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INOVAÇÃO

Nostri aposta 
em ideias
inovadoras
“Nostri vobis” (de nós para
vós). É este o princípio pe-
lo qual se rege a Nostri –
Engenharia Informática no
seu relacionamento com
o mercado em que actua.
Página 16

TESTEMUNHOS

Certi�cação da
qualidade
Conheça os testemunhos de
alguns empresários que aderi-
ram ao programa APATQUAL
que deu apoio técnico às em-
presas ligadas à actividade
transitária na implementação
de um sistema de qualidade.
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SUCESSO

VIPVOZ: 
do VoIP ao IPTV
Micro empresa contorna o
fracasso do VoIP em Portugal
e concretiza parceria 
internacional para soluções
IPTV&VOD Coorporate
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Operação:
Reinventar Portugal
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 Operação:
Reinventar Portugal

CADERNO 1

PIN: Ponto
de Indefenição
Nacional
A crise não se regista apenas 
a nível económico mas tam-
bém a nível social e político.
Analisar a crise é o ponto de 
partida para a recuperação

CADERNO 2

QREN:
Queremos Rebeldes 
Empreendedores 
Nacionais
Um dos problemas nacionais 
é estruturante: é o Estado que 
conduz a nossa economia! O 
resultado salta à vista! Chegou 
a hora das PME’s tomarem 
conta do volante do nosso 
país

CADERNO 3

Rumos:
Vasto conjunto de acções que 
as PME’s devem adoptar em 
tempos de reinvenção

CADERNO 4

Sucesso:
Existem PME’s que se desta-
cam pelo sucesso no meio 
da crise. Isto é possível sem 
investimentos do governo

Angola
Portugal
Espanha

Director: 
Joaquim Rocha da Cunha

Fevereiro 2009
Ano VI | Número 31
Mensal | 1,5 euros

O país está doente! Tende para a estagnação absoluta! O caso é tão grave que nenhum medicamento ou tratamento resolve... é necessária uma operação radical! A cirurgia deve ser 
realizada a todos os níveis! O problema é o corpo médico (para não falar no sistema de saúde). Assim, cabe a cada um de nós tomar conta do país e deixar para plano secundário os 
paliativos do Governo, da Comunicação Social e de outras entidades!

É altura do povo português se reerguer de novo! Dos empresários tomarem conta do destino económico! É altura de Reinventar Portugal!

Para aqueles que querem evitar que os seus filhos tenham o Portugal de hoje, a PME Portugal lança o Think Tank: Reinventar Portugal, brevemente no site: www.reinventarportugal.com

“Não sabemos o que havemos de fazer mais!” Basílio Horta

Edição online da totalidade do JORNAL DAS PME em http://issuu.com/jornalpme/docs/jornalpme
Consulte e arquive
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Dia -1
Janeiro foi um mês dramático! 

O Banco de Portugal, avança com a pre-
visão de uma retracção na ordem dos 0,8 por 
cento para 2009. Bruxelas, prevê uma recessão 
na ordem 1,6%. O dobro do que estimava o 
Banco de Portugal. Por último, os consagra-
dos especialistas do EIU, na sua quarta mesa 
redonda Empresarial com o Executivo Portu-
guês avançam com um cenário ainda mais ne-
gro: 2 por cento negativos para 2009 e 0,1 por 
cento negativos em 2010!

Janeiro foi um mês dramático... não só pe-
las previsões mas, essencialmente, pelo con-
traste entre aquilo que o Banco de Portugal 
prevê face ao resto do mundo! Porquê tanto 
optimismo desfasado da realidade? Seremos 
assim tão bons e o resto do mundo é que está 
enganado? Sinceramente espero que sim!

No entanto, Victor Constâncio quando 
lançou a previsão do banco de Portugal para 
2009, afirmou existir uma probabilidade de 
60% desta se agravar! 

Vou tentar recordar  o que aprendi na Uni-
versidade sobre probabilidades estatísticas. Se 
existe uma probabilidade de 60% de algo estar 
errado num sentido (neste caso para pior), en-
tão devemos estimar algo nesse sentido (neste 
caso mais grave), de forma a que a minha pre-
visão tenha maior rigor!

Que tal se o Banco de Portugal tivesse al-
gum rigor? Não é difícil, os cálculos são bem 
fáceis de fazer: se -0,8 tem 60% de probabili-
dade de ser pior, -1,6% certamente terá uma 
probabilidade muito inferior de ser pior... Pim-
ba! Já estamos a fazer contas como Bruxelas!

Assim, o que dizer da previsão do EIU que 
editam o The Economist, (a maior referência 
ao nível do jornalismo económico da Europa)? 
Como se atrevem a recalcarem tanto o nosso 
país que os recebe de forma tão calorosa? Re-
tracção de 2% não será exagero?

O EIU considera que Portugal tem de en-
frentar em 2009, um duplo desafio: a “reces-
são económica severa” e o “ciclo eleitoral exi-
gente”! Em português corrente: “uma desgraça 
nunca vem só”!

Exmos srs. do Governo, sr. Presidente do 
Banco de Portugal não me digam que não vos 
ocorreu que este ano temos um “ciclo eleitoral 
exigente”? Ou será por causa dele que mais 
vale adiantar previsões condenadas a estarem 
erradas? Quem terá a perspectiva certa: o The 
Economist ao afirmar que as eleições vão pre-
judicar e agravar a crise ou o Banco de Portu-
gal que provavelmente por causa das eleições 
acha que vamos retrair metade do que a Euro-
pa prevê...

Sinceramente, eu acredito mais no EIU!

Dia 0
A Exact...

Este dia começou com uma newsletter na 
minha caixa de correio. Trata-se da newsletter 
da Exact, uma multinacional de origem holan-
desa mas presente em mais de cinquenta paí-

ses em todo o 
mundo. A Exact 
assume-se como 
parceiro tecnológico, 
tem uma tecnologia con-
siderada a mais inovadora do 
mundo por múltiplas entidades 
entre as quais alguns dos seus con-
correntes. Mas o que distingue a Exact não é 
o seu sistema informático de gestão, é a sua 
capacidade de transportar os seus clientes para 
uma nova economia: a economia digital.

O que me despertou a atenção na newslet-
ter da Exact foi o facto de convidar os seus 
clientes a reunirem-se com o EIU, para defi-
nirem formas de progresso em tempos críti-
cos! Confesso que esbocei um sorriso: a Exact 
também prefere que os seus clientes acreditem 
no EIU em detrimento do nosso Banco de Por-
tugal!

A Exact em Portugal está sedeada no Ideia 
Atlântico em Braga, uma espécie de oásis na-
cional onde as empresas crescem e progridem 
contrastando com as noticiadas em qualquer 
media. Decidi então falar com Jorge Saraiva 
(director-geral da Exact em Portugal) para per-
ceber um pouco mais sobre o que esta organi-
zação pensa da crise e como tenta apoiar os 
seus clientes durante a mesma.

Confesso que fiquei espantado: a Exact 
começou a preparar-se para a crise há cerca de 
um ano! “Poderia até nem ocorrer mas, nós sa-
bíamos que se ocorresse uma crise, estaríamos 
bem preparados para ela e poderíamos trans-
formá-la numa oportunidade!” Afirma Jorge 
Saraiva, “a primeira campanha que lançamos 
intitulava-se: Exact Solutions for Challenging 
Times e foi lançada quatro dias apenas após a 
histórica falência do banco Lehman Brothers! 
Esta campanha incluía: novas funcionalidades 
no nosso sistema especialmente desenhadas e 
desenvolvidas para tempos difíceis, um vasto 
conjunto de conselhos sobre pequenas práticas 
de gestão que poderão fazer muita diferença e 
centenas de acções de formação e sensibiliza-
ção quer via web quer em eventos! Partindo do 
princípio que muitos dos nossos conselhos fo-
ram adoptados pelos nossos clientes, a mensa-
gem deste ano não vai ser sobre sobrevivência 
mas sobre progresso! Trata-se da campanha a 
ser lançada brevemente intitulada: «da crise à 
liderança!»”

O tema do The Economist na reunião à 
porta fechada com o nosso executivo e algu-
mas empresas da nossa elite, era sugestivo: 
“construir uma economia baseada no conhe-
cimento”. Algo estranho quando, em Portu-
gal, uma das maiores referências nacionais 
nesta área, a Quimonda, anunciava encerrar 
as portas. O nosso primeiro-ministro explicou 
orgulhoso ao EIU que Portugal gastou 1,18 
por cento do PIB em ciência! “Sabes qual foi 
a empresa que mais investiu em Investigação e 
desenvolvimento nos EUA nos últimos anos?” 
perguntou-me Jorge Saraiva: “A GM! A mes-
ma que agora anuncia despedir dez mil postos 
de trabalho e, se não for salva por algo extra-

ordinário, tem uma forte probabilidade de falir 
ainda este ano! Não se pode medir a inovação 
com quanto se gasta nesta mas com o que se 
obtém! É hora de ver o que Portugal inova e 
qual o retorno dessa inovação!”

Ainda à volta da imagem de Portugal e do 
The Economist, Jorge Saraiva mostrou-me no 
site www.economist.com o briefing para Por-
tugal. À parte de estar muito desactualizado 
o primeiro link em destaque afirma: Portugal 
está em último na liga europeia do crescimen-
to económico! Se é desanimador este destaque 
que fará qualquer investidor fugir para outras 
paragens, mais desolador é o seu conteúdo que 
transcrevo na íntegra: 

“A lenta economia Portuguesa
Olhe para qualquer tabela com dados eco-

nómicos europeus e Portugal destaca-se. O 
crescimento do PIB no ano passado (2006), foi 
de 1,3%, o mais baixo não apenas dentro da 
Comunidade Europeia mas de toda a Europa. 
Desde 2000 que a Republica Checa, Grécia, 
Malta e Eslovénia, todos eles, ultrapassaram 
Portugal em termos de PIB per capita. O PIB 
per capita português caiu de ligeiramente aci-
ma de 80% da média comunitária em 1999 
para pouco mais de 70% em 2006!

Portugal foi o primeiro país a ser amea-
çado com sanções pela Comissão Europeia 
por romper o pacto de estabilidade e cresci-
mento da zona euro (...) A comissão acredita 
que o pecado de Portugal foi permitir a subida 
descontrolada da despesa pública, forçando a 
previsão em inicio de 2005 para 6,8% do PIB, 
a maior na zona euro. Ironicamente, a mesma 
comissão é agora dirigida por José Manuel 
Barroso, antigo primeiro ministro português 
onde sobre os seus ombros deveria suportar 
algumas culpas fiscais...”

