupantes: 60% do ter-
ritório nacional tem susceptibilidade 
moderada à desertificação e 11% tem 
uma susceptibilidade alta; 
• A emigração subiu em 2018, emigraram 
81754, um aumento de 703 emigrantes 
depois da queda verificada nos últimos 
três anos (fonte: Jornal de Negócios). 

Este retrato do País é acompanhado 
pelo retrato da oferta de emprego onde 
vemos as grandes cidades a concen-
trar as oportunidades. Na véspera da 
conferência existiam 23.288 empregos 
disponíveis , 44% no distrito de Lisboa 
em contraposição com 0,4% na Guarda.  

Assim como, se olharmos para a realidade 
das multinacionais vemos que a criação 
de emprego está também centralizada 
em Lisboa e no Porto. 

Com um passado rico na exploração 
do território, em que nem o desconhe-
cido nos impedia de chegar mais longe, 
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Portugal parece agora grande demais, 
cingindo-se a duas cidades, desculpando 
a interioridade sem a resolver. 

Como primeira medida, a discri-
minação positiva para esta ocupação 
territorial em sede de IRC e IRS. Mas 
esta medida tem de ser acompanhada 
por atitude, atitude das empresas e 
dos seus líderes. A tecnologia tem de 
ser utilizada como enabler. O trabalho 
remoto como uma opção para todos 
os que queiram regressar ou ter outra 
qualidade de vida fora das grandes 
cidades e que não sejam penalizados 
na sua carreira. Uma mudança que 
não depende apenas da lei fiscal mas 
também dos líderes das empresas que 
têm de criar os mecanismos necessários, 
e terem o mindset focado na entrega de 
objectivos e não no presentismo que 
contamina o nosso tecido empresarial 
e a produtividade das organizações. 

2. REDUÇÃO DA FISCALIDADE 

Salário... Provavelmente das palavras-
-chave de 2019 e que já começou a ganhar 
espaço nesta nova década. Mas não se 
pode falar apenas de salário, temos de 
deixar de estar sempre focados no mínimo. 
O salário mínimo que se transformou 
em salário de referência o que levou 
a uma perigosa convergência entre o 
salário mínimo e o médio. Em 2018, 
22,1% dos trabalhadores por conta de 
outrem recebiam 580 euros, enquanto 
que em 2013 eram apenas 12% os que 
estavam no valor mínimo. Se quisermos 
ir mais longe e compararmos 2012 com 
o de 2020 vemos que o salário mínimo 
nacional de 635 euros representa um 
aumento de cerca de 25% (descontando 
a inflação), enquanto que a previsão de 
crescimento do salário médio no mesmos 
anos é de apenas 12,4%. Em paralelo com 
estes números assistimos à criatividade  

dos recibos de vencimento como vimos 
na altura da greve dos motoristas, sem 
contar com os valores não declarados, 
numa alegada relação positiva para 
ambas as partes, que não é mais do 
que uma ilegalidade que fica por punir. 

Assim, e como segunda medida a re-
dução da fiscalidade sobre medidas de 
remuneração focadas em produtividade 
e em performance e que não sejam pelo 
contrário bónus e prémios em que uma 
parte [significativa] vai para o Estado. 
Uma mudança que obriga a que as nossas 
empresas assumam a meritocracia, a 
cultura de objectivos e a transparên-
cia não apenas de remunerações mas 
também de avaliação dos seus talentos. 

3. INVESTIR NO EU 

Por fim a medida que não tem desculpas 
para ser executada: investir no eu, para 
melhorar o nós. Uma cultura que passa 
pelo meu investimento individual, porque 
a vida é minha e só quando eu assumo 
este investimento é que posso contribuir  

para o todo. E começa pelos gestos mais 
simples de uma sociedade democrática, 
a abstenção (em 2019 ultrapassou os 
50%). Dizer mal sem contribuir é uma 
vergonha. Participar não precisa de se 
legislar ou de se penalizar, por isso é 
tão importante começarmos em nós e 
no assumir da responsabilidade. 
E o investir em mim passa por: 
• Ter curiosidade, querer saber, aprender 
ao longo da vida; 
• Ter disponibilidade para mudar, para 
experimentar novas funções; 
• Garantir a minha relevância, não fi-
car preso ao que fui ou ao que sou mas 
garantir o meu papel numa sociedade 
em constante transformação. 

E este processo levará ao novo conceito 
de liderança. Uma liderança individual 
e não dependente de cargos que vai 
permitir dar mais autonomia, mais 
responsabilidade e mais liberdade para 
que as pessoas possam mostrar o melhor 
de si. E este é um caminho que hoje já 
podemos individualmente percorrer. 

Ar 

Página 16



Executive Digest   Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 20,00 x 25,06 cm²

  Corte: 16 de 29ID: 84551177 31-01-2020

U UI= Kji: I ü L 

‘74 4`ã/  WOB 

V4 •V 1~~ 1, 4* \I 

O. .1\ AP 

dr 

Opl  90

4

 9(V9 

• ',o 
'0":•* 

.YrOg" r 
es c  \\/II • >4' 

Jo"  xLwlik,L 

-z5b,;t4,4 
MPLI-10PAR À SAÚDF 
PEDRO FERREIRA DIRECTOR-GERAL DAS FARMÁCIAS PORTUGUESAS 

informadas e relevantes a níveis tão 
distintos como a prática de actividade 
física e alimentação ou o início de uma 
determinada terapêutica. 

Num exemplo prático, a personaliza-
ção tornada possível por esta medida 
poderá levar à criação de uma jornada 
simplificada do doente pelo Sistema 
Nacional de Saúde com a consequente 
optimização de recursos. 

A Saúde e o Bem-Estar da população 
estão entre os principais desafios de 
governo de um País. Nesse sentido apre-
sento três ideias que, no meu entender e 
na área da actividade que desempenho, 
podem contribuir para uma melhoria 
significativa do bem-estar percepcionado 
e efectivo da população portuguesa. 

1 MELHORAR SISTEMA DE SAÚDE 

COM OS DADOS 

Em primeiro lugar, a criação de condi-
ções técnicas e regulamentares para a 
utilização de dados de Saúde de forma 
integrada. Numa época em que a recolha 
de dados dos cidadãos é uma constante 
por parte de várias entidades, públicas  

e privadas, a quantidade de dados exis-
tentes cresce a um ritmo exponencial. 
Este crescimento não é acompanhado 
pela capacidade para gerar todas as 
potenciais melhorias no estado de Saúde 
resultantes da sua análise. 

Asseguradas as devidas autorizações 
de utilização acredito ser possível que 
uma entidade pública ou privada agregue 
informações relativas à Saúde e estilo 
de vida de um indivíduo. Esta informa-
ção, tratada com as melhores práticas 
de algoritmia, poderá ser utilizada na 
personalização de medidas de saúde 
preventiva e curativa por forma a que 
o cidadão, ou um agente de Saúde por 
delegação expressa, tomem decisões 

2.  INTERFACE ENTRE ENTIDADES 
E PROFISSIONAIS DA SAÚDE 
A segunda ideia prende-se com a criação 
de interfaces que permitam e fomen-
tem a colaboração entre entidades e 
profissionais relacionadas com a Saúde. 

Os constrangimentos e entropias que 
existem no nosso Sistema de Saúde 
relacionados com a circulação de infor-
mação entre as diferentes entidades e 
profissionais com os quais os doentes 
interagem ao longo do tratamento de 
uma patologia podem ser minimizados 
com a criação de um interface de acesso 
a informação pelas várias entidades 
prestadoras de saúde e pelos próprios 
doentes. Novamente a missão poderia 
caber à esfera pública (ou outra por 
delegação). Uma missão de interligar 
os vários sistemas de informação para 
que a comunicação aconteça em tempo 
real e não fique dependente de papel 
ou email ou outros suportes passíveis 
de extravio. Num exemplo prático, a 
necessidade de um doente a quem é 
pedido para monitorizar a pressão ar-
terial diariamente num pequeno cartão 
que depois se perde no dia da consulta 
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com o médico assistente ainda acontece 
nos dias de hoje, nos dias da internet. 

3.  OMNICANALIDADE PARA COLOCAR 

DOENTES NO CENTRO 

A terceira ideia relaciona-se com a pro-
ximidade, com a aplicação do conceito 
de omnicanalidade à Saúde. 

Na área da Saúde devemos trabalhar 
para colocar efectivamente as pessoas no 
centro do sistema. Neste caso concreto, 
passar das palavras à acção significa 
tão somente utilizar as estruturas e a 
capacidade humana instalada por forma 
a capilarizar o Sistema de Saúde pelo 
território nacional. Deve ser o Sistema 
a ir ao encontro do doente e não o doen-
te a ter de ir ao encontro do Sistema. 
Apesar de termos já locais de proximi-
dade como as extensões de saúde ou as  

farmácias, estes locais servem apenas 
de encaminhamento que depois exigem 
deslocações aos grandes centros de 
prestação de cuidados. O que propomos 
é que a prestação de cuidados de Saúde 
aconteça na proximidade das pessoas. 
O aproveitamento das farmácias como 
estruturas de Saúde de proximidade, 
delegando-lhes um papel de triagem e 
encaminhamento, o recurso a cuidados 
de Saúde à distância (como a telemedi-
cina) efectuados a partir da capacidade 
instalada que existe, mais do que um 
desígnio teórico, afigura-se como me-
dida de elementar aproveitamento das 
estruturas e recursos de proximidade já 
existentes no País e com uma prestação 
reconhecida como de elevada qualidade 
em quase 3000 unidades dispersas de 
forma homogénea pelo território. 

3 IDEIAS PARA UM PORTUGAL MAIS DIGITAL 
FRANCISCO MATOS CHAVES DIRECTOR DA ÁREA DIGITAL DA ALTICE PORTUGAL 

A Altice Portugal defende que um 
Portugal mais Digital será um Portugal 
cada vez mais eficiente, mais produtivo 
e mais competitivo. 

A transformação digital não é um 
conceito para o futuro, mas uma afir-
mação do presente. Com uma base 
tecnológica, evolui todos os dias de 
forma acelerada e assente nas mudan-
ças de comportamento do consumidor 
em particular e da sociedade em geral, 
introduzindo novas formas de actuar, 
de interagir, de comprar e, no mundo 
empresarial, de fazer negócios. 

Induzido por esta alteração de com-
portamento do consumidor, o cres-

  

cimento do digital em Portugal tem 
evoluído de forma consistente e tem-se 
afirmado como um relevante motor de 
crescimento do País. 

De acordo com um estudo recente da 
consultora BCG, "O impacto do Digital 
na economia Portuguesa", realizado 
em Dezembro de 2018, conclui-se que 
"através de uma acção altamente con-
certada entre os diferentes actores da 
economia portuguesa, estima-se que 
Portugal poderia gerar anualmente 
um crescimento adicional de cerca de 
1,5 p.p do PIB, e gerar um incremento 
económico de perto de 20 mil milhões 
de euros em 2025." 

Para tornar este crescimento possível, 
na Altice defendemos 3 ideias para 
tornar Portugal mais Digital: 

1. EDUCAÇÃO MAIS DIGITAL 

2. TECIDO EMPRESARIAL MAIS DIGITAL 

3. INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURAS 

DE TELECOMUNICAÇÕES DE ÚLTIMA 

GERAÇÃO (FIBRA E 5G) 

Na educação, temos ainda um gap 
digital face à média dos países europeus 
em termos de utilização "avançada" de 
serviços na Internet. 
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Nesse sentido, será crítico serem 
desenvolvidos programas e iniciativas 
que contribuam para educar e evan-
gelizar os cidadãos sobre as vantagens 
de utilizarem cada vez mais serviços 
na Internet. 

A Altice apoia várias iniciativas com 
esta missão, sendo uma das empresas 
fundadoras do movimento MUDA 
(Movimento por uma Utilização Digi-
tal Activa), que nos últimos anos tem 
trabalhado muito nestas dimensões. 
Acreditamos que tendo cidadãos mais 
digitais, também teremos no tecido 
empresarial colaboradores, clientes, for-
necedores e empresários mais digitais. É 
essencial garantirmos as infraestruturas 
e as soluções necessárias para tornar o 
tecido empresarial mais digital, mais 
ágil e global, e que permitam igualdade 
de acesso aos mercados que são cada 
vez mais globais. 

No que diz respeito a termos um 
Portugal com redes de última geração, 
o compromisso da Altice Portugal 
para com o desenvolvimento do País 
tem levado ao forte investimento em 
infraestruturas que permitam suportar 
a evolução tecnológica, como é o caso 
da sua rede de data centers, da sua rede 
de fibra óptica que garante cobertura a 
mais de 95% do território, assim como 
o investimento em novas tecnologias, 
como é o caso do 5G. 

Mais do que uma nova geração tec-
nológica, o 5G irá transformar o papel 
que a tecnologia móvel desempenha 
ao alargar o seu âmbito de actuação 
muito para além da largura de banda 
disponível, permitindo introduzir novas 
aplicações em áreas como o IoT, o IIoT, 
automação industrial e serviços críticos, 
nomeadamente nas áreas da saúde, 
smart cities, Indústria 4.0, veículos 
autónomos, entre outras. 

Adicionalmente, a Altice Portugal 
disponibiliza ainda um portefólio di-
versificado de produtos e serviços que 
permitem dar resposta aos desafios 
de negócio das empresas portuguesas, 
independentemente da sua dimensão, 
do seu sector de actividade ou da sua 
dispersão geográfica. 

A Altice Portugal lidera todas as 
evoluções tecnológicas e olha para 
estes progressos como um desafio de 
promoção de mais e melhores serviços 
para os cidadãos, empresas e economia, 
tornando-os assim cada vez mais digitais 
num Portugal Digital. 
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ECONOMIA, EDUCACÃO E MEN IALIUAOE: 
PEDRO COSTA FERREIRA PRESIDENTE DA APAVT 

ECONOMIA - EVOLUÇÃO 

ESTRATÉGICA: MAIS TURISMO 

Em primeiro lugar, é necessário definir 
para a Economia uma evolução estra-
tégica, em ordem a colocar o Turismo 
na centralidade económica do País. 

Por três ordens de razões. 
Desde logo, pelos indicadores econó-

micos actuais. 
Todos sabemos que o País deve ao 

Turismo a mais recente recuperação 
económica. Foi este sector que liderou o 
crescimento da Economia, a recuperação 
do emprego e o reequilíbrio das contas 
externas, permitindo uma governação 
menos refém do espectro da bancarrota 
e das condicionantes externas. 

Além destes aspectos, óbvios e aceites 
por toda a gente, a influência do Tu-
rismo permanece hoje absolutamente 
fundamental na dinâmica da econo-
mia portuguesa, onde algumas odes 
à importância do aumento do salário 
mínimo (bem-vindo, evidentemente, este 
aumento) na regeneração do consumo 
interno, esquecem que este agregado 
económico tem tido influência funda-
mental no crescimento da Economia 
nacional, sim, mas muito mais por efeito 
das despesas dos turistas em território 
português, do que propriamente pelo 
aumento do salário mínimo. 

Em segundo lugar, provavelmente 
mais relevante, porque o Turismo será 
fundamental no principal desafio não 
apenas da Economia portuguesa, mas 
principalmente do próprio País - ao nível 
da internacionalização, globalização e 
do cosmopolitismo. 

• 

1 

De facto, não apenas o crescimento 
económico, mas também a evolução 
do nosso bem-estar e a capacidade de 
regeneração do nosso sistema político, 
estão absolutamente dependentes da 
capacidade de abrir a nossa Economia 
e a nossa sociedade ao exterior. 

Geralmente, confunde-se interna-
cionalização com puro aumento das 
exportações. Na realidade, Portugal 
precisa de muito mais do que isso, precisa 
de vencer o desafio do cosmopolitismo. 

Precisa de exportar mais? Claro que 
sim. Mas também precisa de mais imi-
grantes, porque existem vários sectores 
com dificuldades de capital humano;  

e de mais emigrantes também (nunca 
entendi o amuo das diversas oposições, 
a esquerda no passado, a direita actual-
mente, contra a emigração; pois não foi 
para darmos mais oportunidades às 
pessoas que desenvolvemos um mercado 
aberto com livre circulação?); 

Precisa de mais estudantes estran-
geiros em Portugal? Sim, mas também 
de mais jovens portugueses a estudar 
noutros países. E, evidentemente, 
precisa de mais Turismo! De mais 
turistas em Portugal? Sim! Mas, já 
agora, e isso tantas vezes é esquecido 
por tanta gente, de mais portugueses 
a fazer turismo no Mundo! Tudo isto 
porque o desafio primordial do País, 
mais do que a abertura da economia ao 
Mundo, é a abertura da sociedade ao 
multiculturalismo e ao cosmopolitismo 
(é isso que nos levará, espero, a uma 
sociedade menos corrupta, com mais 
justiça e com mais liberdade económica). 

Finalmente, precisamos de Turis-
mo na centralidade do pensamento 
estratégico de Portugal, porque num 
mundo antigo, cheio de nacionalismos, 
de muros, de nativismos, o turismo é, 
em si mesmo, tolerância, curiosidade 
e amor pelas diferenças, sem qualquer 
dúvida o melhor caminho para a Paz. 

Desse ponto de vista, o Turismo é, 
num mundo antigo, um grito de moder-
nidade, espécie de salvação da espécie! 

EDUCAÇÃO - SERÁ, A REFORMA 

DE TODA UMA VIDA 

Em segundo lugar, parece óbvio que 
a revolução geracional, a reforma de 
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uma vida, estará na educação. Não sou 
especialista na área. 

Percebo que o filho de pai rico tem de 
ter as mesmas oportunidades do filho 
de pai pobre; como percebo que um 
filho de Lisboa não deve ter vantagem 
sobre um filho de Trás-os-Montes; 
presumo que precisamos de definir 
ainda melhor o real espaço da formação 
universitária e dos cursos profissionais; 
admito que se as turmas forem menores 
será melhor do que se forem maiores; 
percepciono que menos «trabalhos para 
casa» formará melhor e diminuirá as 
desigualdades, relativamente a mais 
«trabalhos para casa». 

Porém, falta-me sabedoria e conheci-
mento para discorrer sobre as soluções 
possíveis para problemas tão óbvios. 

Mas há uma coisa que, definitiva-
mente, sei, a respeito da matéria. Sei 
que não sairemos sequer da casa de 
partida, se continuarmos, comunica-
ção social, e sobretudo na Assembleia 
da República, a pensar que falar de 
educação é falar apenas de professores 
(nada contra eles, até porque tive vários 
que me marcaram e me ajudaram a  

definir a minha maneira de pensar e 
viver), continuando-se a esquecer que 
a educação tem como único objectivo, 
formar estudantes... 

3. REVOLUÇÃO NAS MENTALIDADES -

JUNTAR EM VEZ DE SEPARAR 

Em terceiro lugar, gostaria de assistir 
no meu País a uma verdadeira revolução 
de mentalidades. 

Em Portugal, País onde poucos lutam 
pela transparência e muitos preferem 
esconder-se atrás da cortina, o segredo 
continua a ser a alma do (mau) negó-
cio. Políticos, empresários, dirigentes 
associativos, estão muito mais próximos 
do conforto das quintinhas, do que do 
debate aberto e honesto, e, claro, do 
trabalho conjunto. 