Será que algum português se pode orgu-
lhar desta análise? Sendo uma referência para 
investimento estrangeiro, qual é o investidor 
que vai ficar alheio a tamanho cenário? Porque 
razão os nossos governos tanto namoram em-
presas internacionais? Não deveríamos antes 
investir em nós?

Foi então que expliquei a missão da PME 
Portugal para este ano tão conturbado. Da ne-
cessidade de reinventar Portugal! Assim como 
parte da minha frustração com a lentidão com 
que tudo acontece...

“Reinventar Portugal, não é uma tarefa 
tua, da PME Portugal, do Governo, ou outra 
qualquer instituição... é uma tarefa de TODOS 
os portugueses! Pelo menos daqueles que pro-
curam deixar um Portugal melhor para os seus 
filhos! Essa é a nossa função! O que é preciso 
é lançar um movimento, um conjunto de ac-
ções reestruturantes para a nossa economia! 
Mas a reinvenção não surge do Governo nem 

de qualquer poder estabelecido... terá de sur-
gir de onde deve... das empresas privadas em 
Portugal! Das mais de 95% de PME’s! Tudo o 
que a PME Portugal deve fazer é dar o mote, 
a missão e chamar as tropas (ou os seus as-
sociados) para Reinventar Portugal!” exclama 
Jorge Saraiva!

Foi assim, que nasceu a ideia do Think 
Tank: Reinventar Portugal, um movimento 
não de critica ou de desespero mas de criar 
estratégias, união e soluções para tal como a 
Exact anuncia: evoluir da Crise para a Lide-
rança! 

É tempo de assumirmos um papel como os 
americanos fizeram: face a um dos piores pre-
sidentes de sempre, a capacidade de acreditar 
e de apoiar atinge o maior nível de sempre em 
torno de uma certeza que é possível mudar, é 
possível reinventar um país melhor... YES WE 
CAN!

Dia 1
Reinventar tudo!

Ao olhar para o Jorge Saraiva apercebi-
me do povo português: ele não quer saber de 
Freeports, mas sim se existe uma justiça lenta 
e cega! O português não quer saber do Plano 
Tecnológico mas sim se Portugal está no bom 
caminho para a economia digital! 

Existe em Portugal, uma vasta geração de 
empresários e empreendedores altamente qua-
lificados que não procuram o Governo choran-
do mas apostam em tecnologias e no mercado 
global. Para estes a Reinvenção de Portugal já 
começou!

Para aqueles que importa mais como sin-
grar nesta fase económica critica do que ouvir 
a “lavagem de roupa suja” no parlamento, que 
vale mais o acesso a uma tecnologia de ponta 
que o acesso a favores de Estado e que sonham 
com a possibilidade de fazer algo que orgulhe 
os seus filhos em vez de lhes transmitirem o 
conceito de “Chico esperto” oportunista. Es-
sas são as pessoas que farão a diferença! Que 
construirão um país melhor! Esses são os em-
preendedores da nova era para Portugal! São 
essas pessoas a razão de existir a PME Por-
tugal!

Num só dia, reinventamos este jornal! 
Totalmente! Esta reinvenção partiu de um pe-
queno conjunto de pessoas com a esperança de 
crescer e se tornar uma grande equipa! Numa 
equipa de arquitectos da mudança! 

Tudo isto para o nosso leitor que, acredita 
ser possível reinventar o país, ser contagiado 
com mesmo entusiasmo que nos fez trabalhar 
a noite inteira nesta edição. Faça parte da nos-
sa equipa! Porque é possível, porque não exis-
te outra forma, porque tem de ser...

 DIÁRIO DO NASCIMENTO DO THINK TANK 
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PIN

P.I.N.
Ponto de
Indefinição
Nacional

Aquilo que todos já sabiam, agora 
é oficial:

PORTUGAL ESTÁ EM CRISE!

Para uns, trata-se de mais uma 
importação dos Estados Unidos da 
América! Se importamos tudo o que 
os americanos têm, porque razão não 
haveríamos também de ter uma cri-
se?

Para outros, a culpa é dos espa-
nhóis... foram eles que descobriram 
aquela parte do mundo. Por isso, é na-
tural que eles sofram as consequên-
cias e, como bom irmão que somos, 
devemos sofrer com eles!

Mas a crise faz erguer o melhor 
de cada país tem! Nos Estados Uni-
dos, aconteceu o impensável: um ne-
gro de ascendência muçulmana sobre 
ao poder aclamando um forte YES WE 
CAN. Em Portugal, a esperteza saloia 
atinge os mais elevados níveis: os 
empresários reclamam do governo in-
jecções de dinheiro, os sindicatos pro-
teccionismo, os media contra-atacam 
com escândalos mediáticos. Tudo no 
princípio do bom português: “se exis-
te uma crise, então que a paguem 
os outros!”. O governo responde com 
obras megalómanas e, para as pagar, 
recorre a empréstimos bancários. Os 
bancos preferem emprestar ao Estado 

do que às empresas. Como o dinheiro 
não estica face às “equities” para as 
empresas sobram spreads enormes! 
Os empresários reclamam do governo 
injecções de dinheiro ou terão que de-
mitir empregados e o ciclo repete-se... 
interminavelmente!

Se existe crise, ela não será de Go-
verno? Porque, de repente recorremos 
a medidas Keynianas com mais de 80 
anos de idade? Será que nada mudou 
ao longo deste tempo? Será que ainda 
ninguém ouviu falar na economia di-
gital? Será que ainda estamos na era 
industrial ou na era do conhecimen-
to? Valerá a pena continuar a apostar 
em indústrias sem valor acrescentado 

ou deveríamos posicionarmo-nos em 
acrescentar valor na nova economia?

No passado recente, o Governo 
lançou os PIN (Projectos de Interesse 
Nacional) de que pouco se sabe além 
de que muita promoção e apoio tive-
ram. Hoje, sentimos outro PIN, bem 
real! O Ponto de Indefinição Nacional!

O Jornal das PME, ou seja, daque-
las empresas fora do sistema, foi à 
procura de respostas tentando anali-
sar os factores críticos do insucesso 
nacional para desenvolver uma solu-
ção. As respostas obtidas foram escla-
recedoras: ou fazemos algo sozinhos 
ou pouco país teremos quando e SE 
sobrevivermos à crise!

Curiosidade: Como está o encerramento do 
QCA | Não pagamentos a PMEs e rescisão de 
contratos. FINICIA? Quantos projectos foram 
aprovados? Montantes médios por projecto? 
Montante total do fundo? Lista dos projectos 
apoiados pelo fundo (Empresa e valor)?
Perguntas efectuada ao IAPMEI e Gestor do 
PRIME.

NÃO RESPONDERAM

Curiosidade: Apoios aos Agricultores
O Jornal das PME foi perguntar ao 
IFAP (Agricultura) sobre rescisões 
com milhares de projectos de aju-
das agrícolas? Porque o regulamen-
to das novas ajudas portuguesas 
tem mais de 300 artigos, enquanto 
que o de Espanha tem menos de 
10?

NÃO RESPONDEU

Curiosidade: O estado do Norte do país | A falência generali-
zada da indústria |O apoio (discricionário) dado à QUIMONDA. 
Porque não chegam as linhas de crédito às empresas? Que 
medidas estão adoptar dado que estão em causa fundos e 
garantias públicas e comunitárias? Que medidas tencionam 
adoptar? Como pensam actuar face às várias declarações 
e notícias de que o crédito concedido não é crédito líquido 
novo, apenas substituição de crédito existente às mesmas 
empresas por crédito com mais garantias? Quando pensam 
publicar on-line créditos concedidos por Banco e por destina-
tário, dado tratarem-se de apoios públicos e comunitários e, 
portanto, carecerem
de publicitação?)

Perguntamos ao Ministro das Finanças, Banco de Portugal e 
Gestor do COMPETE,

NÃO RESPONDERAM

Jornal das PME
foi à procura de respostas
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Alguns factos da história mundial: quan-
do todos pensavam que as práticas de gestão 
estavam todas escritas baseadas em conceitos 
inquestionáveis como economias de escala, 
verticalização industrial e estrutura funcional 
que tinha como exemplos os grandes impérios 
conhecidos como os “general” (fruto a mo-
nopólios como a General Electric e General 
Motors), num país improvável como o Japão, 
surge aquela que se tornaria o maior fabricante 
automóvel dos nossos dias: a Toyota.

Na era de todos os paradigmas da gestão 
cientifica, o Japão ousou reinventar esses mo-
delos! Tratando-se de um país com mais de 
95% de PME, como poderia ele organizar-se 
de forma a competir com a Ford ou a GM que, 
eram grupos tão poderosos pois fabricavam 
cada um dos componentes dos seus automó-
veis? Simplesmente competindo de forma di-
ferente!

Surgem assim os Keiretsu, que são organi-
zações em rede de empresas complementares. 
Um Keiretsu é um vasto conjunto de empresas 
onde cada uma se especializa numa área! A in-
dústria automóvel estruturada por Keiretsu, é 
composta por várias empresas especializadas 
num só componente distribuída por vários ní-
veis de aprovisionamento até à linha de monta-
gem do automóvel. Em suma, são várias PME 
organizadas em rede.

Com a ascensão da informática, o gigan-
te vertical IBM foi igualmente destronado por 
múltiplos fabricantes especializados em com-
ponentes electrónicos que originaram impérios 
como a Intel e a Microsoft!

Ao longo da história da economia, na 
maioria dos sectores, empresas pequenas uni-
das vencem as grandes! Este é o verdadeiro 
paradigma de gestão!

Com os avanços tecnológicos, nomeada-
mente com a Internet, este paradigma ganha 
um fôlego nunca antes imaginado. O mundo 
está a ficar totalmente ligado. Assim, não in-
teressa o local onde se está sedeado, o tama-
nho da recepção ou o numero de empregados. 
O grande valor são as ideias! O conhecimento 
vence a matéria! Os bens intangíveis superam 
os tangíveis! É o nascer de uma nova econo-
mia... a digital!

Em apenas um ano e meio, três rapazes a 
partir de casa de um deles, construíram um site 
de partilha de vídeos denominado YouTUBE e 
venderam-no por 1.500 milhões de dólares a 
uma empresa que tinha surgido menos de uma 
década antes igualmente pela mão de dois es-
tudantes num centro de informática da sua Uni-
versidade que ocupam hoje a 150ª posição da 
lista das empresas mais poderosas do mundo.