Diz-me a experiência, que infeliz-
mente já vai sendo alguma..., que o 
segredo do sucesso está nos antípodas, 
na cooperação ao longo da cadeia de 
valor, e na «coopetição» (cooperação 
entre competidores). 

O sector dos vinhos, entre outros, 
tem-nos dado um belíssimo exemplo, 
com as empresas que concorrem entre si 

4+ 

em determinados espaços, a unirem-se 
para promover o produto em mercados 
internacionais, ultrapassando com isso 
problemas de dimensão e visibilidade. 

Sonho com este exemplo, multiplicado 
por todo o País... 

MAIS E MELHOR TECNOLOGIA 
PAULA PANARRA DIRECTORA-GERAL DA MICROSOFT PORTUGAL 

Segundo o estudo "Automação e o Futuro 
Do Trabalho Em Portugal" (realizado 
pela CIP, em parceria com a McKinsey e 
Universidade Nova de Lisboa), cerca de 
50% do tempo usado para as actividades 
laborais poderia ser automatizado com 
recurso às tecnologias existentes, uma 
percentagem que subirá para os 67% até  

ao fim da próxima década. Entretanto, 
o processo de robotização levará à re-
qualificação de aproximadamente 700 
mil trabalhadores até 2030. No nosso 
País, poderão ser criados entre 600 mil 
a 1,1 milhões de novos postos de traba-
lho, por via do crescimento económico 
e da adopção de automação. Cerca de  

1,8 milhões de trabalhadores poderão 
necessitar de mudar de emprego ou de 
melhorar as suas qualificações e é este 
o número que devemos fixar. 

1. NOVO PARADIGMA DE APRENDIZAGEM 

Eis a primeira ideia para Portugal: um 
novo paradigma de aprendizagem. Uma 
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plataforma de capacitação, educação e 
formação que corresponda aos desafios 
que o sistema de ensino tradicional en-
frenta e que dê resposta à necessidade 
de uma aprendizagem e readaptação 
constante, ao longo da vida. Os empregos 
de hoje e do futuro não são estáticos. 
Cerca de 70% dos empregos actuais 
estarão obsoletos na próxima década 
e 95% das interacções que temos com 
clientes serão suportadas por Inteligência 
Artificial (IA) até 2025. Mas a alteração 
das competências não se pode limitar 
ao domínio tecnológico. Num mundo 
cada vez mais digital, a diferenciação 
vai passar pelas características humanas 
intrínsecas: as nossas competências 
sociais e emocionais. 

2. TRABALHAR DE FORMA COLABORATIVA 

A forma como colaboramos e produzimos 
também vai mudar. Segundo o estudo 
"When change is the new normal", en-
comendado pela Microsoft, em parceria 
com a London Business School, 54% da  

jornada de trabalho dos portugueses é 
perdida em actividades desnecessárias 
ou supérfluas. Vai ser necessário tra-
balhar e colaborar de forma diferen-
te, permitindo que a automação nos 
liberte, não desperdiçando tempo em 
actividades que não sejam produtivas. 
Esta segunda ideia é já reflectida em 
vários estudos. Por exemplo, 60% dos 
trabalhadores em empresas que usam 
extensivamente as tecnologias de co-
laboração correctas dizem ser fácil 
trabalhar em grupo. Simultaneamente, 
as fronteiras entre o mundo pessoal 
e profissional esbatem-se: 64% dos 
colaboradores usam dispositivos pes-
soais para fins profissionais, segundo 
tendências identificadas pelo HolonIQ. 

3. INTEGRAR TECNOLOGIAS DIGITAIS 

E este facto leva-nos à terceira ideia: 
a integração das tecnologias digitais. 

No Índice de Digitalidade da Economia 
e da Sociedade (IDES), da Comissão 
Europeia, para 2019, Portugal está em  

n.º lugar na Integração das Tecnolo-
gias Digitais por parte das empresas; 
e em 4.2  na integração das tecnologias 
digitais. Números que, a melhorar, têm 
de ser acompanhados por uma trans-
formação holística, que assente nos 
quatro pilares essenciais: a capacitação 
de colaboradores para trabalharem 
em mobilidade, numa colaboração em 
tempo real de forma a permitir inovação 
e com poder de decisão; o envolvimen-
to dos clientes, aumentando assim a 
relevância, a lealdade e a receita; a 
optimização de operações, que leva a 
uma maior eficiência e gestão de risco; 
e a transformação do produto, de forma 
a desbloquear novas oportunidades e 
aumentar o crescimento. 

Os anos subsequentes a 2020 não serão 
decerto equiparáveis aos "loucos anos 
20" do século passado mas assentarão 
num novo tipo de loucura saudável: uma 
energia e vitalidade transformadoras 
que precisamos de acompanhar, tanto 
a nível pessoal, como empresarial. 
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PORQUE O QUE É PORTUGUÊS É BOM 
JOÃO LOPES CE0 DA MEDINFAR 

MADE IN 
PORTUGAL 

Ainda que Portugal esteja a crescer, e 
considerando que o crescimento econó-
mico é absolutamente chave para que 
o nosso País se continue a desenvolver, 
não nos podemos conformar com a 
situação actual. 

É imperativo crescer mais, para que 
Portugal se consiga aproximar dos 
países europeus com os quais verda-
deiramente devemos e, claro, queremos 
ser comparados. 

ESTRATÉGIAS DE MÉDIO PRAZO = 

ORÇAMENTOS PLURIANUAIS 

As políticas governamentais têm em 
grande medida impacto na sociedade e  

economia. A previsibilidade das mesmas 
é um factor importante quando fala-
mos de investimentos. A incerteza gera 
insegurança e a insegurança afasta os 
investimentos. Vejamos os orçamentos de 
Estado, como por exemplo o orçamento 
para a Saúde, ou para a Cultura, ou, 
ainda, para a Educação. Não há uma 
visão plurianual. 

No caso concreto da Saúde, que é 
considerada uma das prioridades do 
governo actual, estamos ainda em 
discussão sobre a verba a ser atribuí-
da à tutela. Se o paradigma não for 
sendo alterado, inevitavelmente esta-
remos dentro de um ano a ter a mesma  

discussão, e assim sucessivamente 
para 2022. 

Está na altura de identificarmos 
desígnios para o País, de encontrar 
objectivos e estratégias numa perspec-
tiva de médio-prazo (longo prazo será 
porventura pedir demais nesta altura). 
Temos de fugir das medidas de gestão 
de curto-prazo, que acabam por ser 
baseadas no improviso, sem quaisquer 
garantias de resultados mais para a 
frente. Por isto, uma boa medida, seria 
começar a ter orçamentos plurianuais 
em matérias estruturantes do País, 
como o já referido caso da saúde. 

Uma maior estabilidade e visão de 
longo-prazo tornariam o plano de 
acção do Governo mais eficaz e daria 
mais segurança às empresas, trazendo 
investimento nacional e estrangeiro. 

Actualmente a economia da saúde 
representa cerca de 2% do PIB (estu-
do Apifarma 2018). Se compararmos 
com o que representa por exemplo em 
Espanha (5%), é legítimo pensar que 
poderíamos duplicar a contribuição 
económica para o País da área da saúde. 
Tendo os recursos humanos qualificados, 
como é reconhecido em vários fóruns, 
o objectivo de desenvolver as áreas de 
investigação e desenvolvimento, tradu-
zido em ensaios clínicos ou produção 
farmacêutica nacional, seria certamente 
positivo para o País. 

ACELERAR O INVESTIMENTO DO PAÍS - 

DESCOMPLICAR A BUROCRACIA 

Havendo intenção de investir, importa 
que a mesma se concretize o mais rapi-
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damente possível, por forma acelerar a 
criação de riqueza. 

Temos que de uma vez por todas "des-
complicar" a máquina burocrática do 
Estado, centralmente ou a nível local. 
Projectos de licenciamento que tardam 
um ano ou mais em ser aprovados não 
são compatíveis com as necessidades 
empresariais de um mundo global e 
em rápida mudança. 

Identificando algumas áreas estra-
tégicas de desenvolvimento para todo 
o País, deveria então ser criada uma 
espécie de "via-verde" administrativa 
para projectos que criem valor e riqueza 
dentro dessas mesmas áreas. Nessa altura, 
quem investe teria o ónus da respon-
sabilidade de executar os projectos de 
acordo com as regras, e poderia dar-se 
ocaso de fiscalização pós-investimento 
no caso de o Estado não o conseguir 
assegurar atempadamente. 

Ainda por forma a aumentar o in-
vestimento, poderia ser introduzida 
uma medida em que o montante de 
resultados das empresas que fosse  

reinvestido nas mesmas, deixaria de 
ser matéria colectável em sede de IRC. 

3. MADE IN PORTUGAL í BOM 

Por incrível que pareça, em Portugal 
defende-se pouco o que é português. In-
dependentemente de regras comunitárias 
que de alguma maneira impedem uma 
discriminação positiva para aquilo que 
é produzido em Portugal, deveríamos 
nós, portugueses, privilegiar produtos 
made in Portugal. 

A defesa do made in Portugal pro-
move o desenvolvimento económico 
de produtos nacionais, potenciando o 
desenvolvimento da indústria, equili-
bra a balança de pagamentos em certa 
medida, e afirma a marca Portugal em 
mercados externos. 

Promover esta mudança de mindset 
leva o seu tempo, mas quanto antes 
começarmos melhor. Devia ser criado 
um programa de awareness nacional, 
encabeçado pelo Estado e abrangente 
a toda a sociedade começando pelas 
camadas mais jovens. 