Trata-se da Google que mesmo sendo uma 
empresa com cerca de três mil empregados, 

eles são divididos por grupos nunca superio-
res a dez elementos! As empresas digitais, por 
muito estranho que seja para a maioria a sua 
rentabilidade, assumem-se imunes à crise! Elas 
continuam a crescer quando bancos e grandes 
industrias fracassam! São o fenómeno dos nos-
sos tempos, o resultado de uma nova era eco-
nómica! Essa é a razão pela qual enfrentamos 
tantas crises cada vez mais graves, prolongadas 
e profundas: o mundo como o conhecemos está 
a mudar! Tal como mudou no advento da agri-
cultura e da indústria!

Tal como Darwin nos ensinou: não são os 
maiores nem os mais fortes mas os que têm 
maior capacidade de adaptação que sobrevi-
vem! Essa é a vantagem das PME! Essa foi a 
vantagem do Japão!

Portugal tem estruturalmente essa vanta-
gem! Somos um país maioritariamente com-
posto por PME! As PME têm a vantagem de 
se adaptarem mais rapidamente à mudança e 
o mundo está a mudar radicalmente! A capaci-
dade nacional do desenrasca é uma vantagem 
sem rival no novo paradigma económico! Por-
tugal tem-na! Só precisamos de canalizar as 
nossas vantagens para objectivos estruturais!

A solução do país está em apoiar a mudan-
ça de paradigma: incentivar ideias inovadoras 
por vezes oportunistas, como as da Wit softwa-
re que desenvolveu o MMS para o iphone, ou 
a Kiddo que desenvolveu uma solução tecnoló-
gica para não permitir que crianças se percam, 
ou a Edigma com as suas montras interactivas. 
Estes casos poderiam ter sido desenvolvidos 
pela Quimonda... mas não foram!

As grandes empresas não têm a agilidade 
para dar asas à criatividade e desenvolver solu-
ções. O nosso governo já deveria saber disso! 
Quando contratou uma grande multinacional 
para desenvolver a solução para a colocação 
dos professores, o algoritmo que fez a diferen-
ça surgiu de uma PME não dessa grande or-
ganização! As grandes organizações já sabem 
disso! Por essa razão, elas cada vez mais são 
um vasto consórcio de pequenas equipas! Tal 
como os Keiretsu. 

Assim, a solução para o país passa por dois 
factores: a união em rede das PME de forma 
a poder-se tirar partido das sinergias destas e 
pelo emagrecimento do Estado, demitindo este 
da responsabilidade de ser o timoneiro da nos-
sa economia!

Se o Governo quer apresentar politicas 
construtivas para a evolução do país, permita-
me dar-lhe algumas: apoie as boas ideias que 
proliferam neste canto da Europa se reconhe-
cimento nacional, incentive a criação de con-
sórcios PME.

Certamente todos conhecem o gigante 3M! 
Sabem qual o segredo deste? Cerca de 30% das 
suas receitas têm menos de três anos de exis-
tência!

Independentemente do que seja, 3M é ino-
vação em acção! E se Portugal tivesse um con-
ceito semelhante: uma marca que representaria 
internacionalmente todos os produtos inovado-
res desenvolvidos em Portugal? Algo fruto da 
união das PME? Não seria mais proveitoso o 
dinheiro dos contribuintes para um fim deste 
tipo?

PIN

 JOAquim ROChA DA CuNhA DEfENDE pROpOstA DE «ACCOuNtAbility»

 liÇÕEs DA histÓRiA

No terceiro ano de trabalhos é inevitável 
que o Comité não relance um olhar mais atento 
às economias europeias, e dê um maior enfo-
que nos seus temas ao momento económico e 
social de crise que a Europa e o Mundo vive 
actualmente. As medidas políticas e económi-
cas não impedem e pelo contrário, por vezes 
aprofundam o impacto das crises, pelo que, é 
necessária uma atenção redobrada sobre elas.

Joaquim Rocha da Cunha aborda os temas 
do empreendedorismo e das PME, as chama-
das políticas da UE e dos estados membros, 
com especial relevo aos financiamentos por 
pacotes comunitários. Desta forma o econo-
mista sugere que «as políticas com fundos co-
munitários em Portugal só apoiaram grandes 
empresas e multinacionais, que agora se des-
localizam e encerram, deixando pobreza e des-
qualificação, casos como a Ecco’Let, Yazaki e 
a curto prazo Qimonda, entre tantos outros. O 
grosso dos apoios públicos dirige-se desta for-
ma para as grandes empresas, relegando para 

segundo plano os reais empregadores do país, 
as PME».

No que concerne às grandes obras públicas, 
Rocha da Cunha, tem uma opinião peremptória 
firmando que estas «consomem muitos recur-
sos nacionais e comunitários, empregam mão-
de-obra desqualificada e são um incentivo à 
imigração ilegal, e em pouco contribuem para o 
desenvolvimento económico, sendo um pesado 
ónus para as gerações futuras».

As actuais linhas de orientação Keyne-
sianas, defendidas pelo Governo de Sócrates, 
merecem igualmente um comentário do Presi-
dente da Associação PME – Portugal, «propor 
hoje o modelo de Keynes, é regressar 80 anos 
atrás, e beneficiar a banca e as mega-constru-
toras à custa do contribuinte nacional e comu-
nitário. Quando Keynes propôs e colaborou no 
New Deal norte-americano, nem os EUA eram 
a potência mundial, nem havia de facto infra-
estruturas trans-estaduais e a mão-de-obra não 
estava tão qualificada no sector terciário».

Perante os grupos de trabalho, Joaquim 
Rocha da Cunha defende a elaboração de es-
tudos e análises que permitam uma clara mo-
nitorização da crise, e das políticas empreen-
didas face à mesma, sob a pena das políticas 
poderem aumentar a crise.

«O papel do economista é o de dizer ao 
Governo também o que ele não deve fazer, e 
isto será feito com análise das políticas eco-
nómicas, e das apostas governamentais, para 
determinar se de facto se dirigem ao fomento 
do empreendedorismo e das PME. Aqui as no-
ções de liberdade e democracia económica são 
fundamentais. Sem transparência é impossível 
monitorar rapidamente os efeitos das políticas 
públicas», sustenta Rocha da Cunha.

Defendendo a necessidade de «accounta-
bility», como forma de escrutinar clara e trans-
parente as políticas públicas, Rocha da Cunha 
propõe na Comissão Europeia a instalação de 
um observatório independente, que publique 
informação online detalhada sobre que apoios 

foram concedidos, por categorias, discrimi-
nando verbas atribuídas a novos empreende-
dores, micro, pequenas e médias empresas, por 
cada escalão.

O perito defende que «só assim será pos-
sível medir se os apoios chegam de facto às 
PME, ou são como habitualmente canalizados 
para grandes empresas. Só assim saberemos de 
facto se estamos a estimular empreendedores 
ou pelo contrário a apostar em políticas tradi-
cionais do welfare state de protecção total do 
emprego, do subsídio de emprego ou da inser-
ção, ou da criação de empregos desqualifica-
dos e precários como são os das grandes obras 
públicas».

Joaquim Rocha da Cunha defende a inter-
venção do Estado desde que isso beneficie a 
economia, afirmando que «o estado deve saber 
o que fazer, mas sobretudo o que não fazer».

Financiamentos por pacotes comunitário 
deixam de lado as PME portuguesas
Joaquim Rocha da Cunha, economista, empresário, Presidente da Associação PME – Por-
tugal e 1º Vice-Presidente da Confederação Europeia de PME (ESBA), foi nomeado pelo 
Governo português como perito num Comité sobre empreendedorismo e inovação na Co-
missão Europeia. O empresário apresentou esta semana, em Bruxelas, a sua proposta 
perante os grupos de trabalho do Comité.

Joaquim Rocha da Cunha

O futuro de Portugal está nas PME
Jorge Saraiva
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Jornal das PME – De que forma a LABOR-
SEGUR está preparada para dar resposta às 
empresas na área da SHST?

Álvaro de Castro – A Laborsegur possui 
todos os equipamentos necessários para o 
exercício da sua actividade quer na Saúde no 
Trabalho quer na de Higiene e Segurança no 
Trabalho com Laboratório de Acústica e Vi-
brações e Viatura de Unidade de Saúde.

Desde Maio de 1996 que a Laborsegur pos-
sui um seguro de responsabilidade (inédito) 
que cobre a acção de todos os nossos técnicos 
no exercício das suas funções.

Uma das grandes apostas da Laborsegur 
tem sido a constante actualização no que con-
cerne a equipamentos e métodos de trabalho, 
procurando acompanhar as evoluções técnicas 
neste sector. Todos estes factores fazem com 
que a Laborsegur se apresente no mercado 

como uma empresa fiável e capaz de dar 
uma resposta condigna às diversas so-

licitações que lhe têm sido feitas 
ao longo dos anos no âmbito da 

SHST.

JPME – Quais as prin-
cipais lacunas que tem 
detectado nas empre-
sas portuguesas nes-
ta mesma área?

AC – Uma das críti-
cas recorrentes que os 
nossos novos clientes 
trazem das empresas 
com que trabalharam 
até então é a falta de ri-
gor e profissionalismo 

por parte das empresas 
de SHST, que actuam à 

margem do cumprimento 
da Lei.

Quando um empregador 
que não reúne as condições 

internas necessárias à garan-
tia da prevenção dos 

riscos profis-
s i o -

nais e promoção da vigilância da saúde dos 
seus trabalhadores, e quando a isso não esteja 
legalmente obrigado, recorre a outras entida-
des para a prestação dos serviços externos de 
SHST, é com a convicção de que esta empresa 
estará habilitada a dar resposta às obrigações 
legais que lhe são impostas nesse âmbito de 
actuação, o que nem sempre acontece.

A verdade é que continuam a proliferar as 
empresas não autorizadas que se apresentam 
no mercado como empresas capazes de dar 
resposta as exigências legais, quando na ver-
dade o trabalho realizado por essas empresas 
não tem validade.

JPME – Esta conduta levará, com certeza, 
à descredibilização do sector…

AC – Essa é uma das principais lacunas nes-
sa área e que maior repercussão tem neste sec-
tor, uma vez que leva à uma descredibilização 
generalizada que atinge as empresas devida-
mente autorizadas e aptas a prestar um serviço 
eficiente e credível.

O trabalho de sensibilização e uma maior 
actividade inspectiva levada a cabo pela ACT 
tem servido como alerta para esta situação, 
sendo que, actualmente assistimos a uma 
maior consciencialização das empresas para 
a obrigatoriedade de contratarem empresas de 
serviços externos, devidamente autorizadas.

A verdade é que há empresas a laborar 
sem a devida autorização com processos de 
concessão pendentes ou já com despacho de 
indeferimento.

Algo está mal, porque enquanto aguardam 
pela concessão da autorização, não deveriam 
estar em funcionamento, e se não conseguem 
a concessão de autorização é porque não re-
únem os requisitos necessários o que se tra-

duziria numa prestação deficitária dos 
serviços.

JPME – O que falta mudar em 
Portugal para haver uma maior 
atenção para esta área

?
AC – Falta, a meu ver, uma ver-

dadeira actuação da Inspecção do 
Trabalho (agora mais musculada 
Autoridade para as Condições 
de Trabalho) que, nos termos da 
legislação que a regula, deveria 
prestar às entidades patronais, 
aos trabalhadores e às associa-
ções representativas as infor-
mações, conselhos técnicos ou 
recomendações sobre o modo 
mais adequado de observar as 
disposições para melhoria das 
condições de trabalho.

Há uma necessidade cres-
cente de um novo discurso, 

de uma nova intervenção, que dote as empre-
sas portuguesas de um maior conhecimento, 
numa primeira fase, sobre as suas obrigações 
legais tanto no que concerne as relações e con-
dições de trabalho como no que diz respeito às 
regras relativas à SHST. 

JPME – E quanto a incentivos às empre-
sas cumpridoras?

AC – Não há programas de incentivo pensa-
dos para beneficiar as empresas que cumprem 
com as suas obrigações legais nessa área. Por-
que não um programa de incentivos fiscais, 
que poderia passar pela redução do IRC, por 
exemplo?

Certamente este tipo de acção iria gerar 
uma mudança de atitude por parte das em-
presas, um crescente movimento de reacção e 
melhoria global, tanto para as empresas em si 
como para os seus colaboradores.

Por outro lado, seria de grande interesse 
que essa consciencialização começasse pelas 
escolas com a inclusão nos programas dos 
alunos do secundário das normas relativas às 
condições de trabalho, promovendo-se a reali-
zação de colóquios e visitas às empresas com 
o acompanhamento por técnicos competentes.

Também seria necessária a existência de 
maior número de médicos do trabalho em con-
dições de dar assistência às empresas, isto é, 
com a especialidade que a Ordem dos Médi-
cos lhes exige, uma vez que esta é uma das 
principais lacunas no âmbito da assistência em 
Saúde no Trabalho.

JPME – Quais as perspectivas da Labor-
segur para 2009, tanto para a empresa em 
si, como para o sector em geral?

AC – O ano de 2009 para a Laborsegur pro-
mete ser um ano de consolidação no merca-
do, porquanto tem uma boa lista de clientes 
e possui em grupo de profissionais de grande 
competência técnica e social. De referir que a 
Laborsegur tem conseguido que as empresas 
que assiste lhe dêem uma boa colaboração 
para a prevenção dos riscos profissionais, o 
que muito beneficia todos os intervenientes, já 
que uma das suas maiores apostas é a sensi-
bilização.

No que respeita ao sector em geral verifica-
se que cada ano, melhor se vai fazendo.

Existe uma melhor actuação de emprega-
dores e trabalhadores no que concerne ao cum-
primento das normas de segurança. Não será 
por falta de legislação, pois é de realçar que 
o Regulamento de Segurança no Trabalho da 
Construção Civil é de 1958 e ainda está em vi-
gor, por se considerar actualizado. É necessá-
rio sim continuar a promover melhor seguran-
ça e incentivos para quem a faz, o que espero 
que aconteça.

“Faltam incentivos
às empresas cumpridoras”
A Laborsegur nasce da constatação do seu sócio-gerente Álvaro de Castro, Inspector de Trabalho agora aposentado, da 
necessidade de existirem empresas especializadas na prestação dos serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 
(SHST) que garantissem o cumprimento das obrigações legais que impendiam sobre as empresas. Em entrevista ao 
JORNAL DAS PME, Álvaro de Castro fala-nos um pouco sobre a actividade da sua empresa, bem como da actual situação 
do sector em Portugal.

 Álvaro de Castro sublinha também a falta de rigor e profissionalismo que leva à descredibilização do sector
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Tecnicamente, considera-se um período 
recessivo após dois trimestres negativos. Des-
de que existem dados disponíveis em Portugal 
(desde 1978), a primeira década do século XXI 
regista, pela primeira vez, o recorde de três re-
cessões numa só década! A primeira foi na se-
gunda metade de 2002, a segunda foi igualmente 
nos dois últimos trimestres de 2004.

Contudo, pior que ser a terceira vez que Por-
tugal está em recessão é o facto de esta ser mui-
to mais prolongada que as anteriores de acordo 
com as previsões. A conclusão parece óbvia: 
Portugal tende para a estagnação!

Essa é a explicação óbvia quando nos últi-
mos anos se verifica que Portugal não consegue 
crescer mais que dois por cento e as recessões 
são cada vez mais frequentes e prolongadas!

O efeito dominó

A imagem em baixo, demonstra o cresci-
mento de Portugal desde que existem registos, 
as barras vermelhas referem-se às crises nos 
EUA e a sua duração.

Ao misturar as duas, existem duas conclu-
sões óbvias:

•	 Na década de oitenta, as recessões em 
Portugal surgem com algum ligeiro atraso com-
parativamente às dos EUA, tal é resultante do 
efeito dominó

•	 Igualmente característico do efeito 
dominó, a franca recuperação registada após a 
recessão.

•	 No entanto, durante a década de no-
venta regista-se um estado lastimável com crises 
sucessíveis. Tratam-se notoriamente de crises 
estruturais internas no país e não do efeito do-
minó.

•	 Em trinta anos, Portugal apenas por 
duas vezes ultrapassou os 3%! Tal ocorreu na 

década de oitenta!
•	 Desde noventa o país mostra indícios 

de crise estrutural pois não recupera substancial-
mente e os efeitos dominó só agravam!

Em suma, não podemos culpar os outros pa-
íses pelo nosso mau estar! A responsabilidade é 
nossa e como tal, é igualmente nossa a respon-
sabilidade de recuperar!

As causas

As explicações são várias. A adesão ao Euro 
foi um choque dado que uma parte substancial-
mente do “motor” da nossa economia era com-
posto por empresas com baixo valor acrescen-
tado. A irresponsabilidade orçamental registada 
no final dos anos 90 em conjunto com o tecto do 
défice público imposto pela Comissão Europeia 
penalizaram a eficácia da nossa politica fiscal. 
Com o país a tender para a estagnação, o povo 
tentou manter o mesmo nível de vida resultando 
no endividamento excessivo. Tal fenómeno con-
tudo não foi exclusivo de Portugal, o endivida-
mento excessivo e o crédito de risco resultou no 
subprime e na crise do sector financeiro que fez 
baixar a confiança dos investidores resultando 
na actual recessão.

Como poderia tudo mudar!

Face às causas anteriormente descritas, elas 
não são contudo, a raiz do problema. Se Portu-
gal tivesse apostado numa economia de valor 
acrescentado aproveitando os paradigmas da 
economia digital em vez de insistir em evitar 
despedimentos de indústrias sem valor numa 
perspectiva de país desenvolvido, o país teria 
progredido, o poder de compra teria aumentado 
e o endividamento não seria tão excessivo. Por-
tugal teria assim cumprido com o tecto imposto 

pela Comissão Europeia e hoje estaríamos mais 
imunes à crise não tendendo para a estagnação.

O falso mito do desemprego!

Quando o desemprego aumenta, existe uma 
tendência excessivamente proteccionista por 
parte do Governo controlá-lo! A década de 90 
nos EUA, existiu uma forte tendência para deps-
dimentos colectivos fruto de reestruturações das 
empresas. Hoje, verificou-se que por cada posto 
eliminado gerou-se 1,5 empregos. O empreen-
dorismo surgiu como consequência do aumento 
do desemprego resultando na evolução do país.

O que fazer?

Em suma, existem dois problemas: o governo 
que ao tentar proteger as grandes empresas com 
gastos públicos assume a condução da nossa eco-
nomia gerando favorecimentos injustos. Por ou-
tro lado, continua a não existirem projectos de va-
lor acrescentado quer no surgimento de novas or-
ganizações voltadas para a economia digital quer 
a mudança das existentes para este paradigma.

Vivemos numa era da informação, uma vaga 
que vai mudar o mundo a todos os níveis. Não 
embarcar nesta era é repetir o mesmo erro que 
Portugal fez quando da era da industrialização! O 
sucesso depende da digitalização das nossas em-
presas e da inovação dos nossos empreendedores 
numa óptica voltada para a era da informação! 

Tal como Portugal, a maioria dos países em 
todo mundo ainda não se digitalizaram, como 
tal estamos em pé de igualdade à partida. Se de-
senvolvermos um novo sentimento de mudança, 
apostando em PME inovadoras digitais, o pro-
blema estrutural resolve-se a Portugal pode, em 
pouco tempo, evoluir da estagnação para líder 
na nova economia. 

Portugal:
uma década para esquecer!
Jorge Saraiva

 CRISOLOGIA

LABORSEGUR ANTECIPA-SE 
À OBRIGATORIEDADE DE 
“ACREDITAÇÃO”

JPME – A Laborsegur tem um novo 
serviço acreditado de medição do som. 
Pode falar-nos mais um pouco acerca 
deste serviço?

AC – Entende-se por Acreditação “ates-
tação de terceira parte, relativa a um or-
ganismo de avaliação da conformidade, 
que constitui um reconhecimento formal 
da competência para a realização de ac-
tividades específicas da avaliação da con-
formidade “.

Ter os ensaios de ruído nos locais de 
trabalho, ruído ambiente e vibrações acre-
ditados, é uma mais-valia para a empresa 
cujo laboratório que realiza estes ensaios 
e para o cliente, uma vez que cada en-
saio pressupõe a “ Determinação de uma 
ou mais características de um objecto de 
avaliação da conformidade, de acordo com 
um procedimento “.

Para a Laborsegur foi importante iniciar 
o processo de acreditação dos ensaios de 
Ruído nos Locais de Trabalho, Ruído Am-
biente e de Vibrações em 2006, antecipan-
do desta forma o reconhecimento externo 
do cumprimento de todos os requisitos 
legais, normativos e estatutários na reali-
zação destes ensaios.

Assim, antecipamo-nos à obrigatorieda-
de de acreditação destes ensaios até 2011 
de acordo com o previsto no DL 9/2007. 
Finalmente em 28 de Novembro de 2008, 
foi-nos concedida a acreditação, permi-
tindo-nos actuar perante um leque mais 
vasto de clientes.

Actualmente são poucas as empresas 
de serviço externo de HST a ter um labora-
tório de acústica e muitas menos as que já 
obtiveram a sua acreditação, o que coloca 
a Laborsegur numa situação de vantagem.