A RECORDAI 

Por outro lado, cabe também à in-
dústria trabalhar no destaque positivo 
pelo facto de ser nacional. 

Gosto sempre de utilizar o exemplo 
do vinho. Defendemos, e bem, o vinho 
português com unhas e dentes. E se 
tivéssemos a mesma atitude com outros 
produtos made in Portugal? 

RENOVÁVEIS E ELECTRIFICAÇÃO 
PEDRO NEVES FERREIRA ADMINISTRADOR DA EDP 

A energia é um sector fundamental 
de qualquer economia avançada, quer 
pela sua dimensão no PIB, quer pelo 
serviço que presta, fornecendo um bem 
de primeira necessidade. 

Este sector está, em todo o Mundo, a 
atravessar uma verdadeira e profunda 
transformação, que assenta em três 
vectores, os 3Ds: a descarbonização,  

a digitalização e a descentralização. 
O imperativo da descarbonização 

irá moldar a evolução do sector nas 
próximas décadas, actuando simul-
taneamente como uma restrição (a 
de reduzir as emissões) e como uma 
oportunidade (a da inovação e desen-
volvimento tecnológico). Portugal tem 
excelentes condições para tirar partido  

desta oportunidade e é nesse sentido 
que elenco as três ideias. 

1. AUMENTAR AS RENOVÁVEIS 

Depois de uma década em que esta aposta 
foi muito associada a sobrecustos - numa 
visão, em meu entender, míope - é hoje 
inquestionável que o aproveitamento 
das energias renováveis é benéfico para 
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os consumidores. Os leilões de energia 
solar deste ano foram disto um bom 
exemplo, tendo resultado preços recorde 
a nível mundial, muito abaixo dos preços 
do mercado grossista - ou seja, uma 
poupança para os consumidores. As 
renováveis são um recurso endógeno, no 
qual Portugal tem vantagens compara-
tivas pela sua abundância, e permitem 
evitar a importação de combustíveis 
fósseis, reduzir a nossa dependência 
energética, as emissões, bem como o 
défice da balança de pagamentos. 

2. ELECTRIFICAR O CONSUMO DE ENERGIA 

A electricidade é o vector energético 
mais limpo e eficiente, mas apenas 
representa 25% do consumo de energia. 
Temos hoje tecnologia para descar-
bonizar por completo a produção de 
electricidade, algo que não existe para 
as outras fontes energéticas. Haverá 
por isso que favorecer a conversão dos 
consumos para electricidade - sem 
subsídios, mas através de uma revisão 
profunda da fiscalidade energética. O 
sinal de preço de CO2  deve ser robusto 
e indutor das escolhas certas, mas as 
receitas públicas arrecadadas com a ven-
da destas licenças devem ser recicladas 
na economia, apoiando investimentos 
em renováveis e eficiência energética. 

3. MOBILIDADE MAIS ELÉCTRICA 

Por último, a mobilidade eléctrica é a 
vertente mais conhecida deste processo 
de electrificação, mas ela não se deverá 
limitar aos veículos de duas e quatro 
rodas, devendo também investir-se 
nos modos ferroviário e marítimo. Há 
muitas ideias criativas nestas áreas 
ainda por explorar. Existe um plano de 
investimento para renovação da frota 
de comboios. Mas essa renovação não 
deve passar por novos comboios a die-

  

sel que, por força da descarbonização, 
correm o risco de estar obsoletos antes 
do fim da sua vida útil. É certo que a 
ferrovia em Portugal ainda tem várias 
linhas por electrificar, e instalar linhas 
eléctricas nesses corredores poderá ser 
dispendioso. Mas aí surge uma ideia: 
equipar os comboios de baterias, que 
carregariam quando parados nas es-
tações ou em troços curtos de linha, 
evitando investimentos mais pesados. 

Também no modo marítimo se deve 
progredir. Por exemplo, a renovação dos 
barcos que asseguram a ligação fluvial 
no Tejo deve considerar a opção de 
barcos eléctricos. Por outro lado, muito 
se tem falado da poluição dos grandes 
cruzeiros quando estão atracados nos 
nossos portos - o que é bem real. Lisboa 
poderia liderar nessa frente - quando 
estacionados nos cais, o funcionamento 
dos barcos seria assegurado por energia 
eléctrica... renovável. 

São muitas as grandes e pequenas 
ideias que podemos e devemos imple-
mentar para potenciar um crescimento 
saudável da nossa economia! 

III 
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DE QUE PRECISA PORTUGAL PARA CRESCER? 
PEDRO GALHARDAS MANAGING DIRECTOR DA ACCENTURE STRATEGY EM PORTUGAL 

a 

Actualmente, Portugal é um dos países 
que mais se destacam no mundo, em 
diversos sectores. 

No entanto, continua a haver ainda 
um longo caminho a percorrer para que 
possamos olhar para Portugal como um 
país moderno. 

É um facto que houve muitos avanços 
importantes, incluindo no que ao digi-
tal diz respeito, mas será suficiente? A 
verdade é que, para não perdermos o 
comboio da inovação e do crescimento,  

precisamos de continuar a investir. E 
este investimento pode passar por um 
conjunto de ideias fundamentais, como 
a aposta contínua na economia circular, 
a utilização de Inteligência Artificial 
(IA) no Turismo ou a existência de um 
Country Marketing Officer por parte 
das empresas. 

1. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

A IA já é referenciada como um dos 
pontos-chave para o desenvolvimento e  

o mesmo acontece quando falamos em 
turismo, uma área em que Portugal teve 
um enorme crescimento nos últimos 
anos. E já começamos a ver os primeiros 
sinais da utilização da IA no sector. Por 
exemplo, já encontramos alguns hotéis, 
companhias aéreas, operadoras e outras 
empresas do sector turístico a adoptar 
a utilização de sistemas de IA mais 
sofisticados. Contudo, é preciso que a 
aposta seja ainda maior. No primeiro 
semestre do ano, Portugal recebeu 12 
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acompanhar alguns países, tornando 
premente o investimento numa tecno-
logia que não só nos mantenha como 
um destino de eleição turística, mas 
que nos permita conhecer os turistas 
e deixar o País na memória de quem 
nos visita. 

Temos, cada vez mais, consumidores 
que estão dispostos a pagar mais por 
produtos que sejam amigos do ambiente, 
o que leva a que as indústrias tenham 
de pensar seriamente em integrar uma 
economia circular como uma maior 
oportunidade para gerar crescimento 
e agilidade competitiva. 

ir 

milhões de estrangeiros, mais 7,6% do 
que no período homólogo, reflectindo-se 
em 1,78 mil milhões de euros em receitas. 
Estes são valores que confirmam que 
o turismo é hoje uma das áreas mais 
preponderantes para o crescimento 
da economia portuguesa. Mas se, por 
um lado, temos mostrado avanços na 
adaptação do mercado a uma realidade 
virtual, por outro, ainda não estamos a 

ECONOMIA MAIS CIRCULAR 

Outra das ideias importantes para o 
futuro é a aposta na sustentabilidade 
e, mais concretamente, na referida 
economia circular. 
A Accenture realizou recentemente um 
estudo, no âmbito do Dia Mundial do 
Ambiente, com seis mil consumidores 
de onze países da Europa, América do 
Norte e Ásia, através do qual denotámos 
uma atenção crescente com a compra 
de produtos sustentáveis. Este é, efec-
tivamente, um dos temas fulcrais para 
o crescimento e desenvolvimento do 
nosso País e é urgente que as empresas 
portuguesas se adaptem às questões eco-
lógicas, oferecendo produtos e serviços 
que se possam reutilizar e/ou reciclar, 
mantendo, contudo, um valor compe-
titivo face ao seu mercado de actuação. 

3. COUNTRY MARKETING OFFICER 

Por último, e não menos importante, é 
necessário que se acredite mais no papel 
de um Country Marketing Officer, res-
ponsável por acompanhar as empresas 
na entrada em novos mercados e por 
desenvolver um posicionamento das 
marcas a nível global. 

Esta é a figura que tem como respon-
sabilidade representar a sua empresa, 
devendo estar também nas suas prio-
ridades levar a todo o Mundo o que de 
melhor se faz em Portugal. 

Porque este é um trabalho que de-
vemos fazer em conjunto e para o 
qual devemos agir rapidamente para 
que possamos contribuir, realmente 
e de forma activa, para o crescimento 
sustentável do nosso País. 

PRODUTIVIDADE É QUASE TUDO 
JOÃO DUQUE PROFESSOR CATEDRÁTICO DO ISEG 

"Productivity isn't everything, but, in 
the long run, it is almost everything. 
A country's ability to improve its 
standard ofliving over time depends 
almost entirely on its ability to raise 
its output per worker." 
Paul Krugman  

Se usasse apenas esta referência partiria 
para as minhas três propostas centradas 
na produtividade. Mas vou mais longe. 
Aumentos de produtividade não são 
apenas devidos a uma tendência que 
tem existido na Economia, mas por-
que o envelhecimento da população  

portuguesa mais do que exige, impõe 
esse desiderato. 

Só um aumento de produtividade 
poderá, pois, permitir que os portu-
gueses possam no futuro garantir o 
bem-estar exigido aos serviços públicos, 
nomeadamente ao Serviço Nacional de 
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Saúde, para além do cumprimento do 
pagamento das pensões ao nível, pelo 
menos igual, ao actual. 

Mas, para além disso, convém 
saber que a produtividade de 
Portugal tem evoluído mal. 
Há várias formas de medir a 
produtividade, mas as formas co 
mais gerais relacionam o 
PIB com a população, com 
a população empregada 
ou ainda com o número 
de horas trabalhadas. De 
todas as três medidas a 
última é a que me parece 
mais esclarecedora por ser 
a que mais simplesmente 
relaciona a quantidade de 
trabalho usado para obter o rendi-
mento total. 

Nesta medida Portugal compara 
mal. Nos últimos 20 anos, isto é, entre 
1998 e 2018, Portugal passou de $19,94 
para os $41,65 por hora trabalhada. No 
entanto, se compararmos estes valores 
com a evolução da produtividade ho-
rária do trabalho na União Europeia 
(a 28) vemos que este indicador é, em 
2018, apenas 71% da média europeia. 
Isto é, enquanto na Europa um tra-
balhador produz $100 num intervalo 
de tempo, um trabalhador português 
não produz mais do que $71! Mas há 
pior. Se é verdade que este indicador 
vinha mostrando sinais de melhoria, 
tendo passado de 73% em 1998 para 
77% em 2013, recentemente regrediu 
muito, para níveis inferiores aos de 
1998! E quando comparamos Portugal 
com os países da OCDE o panorama, 
sendo um pouquinho melhor, não difere 
significativamente. Em suma, Portugal 
que ocupava o 25.º lugar do ranking da 
produtividade horária no ranking dos 
36 países da OCDE é actualmente o 

NORMAL 

o 

N 

O 
o 

0 
O 

O 

29º. Além disso deixámo-nos aproximar 
pelo último da tabela. 

Este resultado é particularmente grave 
pois mostra-nos a potencial perda de 
competitividade face a outras economias 
do espaço europeu bem mais dinâmi-
cas e atractivas. Nos últimos anos, em 
termos de produtividade horária fomos 
ultrapassados pela República Checa,  

pela Estónia, pela Eslováquia, e até 
pela Turquia. 

Fazendo menos por hora trabalha-
da, os nossos produtos tornam-se 

mais caros e, por isso, não podem 
competir com base em preço. 
No entanto surge outra ques-
tão: teremos, então, marca 
que justifique e pague a 
ineficiência ou falta de 
produtividade? Infeliz-
mente a resposta é, com 
algumas excepções, não. 

Por isso a produtivida-
de é fundamental para 
poder gerar rendimento 

por activo que pague as 
remunerações que queremos 

elevadas para os jovens que queremos 
atrair, para pagar o Estado Social que 
gostaríamos de manter sem sacrificar 
as gerações futuras, e para tornar 
competitivas as exportações. 

Uma vez que a produtividade de um 
país não depende apenas de um factor, 
eu elegeria as seguintes ideias que me 
parecem fundamentais para acelerar 
a produtividade: 

PROMOVER A EDUCAÇÃO 

DA MÃO-DE-OBRA 

EXIGIR ELEVADA SELECTIVIDADE 

NA GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS 

(EM PARTICULAR NO INVESTIMENTO), 

ACELERANDO A REESTRUTURAÇÃO 

DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

ESTIMULAR SELECTIVAMENTE 

OS SECTORES EXPORTADORES 

E PROMOTORES DA MUDANÇA 

Talvez assim, de forma continuada 
e sistemática, consigamos gerar o 
rendimento que queremos distribuir. 

PRODUCTIVITY 

Página 28



Executive Digest   Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 4

  Cores: Cor

  Área: 19,23 x 10,85 cm²

  Corte: 28 de 29ID: 84551177 31-01-2020

XVII  CONFERÊNCIA 

10  11 PARA 
PORTUGAL 

e4,..21,  ir  9'; ieg.f-S . 

III k 
• k C I Ili

o
l rf491;1 

.1.RX4110. ER .• 4 . 

k 'Alà " è Re'  • 10  &'1`) 4 P4W.:,_. 

O 4, .4,20,,1 0-4, :•„,,,,e ...: 
0,«LW2Mik—#  .ILISsFJO.•*,WAP)— I L:4,C)11».NLW.kt 

,c,,,,f,•ut.,9.#,,4 « m  i):•:(x . x):•:,:x 
1)Xl.ikr 31%  •,>, 4 

X): :0X 
tk 

21 
TEMA IDE CAPA 

XVII CONFERENCIA 

PARA MELHORAR 

PORTUGAL 
São io os desígnios para promover 
o desenvolvimento e crescimento 
de Portugal, apresentados por 
responsáveis de diferentes sectores 
que a Executive Digest juntou 
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ESTRATÉGIA 

Ikea 
Por que é que a marca sueca 

está a estudar Marte 

ESTUDO 

Accenture 
É importante repensar 

o serviço ao cliente 

LEITURA 

Bill Gates 
Cinco livros propostos pelo 

fundador da Microsoft 

1	 IDEIAS 
PARA 

PORTU6 
São io os desígnios para promover o desenvolvimento e crescimento 

de Portugal, apresentados por 15 CEO de diferentes sectores 
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TURISMO EM LISBOA 

2011VILL EMPREGOS 
O setor do turismo em Lisboa 
gerou mais de 14,7 mil mi-
lhões de euros e 201 mil pos-
tos de trabalho em 2018, o 
que correspondeu a 20,3% 
do PIB desta região, diz a As-
sociação Turismo de Lisboa. 
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Lisboa. Turismo gera 14,7 mil milhões 
de euros e 201 mil empregos 
Dados concluem 
que produção total do 
turismo correspondeu 
a 20,3% do PIB 
de Lisboa em 2018. 

O turismo na região de Lisboa 
gerou mais de 14,7 mil milhões 
de euros e 201 mil postos de 
trabalho em 2018. Estas são as 
principais conclusões de uni 
estudo realizado pela Deloitte 
para a Associação Turismo de 
Lisboa (ATL), que explica que 
"estes dados refletem a estima-
tiva do impacto direto e indi-
reto na geração de riqueza e 
no emprego da atividade turís-
tica" e acrescenta que estes 
resultados permitem concluir 
que a produção total do turis-
mo correspondeu, em 2018, a 
20,3% do produto interno bru-
to (PIB) da região de Lisboa. 

O estudo macroeconómico 
revela que, entre 2005 e 2018, a 
produção total dos agentes da 
cadeia de valor do turismo nes-
ta região registou um cresci-
mento médio anual de 11%. Já 
no que diz respeito ao nível de 
emprego, este atingiu uma taxa 
de crescimento de 5,1%. 

O desenvolvimento do turis-
mo tem gerado, garante o estu-
do, um outro conjunto de impac-
tos que beneficiam os residen-
tes de Lisboa e os visitantes. 

Para José Luís Arnaut, pre-

  

sidente adjunto da ATL, "a for-
ma corno Lisboa tem dinami-
zado o desenvolvimento do 
turismo tem permitido gerar 
riqueza nas diferentes ativida-
des e agentes da cadeia de valor 
do setor, nomeadamente na 
construção, restauração, ativi-
dades culturais e comércio". 

No que diz respeito à geração 
de riqueza, o estudo mostra que 
ovalor das receitas dos estabe-
lecimentos hoteleiros continua 
em crescimento desde 2012 e 
atingiu o preço médio por quar-
to de 108,57 euros em 2018. Já 
o alojamento local gerou mais 
37,7% em receitas quando com-
parado com 2017. 

Na restauração, o aumento de 
26% em receitas permitiu supe-
rar os 900 milhões de euros, em 
2018, como resultado do aumen-
to do número de turistas. 

No setor dos transportes, o 
crescimento da atividade turís-
tica refletiu-se num crescimen-
to de 13% das receitas geradas, 
tendência verificada desde 2009. 

O crescimento verificou-se tam-
bém no turismo de negócios, 
com um aumento de 18% entre 
2017 e 2018, atingindo mais de 
260 milhões de euros. 

Segundo a ATL, os gastos dos 
turistas no setor cultural tam-
bém têm "aumentado progres-
sivamente" e atingiram, em 2018, 
os 98 milhões de euros. 

Turistas provenientes do Bra-

  

sil, França. Estados Unidos, 
Espanha, Alemanha, Reino Uni-
do e Itália são os principais visi-
tantes de Lisboa. Em média, 
diz o estudo, gastaram 153,5 
euros por dia e ficaram 4,5 noi-
tes na região. 

O estudo indica ainda que 
95,1% chegaram de avião e que 
93% visitaram Lisboa em lazer 
- 83% num registo de city & 
short break. Cerca de 90% dos 
turistas estrangeiros visitaram 
Lisboa pela primeira vez. 

Os valores satisfazem Vítor 
Costa, diretor-geral da ATL e 
presidente das Entidades Regio-
nais de Turismo da Região de 
Lisboa, que garante que "estes 
resultados demonstram o acer-
to da estratégia de desenvolvi-
mento regional do Turismo 
que tem vindo a ser implemen-
tada e colocam novos desafios 
à sustentabilidade económica, 
social, ambiental e territorial 
desta atividade, a que a imple-
mentação do novo Plano Estra-
tégico recentemente aprovado 
tem de responder." 

Para a criação de emprego, os 
dados também são positivos, 
uma vez que a criação de pos-
tos de trabalho para turismo tem 
crescido "de forma ininterrup-
ta" desde 2013, "sendo os seto-
res de animação turística e comér-
cio os que mais aumentaram em 
termos de manutenção/geração 
de postos de trabalho". 
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Os milhares de turistas que chega-

ram a Lisboa em 2018 contribuíram 

para que o sector gerasse mais de 

14,7 mil milhões de euros na região, 

um aumento de cerca de 11%  

em relação ao ano anterior, quando 

esse valor tinha sido de 13,2 mil 

milhões. Em relação a 2005, a rique-

za gerada pelo turismo quadripli-

cou. Com este incremento, também 

o peso do sector no Produto Interno 

Bruto (PIB) da Área Metropolitana 

de Lisboa (AML) cresceu ligeiramen-

te: passou de 19,7% em 2017, para 

20,3% em 2018.  Tal signi ca que o 

turismo representa um quinto da 

riqueza gerada na AML.  