Foi prevendo e antecipando uma ne-
cessidade futura que conseguimos dar 
hoje resposta às necessidades sentidas 
nessa área com a garantia de um serviço 
devidamente acreditado.

BREvE HISTORIAL

Agosto 2006 – Enquanto em-

presa de serviço externo de SHST, a 

Laborsegur reúne todos os requisitos 

exigidos por Lei para obtenção da au-

torização que é requisito obrigatório 

para exercício da sua actividade. 

2001 – Desde esta data, a Labor-

segur tem certificado o Sistema de 

Gestão da Qualidade pela Norma NP 

EN ISO 9001:2000.

Novembro 2008 – A Laborsegur 

passa a ter um Laboratório de Acústi-

ca devidamente acreditado pelo IPAC, 

destinado a realização de ensaios de 

Ruído (Locais de Trabalho e Ambiente) 

e ao ensaio de Vibrações.

Livro de S.H.S.T. – Numa co-au-

toria de Álvaro de Castro, com 1698 

páginas, esgotou nas suas duas edi-

ções e foi considerado pela Revista 

Segurança como sendo a “Bíblia da 

Segurança”.

NO QUE RESPEITA A ENSAIOS DE RUÍDO 
NOS LOCAIS DE TRABALHO
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NO SENTIDO DE IMPRIMIR MAIOR DINÂMICA AO INVESTIMENTO

ANIP vai ser
reestruturada
O Presidente da República de Angola, José Eduardo dos
Santos, criou um grupo de trabalho para levar a cabo a
reestruturação da Agência Nacional de Investimento Pri-
vado (ANIP), com o principal objectivo de imprimir
maior dinâmica aos seus serviços e a garantir a inserção
correcta do investimento privado na estratégia nacional
de desenvolvimento sustentado.

MELHORIA DA CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA É O OBJECTIVO

LUANDA CONTA
COM NOVOS ACESSOS

No sentido de resolver os congestionamen-
tos do tráfego rodoviário em Luanda, o Ga-
binete Técnico Executivo de Coordenação
dos Projectos da Província de Luanda tor-
nou público os novos acessos à cidade de
Luanda, a partir do Morro Bento (Samba) e
Viana.
Assim, foram integrados no projecto da via
da Samba seis eixos. O primeiro compreen-
de a localidade do Morro Bento, Vala Um,
em direcção à cidade; o segundo, desde o
Morro Bento até a Vala Um, ligando a rua
Sagrada Esperança à Ho-Chi-Min; o terceiro
passando pelo Motel Sun Set, em direcção
à Praia do Bispo, e Marginal.
Um quarto eixo será construído entre o
Morro Bento, passando por baixo da ponte
do Zamba Dois, em direcção à Praia do Bis-
po, e Marginal; o quinto saindo da zona do
Morro da Luz, circulando pelo Zamba Dois,
ligando o Prenda à Ho-Chi-Min; e o sexto,
pela ponte do Zamba Dois até ao Josina
Machel.
De salientar ainda a integração da via ex-
presso Luanda/Viana, ligando a rua dos Co-
mandos à avenida Ngola Kiluanje, apa-
nhando a estrada de São Paulo até a Sena-
do da Câmara.

Segundo nota de imprensa dos Servi-
ços de Apoio ao Presidente da Repú-
blica, o grupo de trabalho é coorde-

nado por Aguinaldo Jaime e integra os as-
sessores Económico e para os Assuntos
Parlamentares do Chefe de Estado, respec-
tivamente, Archer Mangueira e Francisco
Queiroz.

Integram também a comissão, o asses-
sor económico do Primeiro-Ministro, Antó-
nio Furtado, o inspector-geral do Ministé-
rio do Interior, Eduardo Sambo, o consultor
da ministra do Planeamento, Alves da Ro-
cha, e ainda o representante da ANIP, Oli-
veira Balombo.

Este grupo de trabalho deverá, por um
lado, propor a reformulação da legislação e
da regulamentação reguladora do investi-

mento privado, bem como proceder à revi-
são dos incentivos fiscais, cambiais e adua-
neiros a conceder ao investimento privado.

E, por outro lado, deverá propor meios
eficazes de acompanhamento e de avalia-
ção dos resultados alcançados pelo investi-
mento privado e a sua articulação com os
incentivos concedidos.

Outra das atribuições dadas a esta co-
missão é a de reflectir sobre a problemática
da concessão de vistos, no quadro dos pro-
cessos de investimento privado aprovados,
e repensar o estatuto da ANlP, incluindo as
suas competências, a sua dependência or-
gânica e metodológica, assim como a sua
articulação com os órgãos da Administra-
ção do Estado que intervêm na problemáti-
ca do investimento.

GOVERNO DA REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTROS QUE COMPÕEM
O GOVERNO DE ANGOLA
Ministro da Defesa Nacional – Kundi Paihama

Ministro do Interior – Roberto Leal Ramos Monteiro

Ministro das Relações Exteriores – Assunção Afonso dos Anjos

Ministro da Economia – Manuel Nunes Júnior

Ministro da Administração do Território - Virgílio Ferreira de Fontes Pereira

Ministro da Administração Pública, Emprego e Segurança Social – António Domingos Pitra Costa Neto

Ministra da Justiça – Guilhermina Contreiras da Costa Prata

Ministro das Finanças – Eduardo Leopoldo Severim de Morais

Ministra do Planeamento – Ana Afonso Dias Lourenço

Ministra do Comércio – Maria Idalina de Oliveira Valente

Ministro de Hotelaria e Turismo – Pedro Mutindi

Ministro da Agricultura – Afonso Pedro Canga

Ministro das Pescas – Salomão José Luheto Xirimbimbi

Ministro da Indústria – Joaquim Duarte da Costa David

Ministro dos Petróleos – José Maria Botelho de Vasconcelos

Ministro da Geologia e Minas – Makenda Ambroise

Ministra do Ambiente – Maria de Fátima Monteiro Jardim

Ministra da Ciência e Tecnologia – Maria Cândida Teixeira

Ministro do Urbanismo e Habitação – Diakumpuna Sita José

Ministro das Obras Públicas – Francisco Higino Lopes Carneiro

Ministro dos Transportes – Augusto da Silva Tomás

Ministra da Energia – Emanuela Afonso Vieira Lopes

Ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação – José Carvalho da Rocha

Ministro da Saúde – José Vieira Dias Van-Dúnem

Ministro da Educação – António Burity da Silva Neto

Ministra da Cultura – Rosa Maria Martins da Cruz e Silva

Ministro da Assistência e Reinserção Social – João Baptista Kussuma

Ministra da Família e Promoção da Mulher – Genoveva da Conceição Lino

Ministro dos Antigos Combatentes e Veteranos de Guerra – Pedro José Van-Dúnem

Ministro da Juventude e Desportos – Gonçalves Manuel Muandumba

Ministro da Comunicação Social – Manuel António Rabelais

Ministro sem Pasta – António Bento Bembe

Ministra sem Pasta – Francisca de Fátima do Espírito Santo de Carvalho Almeida

GOVERNADORES PROVINCIAIS 
DA REPÚBLICA DE ANGOLA
Bengo - Jorge Inocêncio Dombolo

Benguela – Armando da Cruz Neto

Bié – Cândida Celeste da Silva 

Cabinda – Aníbal Rocha

Kuando Kubango - Eusébio Teixeira de Brito

Cunene – António Didalelwa

Huambo – Albino Malugno

Huíla – Isaac Francisco Maria dos Anjos

Kwanza Norte – Henrique André Júnior

Kwanza Sul – Serafim do Prado

Luanda – Francisca do Espírito Santo

Luanda Norte – Ernesto Muangala

Luanda Sul – Cândida Maria Guilherme Narciso

Malanje –  Boaventura da Silva Cardoso

Moxico – João Ernesto dos Santos

Namibe – Álvaro de Boavida Neto

Uíge – Mawete João Baptista

Zaire - Pedro Sebastião

O Presidente da República de Angola, José

Eduardo dos Santos, nomeou em Outubro último

os novos membros do Governo angolano. Dei-

xamos aqui, não só a listagem dos novos minis-

tros, mas também a dos Governadores Provin-

ciais daquele país. A composição completa do

Governo poderá ser consultada em www.ango-

la-portal.ao

BREVES

RODEADO POR UM CONJUNTO DE INFRA-ESTRUTURAS

LUANDA COM NOVO 
AEROPORTO INTERNACIONAL

Estão a decorrer as obras do novo Aeropor-
to Internacional de Luanda, projectado para
duas pistas duplas com capacidade de
aterrizagem do maior avião comercial do
mundo, o Airbus A380.
O aeroporto está a ser construído no quiló-
metro 30, arredores do município de Viana,
e tem a sua conclusão prevista para 2010.
Em declarações à imprensa, o membro da
coordenação de projectos do Gabinete de
Reconstrução Nacional, António Flore,
adiantou que as pistas estarão orientadas a
sul e norte do local.
Quando estiver operacional, a pista norte
terá quatro quilómetros e 200 metros de
comprimento, enquanto a sul, três quilóme-
tros e 800 metros de comprimento. As duas
terão 60 metros de largura cada uma.
Esta construção prevê ainda infra-estruturas
aeroportuárias, como um terminal de pas-
sageiros para aviões nacionais e internacio-
nais, a torre de controlo, um terminal para a
presidência, uma rede de hotéis, entre ou-
tras estruturas de apoio.
A empreitada está a cargo da empresa Chi-
na International Fund Limited e ocupa uma
área de cinco mil hectares.

José Eduardo dos Santos
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COM O OBJECTIVO DE REFLECTIR A CONFIANÇA E ESPERANÇA DO POVO ANGOLANO

FILDA 2009 sob o lema
do desenvolvimento sustentável
Este é, certamente, um movimento cívico que promete dar muito que falar nos próximos tempos e que vem tocar numa das prin-
cipais feridas das empresas portuguesas– o pagamento de IVA. Evocando uma sociedade mais produtiva, lucrativa e justa, o mo-
vimento “IVA com Recibo” pretende levar à discussão pública e parlamentar os problemas que o actual sistema de pagamento de
IVA acarreta para as Pequenas e Médias Empresas (PME) que, por si só, representam 99,6% do tecido empresarial português.

www.filda-angola.com

A 26ª edição da Feira Internacional
de Luanda (FILDA), vai decorrer de 14 à
19 de Julho de 2009, sob o lema “Para
um desenvolvimento cada vez mais sus-
tentável 2009. A Agro-pecuária é a nossa
aposta”. 