Estas são algumas das conclusões 

de um estudo que a consultora 

Deloitte desenvolveu para a Asso-

ciação de Turismo de Lisboa  

(ATL) e que analisa a evolução da 

actividade turística na região em 

Lisboa, em 2018. O PÚBLICO pediu 

o estudo completo à assessoria de 

imprensa da ATL, que disse que o 

documento não poderia ser dispo-

nibilizado.  

Segundo os dados que constam 

neste estudo e que foram citados 

num comunicado da ATL, a activi-

dade turística gerou, directa e indi-

rectamente, quase mais dez mil 

postos de trabalho do que em 2017, 

totalizando 201.346 empregos. Des-

tes, mais de 96 mil são empregos 

directos (em 2017 eram 91 mil). A 

ATL nota que “o emprego gerado 

por actividades do sector do Turis-

mo tem vindo a crescer de forma 

ininterrupta desde 2013, sendo que 

os sectores de animação turística e 

comércio foram os que mais aumen-

taram em termos de manutenção/

geração de postos de trabalho”.  

O estudo realça ainda que o valor 

das receitas gerado pelos estabeleci-

mentos hoteleiros na região continua 

“em crescimento, desde 2012, tendo 

atingido o preço médio por quarto de 

108,57 euros, em 2018” — mais cerca 

de oito euros do que em 2017. Tam-

bém “o alojamento local continua a 

Turismo na Grande Lisboa  
representa um quinto  
do PIB da região

Segundo a ATL, os gastos dos 

turistas no sector da cultura, como 

museus e eventos e festivais de 

música, “têm aumentado progres-

sivamente, tendo atingido o valor 

de 98 milhões de euros em 2018”. 

À semelhança dos anos anterio-

res, a maioria dos turistas estrangei-

ros que visitou Lisboa em 2018 é 

proveniente do Brasil, França, Espa-

nha, Estados Unidos, Alemanha, 

Reino Unido e Itália. Em média, gas-

taram 153,5 euros por dia, ou seja, 

menos 7,6 euros do que em 2017, 

mas dormiram mais duas noites na 

região de Lisboa (4,5 noites). De 

acordo com a ATL, cerca de 90% 

dos turistas estrangeiros visitaram 

a capital pela primeira vez. 

O Turismo de Negócios, uma das 

áreas onde a ATL já disse querer 

apostar, cresceu cerca de 18%, entre 

2017 e 2018, tendo atingido mais de 

260 milhões de euros. Quanto ao 

número de participantes em con-

gressos ou conferências registou-se 

um aumento de 50 mil, para um 

total de cerca de 300 mil.  

Para o director-geral da ATL e pre-

sidente da Entidade Regional de 

Turismo (ERT) da região de Lisboa, 

Vítor Costa, “estes resultados 

demonstram o acerto da estratégia de 

desenvolvimento regional do Turis-

mo que tem vindo a ser implementa-

da e colocam novos desa os à susten-

tabilidade económica, social, ambien-

tal e territorial desta actividade, a que 

a implementação do novo plano 

estratégico recentemente aprovado 

tem de responder.” 

Economia
Cristiana Faria Moreira

Em 2018, o turismo gerou 
14,7 mil milhões de euros  
na Grande Lisboa. Sector 
empregava então 96 mil 
pessoas, directamente

O emprego gerado 
por actividades  
do sector do 
Turismo tem  
vindo a crescer de 
forma ininterrupta 
desde 2013 
Associação de Turismo 
de Lisboa

NUNO FERREIRA SANTOS

cristiana.moreira@publico.pt

a rmar-se, tendo gerado mais 37,7% 

em receitas, quando comparado com 

2017”, indicou a ATL.  

As receitas da restauração tam-

bém aumentaram por via do Turis-

mo: superaram os 900 milhões de 

euros, em 2018 — mais 26% do que 

no ano anterior. 

A ATL refere que “esta dinâmica 

crescente das diferentes actividades 

e agentes da cadeia de valor do sec-

tor é resultado de uma estratégia 

concertada entre parceiros públicos 

e privados e re ecte o efeito multi-

plicador do Turismo, enquanto sec-

tor de elevado impacto na economia 

de Lisboa e do país”. Em 2018, a 

procura turística em termos nacio-

nais subiu 7,7%, para mais de 29,8 

mil milhões de euros, correspon-

dendo a 14,6% do PIB nacional. Tal 

signi ca que metade da riqueza 

gerada pelo Turismo se deve aos 

turistas que chegam à capital.  

Entre 2005 e 2018, a riqueza gerada pelo turismo quadriplicou
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A ALEP - Associação de Alojamento Local em Portugal anunciou que vai reforçar a sua presença no
Algarve, aproveitando para lançar os  ALEP Updates , um conjuntos de encontros para networking
entre profissionais do setor.
 
Estes encontros de caráter regular vão decorrer em várias localidades do Algarve, promovendo a
formação, partilha de experiências e networking entre os associados e todos os profissionais ligados
ao alojamento local.
 
Recorde-se, o Algarve concentra atualmente 40% de toda a oferta de alojamento local no país,
enquanto o peso de Lisboa e Porto juntos não chega a 30%.
 
Só no Algarve existem cerca de 32.500 alojamentos locais (AL) listados no Registo Nacional de
Alojamento Local (RNAL), gerando cerca de 354 milhões de euros para o PIB e tendo perto de 20 mil
pessoas a trabalharem no segmento.
 
"Um dos grandes objetivos da atual direção da ALEP é potenciar a relação de proximidade com os
associados, alargando a nossa presença e representação, bem como apoiar os profissionais do setor
do alojamento local no Algarve", referiu, em comunicado, Eduardo Miranda, presidente da ALEP.
 
O primeiro encontro  ALEP Updates  decorre em Portimão no próximo dia 28 de janeiro e contará com
a presença do vereador João Gamboa, responsável pelo Alojamento Local da Câmara Municipal de
Portimão.
 
No evento, serão apresentados os indicadores sobre o AL em Portimão e serão discutidos desafios e
perspetivas que enfrentam o turismo na região.
 
Os interessados em assistir ao ciclo de sessões  ALEP Updates  poderão obter mais informações sobre
inscrição e modo de pagamento no sítio da associação ou através do endereço eletrónico [email
protected]
 
EP - diariOnline
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O Sindicato da Hotelaria do Algarve criticou hoje a secretária de Estado de Turismo, Rita Marques, por
não ter contactado a estrutura sindical na recente visita ao Algarve.
 
"O Sindicato da Hotelaria do Algarve afirma que não foi contactado pela senhora secretária de Estado
do Turismo para aquela se inteirar da situação laboral e social da  força viva  mais valiosa deste setor
- os trabalhadores", assinala o sindicato, em comunicado.
 
"Todos os dias dão o melhor de si para o êxito e o forte crescimento do setor e que tão maltratados
têm sido, nomeadamente em relação aos salários, aos horários, aos direitos e às condições de
trabalho, que se têm vindo a degradar", acrescenta a estrutura sindical.
 
Os dirigentes do Sindicato da Hotelaria esperavam que Rita Marques "tivesse tido o interesse em ouvir
a opinião de quem, todos os dias, luta pela melhoria da qualidade do serviço prestado ao cliente, que
luta incansavelmente pela valorização dos trabalhadores e das profissões, pelo emprego estável e com
direitos, como elementos estruturantes de um serviço de qualidade".
 
A governante visitou a região algarvia na passada segunda-feira, com visitas a unidades hoteleiras, a
uma área de serviço de autocaravanismo e ao Autódromo Internacional do Algarve.
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Início B2A ALEP promove acções de formação no Algarve
 
ALEP promove acções de formação no Algarve
 
Janeiro 23, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A Associação do Alojamento Local em Portugal vai levar a cabo, no próximo dia 28 de Janeiro, em
Portimão, o primeiro ALEP Updates, encontro que tem como objectivo promover a formação, partilha
de experiências e networking entre os associados e todos os profissionais deste sector.
 
Com a presença do vereador João Gamboa, responsável pelo Alojamento Local da Câmara Municipal
de Portimão, neste encontro, seguido de almoço, serão apresentados os indicadores sobre o AL no
concelho, e serão discutidos desafios e perspectivas que enfrentam o turismo na região. Estas sessões
vão ter carácter regular e decorrerão em várias localidades do Algarve.
 
Por outro lado, a Associação dá conta do reforço da sua presença no Algarve, com o alargamento da
delegação em Faro. A delegação da ALEP no Algarve é coordenada por Helena Raimundo, empresária
com vasta experiência na gestão de Alojamento Local.
 
Refira-se que a região algarvia concentra actualmente 40% de toda a oferta de alojamento local no
país, enquanto o peso de Lisboa e Porto juntos não chega a 30%. Só no Algarve existem cerca de
32.500 alojamentos locais listados no Registo Nacional de Alojamento Local (RNAL), gerando 354
milhões de euros para o PIB e 20 mil empregos.
 
Para Eduardo Miranda, presidente da Associação, um dos grandes objectivos da actual Direcção da
ALEP é potenciar a relação de proximidade com os associados, alargando a nossa presença e
representação, bem como apoiar os profissionais do sector do Alojamento Local no Algarve.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
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A Associação do Alojamento Local em Portugal acaba de alargar a delegação em Faro e de lançar os
ALEP Updates, encontros de carácter regular a decorrer em várias localidades do Algarve.
 
"Um dos grandes objectivos da actual direcção da ALEP é potenciar a relação de proximidade com os
associados, alargando a nossa presença e representação, bem como apoiar os profissionais do sector
do alojamento local no Algarve", atesta Eduardo Miranda, presidente da ALEP.
 