A FILDA 2009 acontece precisamen-
te no ano em que se volta a regularizar o
sistema democrático e a impulsionar a
economia angolana tendo como base a
criação de condições objectivas para o
desenvolvimento da actividade comer-
cial e industrial, mineira e de serviços
em prol da melhoria das condições de vi-
da dos angolanos.

O lema deste evento caracteriza a
confiança, esperança que os angolanos
têm no seu desenvolvimento com busca
nas acções do Governo e dos principais
actores da sociedade para que Angola se
afirme como nação próspera. Por outro
lado, o país tem que entrar no rumo do
desenvolvimento sustentável não só no
tocante aos aspectos económicos, mas
também, ao nível do bem-estar social.

À semelhança das edições anteriores,

a FILDA destina-se a medir as potencia-
lidades das empresas, proporcionando
oportunidades de negócios entre os dife-
rentes actores económicos, nacionais e
estrangeiros, com a participação em evi-
dência de vários bancos e empresas de
seguros.

Para a edição de 2009 estão já confir-
madas as participações de várias empre-
sas estrangeiras, vindas de países como
Cuba, Portugal, Brasil, Alemanha, Espa-
nha, África do Sul, Namíbia, Ghana,
Alemanha, Uruguai, Brasil, França, Chi-
na, Países Baixos, Paquistão e Egipto. 

A FILDA possui um canal multimé-
dia que vai exibir através de ecrãs colo-
cados nos pavilhões, publicidade de di-
versas empresas, bem como programas
de eventos que decorrerão ao longo da
feira.

Poderão ainda os expositores contar
com os serviços de um “business cen-
ter”, sala de reuniões, sala de conferên-
cias e, de acordo com as suas necessida-
des, poderão ter acesso na FILDA aos
serviços bancários, transporte de e para a
FILDA, estafeta expresso, restaurantes e
segurança adicional.

CERTAME IRÁ DECORRER DE 4 A 7 DE JUNHO, EM LUANDA

Alimentícia 2009
abre inscrições 
aos expositores

www.arenaangola.com

A 5ª edição da Feira Internacional de Ali-
mentação, Bebidas, Hotelaria e Restauração
(Alimentícia 2009), a decorrer de 4 a 7 de
Junho deste ano, nas instalações da Feira In-
ternacional de Luanda (FIL), já está em pre-
paração, tendo já arrancado as inscrições pa-
ra as empresas expositoras.

Os organizadores do evento informaram
que das 92 empresas participantes na edição
transacta 75 manifestaram-se interessadas
em expor este ano e 41 delas já enviaram as
fichas de adesão para a organização, como
forma de assegurar a presença na FIL. 

Para a 5ª edição do evento, o Grupo Em-
presarial Arena Direct, um dos organizado-
res da exposição, em parceria com a Direc-
ção Nacional do Comércio Interno (DNCI) e

o consórcio FIL, está a criar condições para
convencer o maior número possível de em-
presas ligadas ao sector da alimentação, be-
bidas e restauração nas 17 províncias do
país, excepto Luanda, onde a maioria das
empresas do ramo participam regularmente
no evento. 

A iniciativa visa alargar o leque de expo-
sitores, privilegiar o empresariado nacional,
aumentar o espaço físico da exposição, bem
como superar o número de firmas exposito-
ras e de visitantes, relativamente à 4ª edição. 

Em 2008, a exposição decorreu numa ex-
tensão coberta de dez mil metros quadrados,
correspondentes aos pavilhões I e II, onde as
empresas apresentaram os respectivos pro-
dutos e serviços, destacando-se, entre elas,
as firmas Tanamont, Animarket, Angoalis-
sar, Angolaves e o Projecto Aldeia Nova.

UM ESPAÇO COMERCIAL E DE CONTACTO DO SECTOR NO MERCADO ANGOLANO

Constroi Angola 2009
consolida promoção
das empresas
da construção

A decorrer de 15 a 18 de Outubro de
2009, a Constroi Angola – Salão Interna-
cional da Construção Civil, Obras Públicas
e Segurança está em fase de preparação pa-
ra a sua 7ª edição que terá lugar na capital
angolana. Este evento tem vindo a assumir-
se como um local privilegiado para as prin-
cipais empresas angolanas e internacionais
divulgarem os seus produtos e serviços. A
oferta expositiva estará presente através de
vários sectores, tais como: materiais de
construção, empresas de construção, pro-
jectos e fiscalização de obras promotores e
mediadores imobiliários, equipamentos de
segurança activa e passiva, empresas de
ambiente e energia.

A Constroi Angola constitui uma plata-
forma na estratégia de implementação 
e divulgação das empresas, a melhor for-
ma de "tomar o pulso" ao mercado e co-
nhecer as suas tendências actuais e futu-
ras. Segundo os seus promotores, “partici-
par na Constroi Angola 2008 é a forma
mais económica e eficaz de ganhar uma
forte presença no mercado e de construir
ou consolidar a imagem da sua marca em
Angola.

Para mais informações:
E-mail: constroiangola@gmail.com 
Telefones: 0044 (0)2077036865

0044 (0)7828693599
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QUADRO LEGAL EM ANGOLA É ATRACTIVO

Governo
angolano aposta
no turismo
Angola fez-se representar na Bolsa de Turismo de Lisboa
(BTL) com uma delegação de quarenta pessoas, apresen-
tando aspectos da cultura e símbolos nacionais, com des-
taque para o artesanato, culinária, bandeiras, através de
postais, revistas e cartazes publicitários, retratando o
manancial turístico angolano.

PARA UMA MAIOR AGILIDADE

Porto de Luanda com
obras de beneficiação

A empresa Multiterminais está a investir
mais de 13 milhões de dólares na recons-
trução do cais e do pavimento do terminal
de carga geral do porto de Luanda.

Um trabalho que vai permitir maior agi-
lidade na distribuição de cargas, bem como
no carregamento dos navios, com base num
contrato que foi assinado entre a referida
empresa e a construtora portuguesa Mota
Engil.

Esta empreitada envolve também a re-

construção das estradas circundantes ao
terminal, bem como outras intervenções
para que numa primeira fase o cais conti-
nue funcional.

As obras vão decorrer ao longo do cor-
rente ano e, dos cinco postos de atracação,
dois serão mobilizados para não prejudicar
o funcionamento do porto durante as obras.

O objectivo final é que após a conclusão
desta empreitada os navios já não fiquem
longos dias à espera para atracar.

COM MAIS DE 130 MILHÕES DE EUROS

PORTUGUESES INVESTEM
NO SECTOR DA MADEIRA

Empresas portuguesas de transformação
de madeira pretendem investir mais de
130 milhões de euros na instalação de
fábricas de serração, carpintaria e mobiliá-
rio em Angola. O anúncio foi do presiden-
te da Associação das Indústrias de Ma-
deira e Mobiliário de Portugal (AIMMAP),
Fernando Rolin, que revelou ainda que a
edificação das novas unidades fabris vai
permitir a construção de 2200 habitações
por ano.
Através da AIMMP, as empresas preten-
dem agora efectuar um estudo de viabili-
dade às florestas existentes em Angola
indo, numa primeira fase, procurar encon-
trar regiões com madeiras favoráveis para
a transformação, estando em curso um
inventário exaustivo sobre a floresta de
Angola.

NA ÁREA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

GRUPO LONRHO CRIA
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

O grupo Lonrho, com uma vasta carteira
de investimentos em África, vai criar um
centro de distribuição de material de
construção em Angola que ficará sedea-
do na província de Bengo, no Norte de
Angola.
Este projecto, que ocupará uma área de
75 hectares, fica localizado em Quinzen-
ze/Mussenga no município de Dande.
Para lançar o projecto a Lonrho vai criar
uma companhia de direito angolano de
nome Lonrho Aggregates Angola (LAA) on-
de terá 51% do capital. Os outros sócios
da LAA serão a empresa angolana Project
Net, Lda. (com 14%) e o fornecedor de
material Golden Market, SA (com 35%).
O projecto deverá representar um investi-
mento de cinco milhões de dólares, 65%
dos quais financiados pela banca angola-
na.

COM CAPITAIS PORTUGUESES

ANGOLA VAI TER NOVA 
FÁBRICA DE CERVEJA

Angola vai ter uma nova fábrica de cerve-
ja a partir do segundo semestre de 2010,
num investimento inicial de 74,6 milhões
de euros da responsabilidade da empre-
sa angolana Única, onde a cervejeira por-
tuguesa Unicer possui 49% do capital.
António Pires de Lima, administrador da
Unicer afrimou em Luanda que a nova fá-
brica, que começa a ser construída em
2009, terá uma capacidade inicial de 120
milhões de litros de cerveja.
O grupo empresarial luso-angolano prevê
um segundo investimento de 29,8 mi-
lhões de euros para aumento da produ-
ção para 200 milhões de litros num pe-
ríodo entre dois e três anos após a entra-
da em funcionamento da primeira fase
do projecto.
A fábrica localizada em Viana, a 30 
quilómetros de Luanda, será gerida pela
Unicer.

BREVES

RECUO DO PREÇO DO PETRÓLEO É PRINCIPAL FACTOR

CRESCIMENTO ECONÓMICO
ANGOLANO DESACELERA

Em 2008, o crescimento económico angola-
no poderá ter ficado em 15%, abaixo das
últimas previsões, devido à desaceleração
da actividade económica global. De acordo
com o vice-governador do Banco Nacional
de Angola, Miguens de Oliveira, “o cresci-
mento económico pode ficar afectado" devi-
do à conjuntura actual, que está a fazer re-
cuar fortemente nos mercados internacio-
nais o preço do petróleo, componente
largamente maioritária das exportações an-
golanas. O vice-governador salientou ainda
a crescente importância da economia não-
petrolífera no crescimento económico de
Angola e considerou que uma variação pró-
xima de 15% seria "suficientemente grande"
para o país, que tem vindo a crescer cerca
de 20% ao ano.
Mais positiva é a previsão de um possível
abrandamento da inflação, numa altura em
que o país está "bem acima de meta de
10%" no índice de preços ao consumidor.

VISANDO A PREVENÇÃO DOS RISCOS PROFISSIONAIS

GOVERNO PROMOVE 
CAMPANHA DE SHST

O Ministério da Administração Pública, Em-
prego e Segurança Social (Mapess) promo-
veu recentemente, no Centro de Construção
Civil de Formação Profissional de Viana, a
"Campanha sobre segurança, higiene e saú-
de no trabalho", visando implementar as ac-
ções educativas, formativas e de avaliação
para uma gestão eficaz da prevenção dos
riscos profissionais.
Neste âmbito, o Mapess tem como acções
a realizar a formação de inspectores de tra-
balho e formação dos técnicos das empre-
sas e a participação dos empregadores na
aplicação das matérias legais vigentes. 
A formação no domínio de segurança e
saúde no trabalho, avaliar a actividade de
serviços de segurança e higiene no trabalho
nas empresas, assim como a sensibilização
dos parceiros sociais sobre a matéria, cons-
tam igualmente das acções a realizar pelo
Mapess.

NO QUADRO DA REESTRUTURAÇÃO DAS CIDADES

GOVERNO INVESTE 50 MIL
MILHÕES DE DÓLARES 
EM HABITAÇÃO

O governo angolano propõe-se investir 50
mil milhões de dólares, nos próximos quatro
anos, na construção de cerca de um milhão
de fogos habitacionais, em todo país, no
quadro da reestruturação das cidades.
Neste sentido, está em implementação um
programa executivo, para o período
2008/2012, cujo objectivo central é propor-
cionar melhor habitação para todos, pro-
gressivamente, num ambiente cada vez
mais saudável. Assim, as áreas urbanas e
suburbanas do país terão planos directores
de desenvolvimento, visando a estruturação
das cidades, de tal modo que satisfaçam as
condições mínimas em termos de infra-es-
truturas e da procura da habitação.

BREVES

Durante o certame, o vice-ministro da
Hotelaria e Turismo, Paulino Baptis-
ta, afirmou que o Governo de Ango-

la está fortemente apostado em desenvolver o
sector turístico, criando condições para que a
classe empresarial possa investir na constru-
ção de novos hotéis e em espaços para a acti-
vidade turística.

Segundo Paulino Baptista, que falava pe-
rante uma plateia de investidores portugueses
na BTL, Angola é actualmente um país em
franco crescimento e comparativamente me-
lhor em relação ao que foi em tempos de guer-
ra. 

Nesse contexto, a Angola de hoje é mais
alegre e fortemente comprometida com o pro-

gresso, onde os cidadãos trabalham para que o
país ocupe o seu lugar no contexto das nações,
de modo a permitir dias melhores para todos
quanto nela queiram habitar. 

No quadro hoteleiro, o vice-ministro ango-
lano referiu haver consideráveis investimen-
tos, quer de cidadãos nacionais, quer estran-
geiros. Contudo, reiterou o convite à classe
empresarial que queira apostar em Angola, in-
centivando-a "a não medir esforços”, por ser
um dos países mais promissores do mundo. 

Um outro factor de interesse para os poten-
ciais investidores é o facto de o quadro legal
actualmente em vigor em Angola ser atractivo
e o potencial natural turístico do país abranger
todas as formas imaginárias de turismo.
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Q.R.E.N. Queremos
Revolucionários
Empreendedores
Nacionais

11%

79%

10%

SIM NÃO Não sei

11%

79%

10%

SIM NÃO Não sei

Inquérito no site PME Portugal:
Acha que 2009 vai ser um ano melhor, com mais rendimento disponível 
em Portugal?

Factos do País:

Entre 2006 e Setembro de 2008, a Ad-
ministração Pública eliminou 51.488 postos 
de trabalho. Entre 2009 e 2011, prevê-se a 
eliminação de mais 56.000!

Quem quer ser Funcionário Publico?

Entre 2005 e 2008, o numero de de-
sempregados com o ensino superior subiu 
de 48.500 para 68.700!

Quem disse que o diploma é uma ga-
rantia de futuro?

Na Europa, a esperança média de vida 
de uma empresa são doze anos e meio! Este 
número tem vindo a cair!

Se o Estado que, aparentemente é a 
única organização que não deve fechar as 
portas, já não é uma opção válida para em-
prego. Se o privado não vive o suficiente 

para nos alimentar teremos de ser realistas 
e honestos connosco: já não há empregos 
para toda a vida! Os que existiam estão a 
acabar! Já nem a Função Pública nos permite 
tal privilégio!

Da mesma forma, já não existem ga-
rantias fruto do sacrifício de tirar um cur-
so...

Contudo, esta só é uma frustração para 
aqueles que esperam que algo lhes caia do 
céu! Provavelmente, para muitos “boys”os 
“jobs” caiam do céu!

A questão do novo Portugal Reinventa-
do é outra: o que devem fazer as imensas 
multidões de desempregados? E os licen-
ciados desempregados?

O primeiro conselho é simples: evitem 
os empregos que outrora todos pensavam 
ser beneces: os grandes grupos multinacio-

nais e o Estado! Isto porque, a continuar 
desta forma, as multinacionais não encon-
tram qualquer valor acrescentado em Portu-
gal e preferirão uma posição Ibérica a partir 
de Espanha que tem um mercado superior. 
Por outro lado, o Estado carece de votos e 
para tal, deve empregar... mas esses em-
pregos só engordam e atrasam o país logo, 
partindo do principio que teremos gover-
nantes competentes, a ganância dos votos 
não pode ser razão para permitir afundar 
o país!

Surge assim a grande questão: com 
quem devemos contar?

A resposta é simples e maravilhosa: 
connosco próprios!

Está na hora de procurarmos respostas 
dentro de nós! Está na hora de realizarmos 
os nossos sonhos! É altura de encontrar 
aquele destino que sonhámos em crian-
ças... fazer aquilo que sempre sentimos 

como ser o que deveria ser feito mas nos 
acobardamos de começar! Está na hora de 
sermos a nova estirpe de empreendedores 
que reinventarão Portugal! 

É o fim dos discurso de: “se fosse eu...”. 
O fim dos treinadores de bancada! É altura 
de reclamarmos o papel de protagonistas 
da nossa vida!

A todas as gerações que temem o futu-
ro, a mensagem é simples: construam o fu-
turo que sonham! Agora depende somente 
de nós! Quer estejamos a trabalhar ou não, 
o futuro depende da nossa capacidade de 
exceder qualquer expectativa que alguém 
tenha sobre nós! Porque nós conseguimos 
se o quisermos e lamentar já não é uma 
opção válida!

Em todos os nossos objectivos deve-
mos tentar fazer sempre o melhor, pois as-
sim ninguém poderá nos condenar por não 
termos tentado, mas muita gente poderá 
nos elogiar por termos conseguido.
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“NÃO SABEMOS O QUE HAvEMOS DE FAzER MAIS!”
Basílio Horta, Alto Dirigente Governamental, Porto 4-2-09 

 QREN: QUEREMOS REBELDES EMPREENDEDORES NACIONAIS 

SOLUÇÕES PARA A CRISE
A brutal falta de liquidez da economia, 

é directamente proporcional ao endivida-
mento nacional. Já nem os bancos conse-
guem captar recursos – risco portugal é de 
1,4% - e aqueles que captam vão em pri-
meiro lugar para o cliente EstADO e seus 
mega gastos. Depois vêm os GRupOs e 
no fim da linha ficam as micro e pequenas 
empresas. Esgotada que está uma linha 
de crédito para estas de uns meros 400 
milhões de euros, o ministro da Economia 
acrescentou-lhe 200 milhões de Euros. 
Ora 600 milhões de euros é mais ou me-

nos: 1/3 do buraco deixado pelo bpN; e 
igual aos buracos do bpp (era um banco?).

Com a diferença de que as pmEs vão 
pagar os empréstimos (garantias colate-
rais) e no bpN e bpp os contribuintes já 
viram fugir o dinheiro para tapar buracos 
que nunca serão esclarecidos. 

O JORNAl DAs pmE sabe que além de 
ocultação de perdas e transferências sú-
bitas de clientes relevantes, nesta banca 
haviam contas sem nome de cliente…

Como quem gere o nosso país, não 
sabe mais o que há-de fazer, o JORNAl 

DAs pmE, foi á procura de diagnósticos e 
de sOluÇÕEs pARA A CRisE. 

As soluções, gosta quem nos Governa 
de dizer, dependem das empresas. 

mas como o peso do Estado é 52% 
da Economia, como nem banca se salva-
ria sem Estado, convém relembrar que ou-
tros constrangimentos além da fAltA DE 
AR financeiro, podem ser adoptadas pelo 
Estado.

Aqui vão alguns exemplos sugeridos 
pelos especialistas a quem o JORNAl DAs 
pmE pediu sOluÇÕEs:

   

Não é necessário reformular o qREN 
para apoiar as empresas. A Comissão Euro-
peia nas suas medidas anti-crise, isentou os 
Estados membros de notificação de apoios 
concedidos a empresas até 500.000 euros. 
isto significa que o Estado português, pode 
usar dinheiro comunitário para apoiar em-
presas acima do minimis. Não precisa de 
notificar a Comissão. pode fazê-lo. Já! Nas 
medidas pré e pós reformulação do qREN 
os especialistas ouvidos recomendam cria-
ção de medidas simples e objectivas, sem 
enviesamento na análise e escolhas:

1. medidas objectivas de apoio a inves-
timentos por áreas de investimento – apoio 
á exportação; apoio ao investimento no ex-
terior; apoio aos sistemas de informação; 

apoio á qualidade; apoio á inovação; entre 
outras.

2. Dotações orçamentais fixas e con-
cursos públicos com total clareza de pro-
cedimentos de candidatura e análise, com 
publicação na internet, não apenas das 
empresas escolhidas mas das fundamen-
tações e pontuações das escolhas, permi-
tindo uma análise comparativa e escrutínio 
público dos dinheiro público.

3. Discriminação de montantes de 
apoio afectos por escalão de micro, pe-
quenas, médias e grandes empresas, para 
haver clareza quanto ao que de facto se 
apoiam as empresas de menor dimensão.

4. Apoio a start-up’s, integradas em 
programas de formação e coaching de 
empreendedores, associados a apoio ao 
arranque mais incentivo ao investimento.

5. Criação generalizada de incubado-
ras de empresas, que ao nível concelhio, 

permitam criar novas empresas que absor-
vam o desemprego crescente, e permitam 
reconverter mão-de-obra, se possível para 
criação do seu auto-emprego.

6. Criação de fundos para recuperação 
de pmEs em dificuldades mas viáveis, fi-
nanciando equipas de gestão novas e dan-
do-lhes acesso a uma garantia de crédito 
equivalente a 50% do capital da empresa. 

7. Criação de sistemas de incentivos a 
mecanismos alternativos do sistema finan-
ceiro, que permitam a associações a agru-
pamentos de pmEs, constituirem entidades 
financeiras sectoriais ou regionais.

8. Criação de plataformas comerciais 
no exterior, por financiamento de projectos 
privados que criem centros de escritórios 
e armazéns em mercados emergentes, tais 
como Angola, brasil, Argélia, Venezuela, en-
tre outros.