O primeiro encontro ALEP Updates vai decorrer a 28 de Janeiro em Portimão, e contará com a
presença do vereador João Gamboa, responsável pelo Alojamento local da Câmara Municipal de
Portimão. Serão apresentado os indicadores sobre o AL no concelho e discutidos desafios e
perspectivas para o turismo na região.
 
Os ALEP Updates, que decorrerão em várias localidades do Algarve, promovem a formação, partilha de
experiências e networking entre os associados e profissionais do sector do AL. Os interessados nestes
encontros poderão obter mais informações em alep.pt ou através do [email protected]
 
S.C.
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Neste artigo de opinião, Desidério Silva fala sobre o transporte aéreo e a sua importância para o
Algarve
 
Desidério Jorge Silva;
 
Ex-presidente da Câmara de Albufeira;
 
Ex-presidente da Região de Turismo do Algarve
 
Na semana passada falei aqui de transportes e mobilidade e hoje achei que deveria dar seguimento a
esse tema falando da componente mais importante para o Algarve no que diz respeito ao residentes
mas em particular aos milhares de turistas que nos visitam que é o Transporte Aéreo.
 
Todos sabemos que sem aviões não há turismo que venha suportar as expectativas de quem investe
nesta região, que vale quase 40% do Turismo do Território Nacional.
 
Desde os anos 60, que o aeroporto tem tido um crescimento que levou a que, em 2018, por ali
passassem cerca de 9 milhões de passageiros, como dado relevante para o Algarve e para o país.
 
Sabendo o que isso representa para a economia local e para o comércio e o turismo da região,
devemos valorizar o grande investimento feito pela ANA com o Aeroporto de Faro, bem como o
contributo das diversas entidades regionais e o Governo, por procurar captar novas companhias
aéreas e novas rotas que incluam o país e, em especial o Algarve.
 
Pois bem, feita esta abordagem factual, há um facto que nos deve preocupar e até levar a pensar que
tipo de postura e atitude faz a TAP para com o Algarve. Desses 9 milhões de passageiros que
chegaram ao Algarve, a TAP só transportou 300.000 passageiros, o que corresponde apenas a 3%.
Quais são as razões da companhia de Bandeira do nosso país não ter a mesma postura, ou o mesmo
desempenho que tem em relação a outras regiões do país?
 
Que companhia aérea é esta, que enquanto para o Porto faz pontes aéreas de hora a hora, para o
Algarve apenas faz ¾ voos de frequência por dia, deixando no aeroporto de Lisboa passageiros que
vêm de outros aeroportos internacionais e que esperam um voo para Faro.
 
Foram várias as tentativas, que pessoalmente fiz, para minimizar esta situação, mas não atingi os
objetivos desejados.
 
Melhorou um pouco? Sim, mas nada que mereça agradecimento ou gratidão. O Algarve continua a ser
ignorado pela TAP, e as instituições da região deverão exigir ao governo e à TAP que estejam atentos
às necessidades do Algarve, quer para as pessoas enquanto passageiros, quer para a economia da
região.
 
Ou seja, o Turismo e outras atividades não podem passar sem o transporte aéreo.
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Se outras companhias aéreas fazem voos para as várias capitais europeias, porque a TAP não faz o
mesmo?
 
Não faz porque no Algarve não existe força política como noutras regiões.
 
Pensem nisso,
 
O Algarve agradece,
 
Há 19 minutos
 
[Additional Text]:
Renault Captur
Gynasio
365 Algarve
Banner timming
 
Crónica
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FRANCISCO SERRA PRESENTE NO ATO DE RECONHECIMENTO DO OBSERVATÓRIO
PARA O TURISMO SUSTENTÁVEL DO ALGARVE PELA OMT
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/01/2020

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=72e47ec3

 
O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve),
Francisco Serra, participa nesta quinta-feira, dia 23 de janeiro,
 
no ato público que assinala a integração do Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve na
rede da Organização Mundial do Turismo (OMT), na FITUR, em Madrid.
 
O Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve, lançado em março de 2019 na Bolsa de
Turismo de Lisboa (BTL), vai passar a integrar a rede da Organização Mundial do Turismo (OMT),
valorizando o Algarve como um destino líder em matéria de sustentabilidade económica, ambiental e
social.
 
Na sequência do desafio lançado pela ex-secretária de Estado do Turismo, Ana Manuel Mendes
Godinho, as entidades regionais uniram esforços e recursos para concretizar este desígnio inscrito na
Estratégia Regional de Investigação e Inovação para a Especialização Inteligente (RIS3) do Algarve,
alcançando agora um selo de garantia internacional com a integração na rede da OMT - International
Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO) - onde já se encontram algumas das maiores
potências da indústria turística como o Brasil, a China, os Estados Unidos da América, a Grécia ou a
Itália.
 
Com a colaboração do Turismo de Portugal, a CCDR Algarve, a Região de Turismo do Algarve (RTA) e
a Universidade do Algarve constitui-se o Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve para
garantir o acompanhamento da atividade turística, melhorar o conhecimento científico sobre o setor,
desenvolver metodologias de intervenção adequadas às especificidades regionais, a boa utilização dos
recursos naturais e patrimoniais e a preservação de elevados padrões de coesão social e territorial,
tendo como principais preocupações a melhoria da qualidade de vida das populações residentes, a
melhoria da competitividade, a redução da sazonalidade e a sustentabilidade global do Algarve.
 
Por: CCDRAlgarve
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RTP 2

 	Duração: 00:04:36

 	OCS: RTP 2 - Jornal 2

 
ID: 84547623

 
22-01-2020 21:40

1 1 1

Análise à aprovação do novo aeroporto de Lisboa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=841dee25-d1a8-48bb-9f34-

741e23d702d9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Análise de Joaquim Poças Martins, engenheiro e professor universitário, à aprovação do novo
aeroporto de Lisboa.
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RTP 3

 	Duração: 00:20:32

 	OCS: RTP 3 - 360

 
ID: 84552101

 
22-01-2020 21:24

1 1 1

Análise à luz verde da APA ao aeroporto do Montijo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=376fe0d1-5512-4ac2-8770-

3cdf0203d735&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Agência Portuguesa do Ambiente emite declaração de impacto ambiental favorável para a construção
do aeroporto do Montijo.
Debate com Francisco Ferreira, presidente da Associação Ambientalista ZERO, e Nuno Canta,
presidente da Câmara Municipal do Montijo.
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TSF

 	Duração: 00:04:24

 	OCS: TSF - Negócios & Empresas

 
ID: 84555102

 
22-01-2020 17:21

Grupo Vila Galé prevê abrir 3 hotéis este ano

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e30b1b40-bb2c-498a-aff1-

3825c6dd18c7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Grupo Vila Galé prevê abrir 3 hotéis este ano, 2 em Portugal e no Brasil, mas tem outros projetos
por concretizar, prevê mesmo criar mais 500 postos de trabalho em território brasileiro e concretizar a
ambição de entrar no estado de Alagoas, para construir um mega resort em Maceió.
Declarações do administrador Gonçalo Rebelo de Almeida.
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Alep reforça presença no Algarve e apresenta Alep Updates
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/01/2020

Meio: OTurismo.PT Online Autores: Zita Ferreira Braga

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f99fe774

 
A Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) acaba de reforçar a presença no Algarve com o
alargamento da delegação em Faro A Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) acaba de
reforçar a presença no Algarve com o alargamento da delegação em Faro e o lançamento dos ALEP
Updates: encon
 
A Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) acaba de reforçar a presença no Algarve com o
alargamento da delegação em Faro e o lançamento dos ALEP Updates: encontros de carácter regular a
decorrer em várias localidades do Algarve, promovendo a "formação, partilha de experiências e
networking entre os associados e todos os profissionais do sector do Alojamento Local."
 
A delegação da ALEP no Algarve é coordenada por Helena Raimundo, empresária com vasta
experiência na gestão de Alojamento Local.
 
O Algarve concentra actualmente 40% de toda a oferta de alojamento local no país, enquanto que o
peso de Lisboa e Porto juntos não chega a 30%. Só no Algarve existem cerca de 32.500 alojamentos
locais (AL) listados no Registo Nacional de Alojamento Local (RNAL), gerando um de 354 milhões de
euros para o PIB e tendo perto de 20 mil pessoas a trabalhar neste segmento.
 
"Um dos grandes objectivos da actual Direção da ALEP é potenciar a relação de proximidade com os
associados, alargando a nossa presença e representação, bem como apoiar os profissionais do sector
do Alojamento Local no Algarve.". referiu Eduardo Miranda, presidente da ALEP.
 
O primeiro encontro ALEP Updates terá lugar a 28 de Janeiro em Portimão e contará com a presença
do Vereador João Gamboa, Responsável pelo Alojamento Local da Câmara Municipal de Portimão.
 
Neste encontro seguido de almoço, serão apresentados os Indicadores sobre o AL em Portimão e
serão discutidos desafios e perspetivas que enfrentam o Turismo na região.
 
Os interessados em assistir ao ciclo de sessões ALEP Updates poderão obter mais informações sobre
inscrição e modo de pagamento em www.alep.pt
 
Zita Ferreira Braga
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SET quer aproveitar dinâmica de Turismo em Portugal e Espanha para promover
experiência ibérica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/01/2020

Meio: Publituris Online Autores: Raquel Relvas Neto

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=da36db67

 
A governante está a desenvolver vários esforços para dinamizar ações conjuntas entre os dois
destinos
 
O mercado espanhol cresceu 6% em dormidas e mais de 9% em número de hóspedes até novembro,
segundo os últimos dados do INE. Estes números são motivo suficiente para justificar a continua
aposta dos empresários e das agências regionais de promoção externa neste mercado. Contudo, a
secretária de Estado do Turismo tem outros planos.
Aos jornalistas, à margem da Fitur - Feira Internacional de Turismo em Madrid, que acontece até ao
próximo domingo, Rita Marques disse querer captar uma fatia dos milhões de turistas internacionais
que anualmente visita Espanha, especialmente de mercados longínquos. "[O mercado espanhol]é
muito importante para nós, mas também é verdade que tão importante quanto o turista espanhol, é
captar a atenção dos turistas que cá chega, e são 82 milhões de estrangeiros que aterram em
Espanha e entendemos que a oferta nacional pode ser um complemento à oferta espanhola". É neste
sentido que a governante portuguesa defende um esforço conjunto "para garantir que os turistas que
vão a Espanha, vão também a Portugal". E exemplificou: "Já temos vários projectos concretos a
decorrer, a Rota do Duero-Douro, uma plataforma por exemplo para o Turismo Rural", entre outros.
"Temos vários projectos conjuntos, mas temos que fazer mais", indicou, reforçando que "temos de
trabalhar numa oferta integrada em que o turista aterre em Barcelona ou Madrid e levante em Lisboa,
Porto, Algarve, Madeira ou Açores. Temos cinco portas de entrada e temos de trabalhar nessa
dinâmica conjunta"
O objectivo, sublinhou, é "aproveitar a dinâmica que se vive no Turismo em Portugal, mas também em
Espanha, e garantir que os turistas tenham uma experiência integrada, uma experiência ibérica".
Para fomentar mais esforços neste âmbito, a governante tinha várias reuniões agendadas com
diversas regiões espanholas, especialmente fronteiriças, para dinamizar ações conjuntas.
 
*Em Madrid
 
Raquel Relvas Neto
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Portugal é "um mercado muito importante" onde a Globalia quer crescer - Javier
Hidalgo, CEO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/01/2020

Meio: Presstur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=eb237084

 
22-01-2020 (14h32)
 
Clã Hidalgo na Fitur. Ao centro: Javier Hidalgo, Juan José Hidalgo e María José Hidalgo
 
A Globalia, dona da Air Europa e dos hotéis Be Live, entre outras empresas de turismo, como o
operador Travelplan, presente em Portugal, vê o país como um mercado "muito importante" onde
ambiciona crescer em várias áreas de negócio, disse ao PressTUR Javier Hidalgo, CEO do grupo.
 
A Globalia aguarda uma decisão das autoridades
da concorrência para concluir uma fusão da sua divisão de viagens com a Ávoris
(ex-Barceló Viajes), numa operação que permitirá formar um grupo com cerca de 6.000
trabalhadores e 4.000 milhões de euros de facturação.
 
Javier Hidalgo espera obter uma decisão das
autoridades da concorrência em Março e começar a implementar o novo modelo de
negócio a partir do segundo semestre deste ano.
 
Em declarções ao PressTUR durante a Fitur, em
Madrid, o CEO da Globalia disse que "ainda não" há planos para o negócio da
nova empresa para o mercado português, mas garantiu que é um mercado "muito
importante, que está a crescer" e "tem um produto excepcional".
 
"Nós estamos a crescer com a nossa cadeia
hoteleira e continuamos a enviar muitos turistas para Portugal. E também
continuamos a crescer com a nossa companhia aérea [a Air Europa]", acrescentou Javier
Hidalgo.
 
"Estamos a ver opções tanto em Lisboa como na
zona de Cascais, para ver se conseguimos ter algum hotel aí", especificou
Javier Hidalgo, acrescentando que, porém, ainda não tem planos concretos.
 
A divisão hoteleira do grupo, a Be Live
Hotels, tem dois hotéis em Portugal, ambos no Algarve.
 
Como mercado emissor, o CEO da Globalia destacou
a importância de Portugal para os voos da Air Europa, que é alvo de uma
proposta de compra pelo IAG, de que fazem parte a British Airways, a Iberia, a
Vueling, a Aer Lingus e a Level. "Nós temos muitas conexões desde Lisboa e
Porto para o nosso hub em Madrid e para todo o nosso mercado da América Latina
e dos Estados Unidos. E muito Brasil".
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A Globalia tem um acordo assinado para vender
a Air Europa ao IAG por mil milhões de euros, mas o negócio ainda aguarda 'luz
verde' das autoridades da concorrência, pelo que deverá poder ser concluído no
segundo semestre deste ano ou mesmo em 2021.
 
Questionado sobre a aposta no Brasil, Javier
Hidalgo salientou que a Air Europa abriu em Dezembro uma rota para Fortaleza, capital
do estado nordestino do Ceará. "Portanto, sim, continamos a crescer no Brasil",
disse.
 
Clique para ver mais: Globalia
 
Clique para ver mais: Air Europa
 
Clique para ver mais: Be Live
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TERREIRO DA LUTA 

Que dizer da taxa turística que no Funchal terá o valor de 2 euros por noite? 

EXCERTOS DAS DECLARAÇÕES 
PROFERIDAS NO ÂMBITO 
DO PROGRAMA 'DEBATE 

DA SEMANA' NA TSF 

"O sector do Turismo está a perder e como está a per-
der e eu receio que por necessidade ou por instinto 
alguns comecem a agravar a perda... Não há espaço hF 
para a taxa numa situação de contraciclo numa Re-

 

gião em que mais de 70% da contratação é feita 
através dos operadores turísticos, realidade que é 
bem distinta da continental. Agravar uma componen-

 

te com uma taxa no Funchal ou noutro município será 
uma ameaça para o Turismo, que já não está bem. Será mais um factor 
de distúrbio e de restrição no Turismo. E não podemos esquecer que 
25% do emprego da Madeira depende do Turismo". 
CRISTINA PEDRA 

"É uma aberração. É a mesma entidade que quanto 
a mim tem a responsabilidade tremenda pela ac-

 

tual situação dificil que o sector vive que tencio-

 

na agora agravar ainda mais a situação. Quem é 
que ordenou a cidade, através dos instrumentos 
que tem ao seu dispor, e que permitiu constru-

 

ções que ultrapassam em mais do dobro o limite 
máximo estabelecido para a construção em determina-

 

da zona? Quem é que regulou o alojamento local previsto nos sítios 
onde ele hoje pode ser construído? Quem é que não olhou para ou-

 

tros instrumentos da regulação, nomeadamente o plano estratégico 
que se encontra numa gaveta em que se estabeleciam os máximo pra 
o crescimento da oferta hoteleira? Foi a CMF e é a mesma Câmara 
que agora se predispõe a vir outra vez ao nosso bolso sacar mais di-

 

nheiro que não é assim tão pouco quanto isso...E um disparate!". 
ANDRÉ BARRETO 

"Esta é apenas a prova provada que num micro 
destino como na Madeira há falta de harmonia 
e de consenso nas políticas de Turismo e da sua 
promoção. Vamos ter agora concelhos com ta-

 

xas outros sem nenhuma, enfim. Mas isto não 
me choca nada se tivermos em consideração 
que este executivo camarário há um mês, mês e 
meio, queria aumentar em 300% a derrama sobre as 
empresas que cometem a ousadia de ter lucros. Há uma fome por 
receita na autarquia e estamos a falar de 8 milhões de euros por 
ano de receita que são retirados dos cofres das empresas que es-

 

tão no sector da hotelaria". 
PAULO PEREIRA 

Concorda com a criação da taxa turística de dois euros no 
Funchal? 

Sim (38.3%) 

Não (613%) 
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ACIF contra, todas 
as taxas adicionais 

PADRÕES ESTÃO 
CONTRA A TAXA 
TURÍSTICA 
ANUNCIADA PELA 
CMF 

A ACIF considera que as empresas 
já são alvo de um "contexto geral 
adverso, nomeadamente a elevada 
carga fiscal e taxas municipais, cus-
tos de acessibilidade e altas taxas 
aeroportuárias", que se reflectem 
na "perda de rentabilidade e na ne-
cessidade de praticar preços mé-
dios de venda significativamente 
abaixo da média nacional", razão 
pela qual mostra-se "contra a apli-
cação de todas e quaisquer taxas 
adicionais às existentes" que cons-
titua uma barreira ao consumo e 
origine a perda de competitividade 
das unidades de alojamento e do 
destino Madeira, entendendo que 
este impacto deverá ser devida-
mente estudado e mensurado, sob 
pena desta se tornar uma medida 
prejudicial para a economia local. 

A ACIF reconhece o investi-
mento feito pelos empresários na  

requalificação das suas unidades, 
tanto na hotelaria, como no aloja-
mento local, os quais precisam de 
factores de competitividade que 
lhes permitam o devido retorno e 
recorda que as estatísticas do tu-
rismo mais recentes indicam um 
abrandamento na procura pela 
Madeira, sendo importante "o re-
forço da aposta na promoção e in-
centivos concorrenciais perante 
outros destinos". Daí que seja 
"contraproducente a implemen-
tação de encargos que coloquem 
em dúvida a escolha deste desti-
no", refere. 

Uma vez que as taxas turísticas 
são inflaccionárias, a ACIF consi-
dera que os destinos devem estar 
cientes do efeito cumulativo das ta-
xas locais sobre a competitividade, 
bem como do impacto na competi-
tividade geral, tendo em conta os 
custos da acessibilidade, estadias 
médias e diárias médias. 

A existência de qualquer taxa tu-
rística é uma hipótese que a ACIF-
CCIM discorda em absoluto, mas 
defende que há a necessidade efec-
tiva de obtenção de receita, para 
aplicação na requalificação do pro-
duto e facultar recursos adicionais 
à promoção do Destino. 

Jorge Veiga França, presidente da ACIF. 
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