Os novos fundos comunitários ainda não 
chegaram ás empresas. A negociação com 
Bruxelas supera o impensável e no 4º quadro 
comunitário de apoio, apenas existe uma taxa 
de execução de 1,5%. 

Tal deve-se a vários factores, segundo 
fontes do executivo comunitário ouvidas pelo 
JORNAL DAS PME, como enorme atraso na no-
tificação a Bruxelas das propostas de regula-
mentos comunitários, incapacidade orçamen-
tal nacional de efectuar pagamentos no QREN.

Segundo especialistas em fundos comu-
nitários, o atraso no pagamento das compar-
ticipações dos projectos aprovados no QREN, 
está ligada á prioridade dada ao controlo do 
défice orçamental por parte do Governo portu-
guês, bem como, á sua aposta noutras áreas 
de despesa (SCUTs, Auto-estradas, conces-
sões). Outros técnicos apontam ainda o facto 
de não ter sido ainda encerrado o 3º Quadro 
Comunitário de Apoio. 

O Governo Português anunciou que ti-
nha conseguido da Comissão Europeia o 
adiamento para Junho de 2009 da data de 
encerramento do 3º Quadro Comunitário de 
Apoio. E que isso seria uma forma de apoiar 
a economia. 

Mas fontes comunitárias e empresariais 
contactadas, desmentem essa tese, dado que 
o encerramento do 3º QCA só não se fez em 
Dezembro de 2008, porque o Governo Por-
tuguês não tinha capacidade para pagar as 
comparticipações nacionais nos projectos de 
investimentos comunitários, permitindo liqui-
dar contas com beneficiários e encerrar pro-
gramas. 

Várias empresas contactadas pelo JORNAL 
DAS PME, estava ainda em Dezembro a rece-
ber pedidos de esclarecimento sobre projectos 
executados há anos, e que só agora em 2009, 
os programas operacionais parecem estar em 
condições de encerrar. 

Estão nessas condições projectos como o 
SIME Internacional (AICEP), SIME IDT (ADI), SIPIE 
(IAPMEI), PRIME-formação (GPF-Prime), envol-
vendo ainda em 2009, milhares de projectos 
empresariais por liquidar. 

Todos estes sistemas de incentivos es-
tavam inseridos no PRIME, ex-POE, actual 
COMPETE no QREN, e o facto de as empresas 
não receberem aquilo que executaram entre 
2000 e 2008, criou no tecido empresarial uma 
enorme desconfiança face aos sistemas de 
incentivos.

Não é surpreendente a baixíssima taxa 
de candidaturas efectuadas por empresas ao 
QREN. Se exceptuarmos as linhas de crédito 
PME Investe – um mero formulário de crédito, 

onde o QREN comparticipa apenas nos juros 
- aos outros programas as candidatura são 
pouquíssimas.

A este facto não é estranho a concep-
ção do QREN, com candidaturas burocráticas, 
complexas, e com objectivos desajustados da 
realidade portuguesa, a que se somam incen-
tivos potenciais sem relevância.

De facto, e pela leitura efectuada pelos 
especialistas em fundos comunitários a que 
o JORNAL DAS PME teve acesso, os programas 
disponíveis são confusos, dirigem-se a áreas 
que per si não criam valor nas empresas (qua-
lidade p. ex.), ou destinam-se a pagar custos 
das universidades em vez de apoiarem a ino-
vação nas empresas.

Os apoios á exportação e internacionali-
zação são mitigados. Os consórcios de em-
presas, como aliás todas as candidaturas, 
envolvem enorme complexidade de análise e 
pior, discricionaridade, dado que quando se 
elencam 20 critérios para fazer escolhas sobre 
candidaturas, alguns dos quais em nada rele-
vam para o seu mérito, está objectivamente a 
permitir-se essa discricionaridade.

Assim, os especialista contactados temem 
que aconteça com o QREN e em maior escala, 
aquilo que sucedeu com o POE, que após a 
tomada de posse do Ministro da Economia 
Carlos Tavares (hoje Presidente da CMVM) e 
perante queixas generalizadas e uma audito-

ria realizada pelo Tribunal de Contas, se con-
cluiu que a relação entre o mérito dos projec-
tos, sua pontuação e selecção não era linear, 
havendo portanto muitas escolhas de favor. 

Este facto levou a enorme polémica na 
altura, o que levou o Ministro Carlos Tavares a 
reformular o POE para PRIME, tornando-o mais 
objectivo, mas nem assim isento de queixas 
sobre a discricionaridade na escolha.

COLOCAR OS APOIOS E O QREN 
A FUNCIONAR!

É POSSÍvEL APOIAR AS EMPRE-
SAS, JÁ!
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Além das proposta do que pode o Es-
tado fazer – afinal se não sabem que mais 
fazer, o papel do JORNAl DAs pmE é dar 

soluções, também consultamos 
gestores e consultores para 
identificar dez princípios do 
que fazer e do que não fazer.

O QUE FAzER

1. Não fazer investimentos 
de risco

2. Não adiar as decisões e 
cortes a fazer em despesas e 
custos inúteis

3. Recorrer ao despedimen-
to segundo a lei quando for 
necessário

4. fidelizar a sua base de bons clientes 
5. Apostar em mercados novos e que 

não estão em crise
6. Efectuar crédito sobre a componente 

serviços do negócio
7. Construir parcerias com gestores e 

empresários complementares, tendo em 

vista ganhar escala e explorar clientes co-
muns.

8. se há muitas áreas de negócio na 
empresa e clientes muito diferentes, con-
centrar-se nas mais rentáveis e com melhor 
prazo de recebimento.

9. Vender activos inúteis, mesmo com 
menos valias – stocks e imobilizado.

10. Efectuar poupança dentro da em-
presa, criai um fundo de maneio interno.

O QUE NÃO FAzER

1. Nunca entrar em incumprimento pro-
longado com segurança social ou finanças 
– é preferível solicitar insolvência.

2. Efectuar apostas de risco, que po-
nham em causa toda a empresa.

3. manter áreas de negócios e empre-
gados inúteis ou ineficientes.

4. Não adiar apostas e investimentos certos 
em função de potenciais incentivos comunitários.

5. manter elevado prazo de recebimen-
tos e stocks elevados que consomem os re-
cursos financeiros da empresa – preferível 
diminuir vendas e prazo de recebimento.

6. ficar na mão de bancos ou de agio-
tas – em tempo de crise há muitos oportu-
nistas por aí.

7. ficar á espera de financiamento ban-
cário, de uma linha de crédito, dando ima-
gem negocial fraca.

8. Entre produzir para stock e visitar 
novos mercados - gastar em conhecer po-
tenciais clientes no exterior de preferência.

9. manter fábricas e trabalhadores por 
amor próprio, imagem ou responsabilidade 
social – para isso existe o sistema de se-
gurança social.

10. Colocar todo o património pessoal 
como penhor de uma potencial solução 
para uma empresa desequilibrada e não 
rentável.

Em função das enormes dificuldades do 
sistema financeiro em financiar as empresa, 
a que nem chegam as linhas de crédito PME 
Investe, o Estado e o Governo podem financiar 
directamente as empresas doutra forma, sem 
intermediários. Exemplos.

Por antecipação de pagamentos:
- Reembolsos do IVA a 30 dias.
- Reembolsos do IVA deduzido na expor-

tação de IVA a 30 dias.
- Pagamento a 30 dias das dívidas de to-

das as entidades públicas – ou em alternativa 
legislação que torne as dívidas vencidas há 
mais de 30 dias em títulos executivos para as 
empresas poderem, como o Estado, executar 
os seus devedores.

- Conta Corrente contribuinte privado/Esta-
do online, onde se actualizariam movimentos 
de crédito e débito e se pagaria apenas o saldo 
a Direcção Geral do Tesouro, que centralizaria 
a avocaria as dívidas de organismos públicos.

- Pagamento do IVA apenas no momento 
do recebimento efectivo desse imposto pelas 
empresas, apenas IVA com RECIBO.

- Eliminação imediata do PEC - Pagamento 
Especial por Conta.

Outra solução, passa por um novo Plano 
Mateus, mas ex-ante, negociado sem ir á pos-
teriori tentar enquadrar as dívidas.

Assim, por acordos pré-formatados que 
permitam evitar dívidas á segurança social, 
quer pelo não pagamento pelas empresas em 
dificuldades das contribuições que incidem 
sobre o salário líquido pago aos trabalhado-

res, quer evitando que a massa de desem-
pregados originada pelo peso excessivo das 
contribuições patronais que inviabilizam neste 
momento milhares de empresas.

Neste plano de pagamentos, as PMEs po-
deriam efectuar um acordo que concedesse 
uma carência de 18 meses (período expectá-
vel da actual crise) 

Nas contribuições totais que incidem so-
bre o salário liquido e que são arrecadadas 
e liquidadas pelas empresas, para num pe-
ríodo posterior de 60 meses ser efectuado o 
seu pagamento sem juros. Isto evitará quer 
eminentes falências em cascata e o colapso 
do tecido empresarial, e consequente dispa-
rar dos subsídios de desemprego, mantendo 
empresas e emprego, que não é liquido que 
sejam recuperáveis se as empresas fecharem 
e as pessoas forma para o subsídio de de-
semprego.

APOSTAR EM PAÍSES FORA DA CRISE: AN-
GOLA, BRASIL & CIA.

A crise económica e financeira que vive-
mos afectou enormemente o mundo ocidental. 
Os mercados da Europa e EUA, estão grave-
mente afectados pela recessão. Isso não quer 
dizer que não se aposte neles mas em áreas 
inovadoras. 

Mas as melhores apostas deverão ser 
feitas em países que embora afectados conti-
nuem em crescimento.

Dois destes países são Angola e o Brasil. 
Ambos vinham crescendo muito, e apesar da 
crise assim continuarão. A sua maior imunida-
de á crise tem várias razões. Estavam menos 
dependentes do crédito internacional e tinham 
poupanças internas maiores. E o seu cresci-
mento dos últimos anos, estava equilibrado e 
sustentado em factores internos, que não for-
ma desarticulados pelo impacto da crise.

BRASIL, UMA NOvA SUPERPOTÊNCIA 

O Brasil por exemplo, que se foi-se tornan-
do um colossal exportador de bens agrícolas e 
industriais, perdeu excedente orçamental, mas 
por outro lado as políticas internas de Lula, cria-
ram a classe C, tirando 30 milhões de pessoas 
da pobreza e aumentando classe média. Re-
sultado, no Natal, quando os analista previam 
uma quebras nas vendas, elas uma vez mais 
superaram o record de 2007. 

Ou seja, contrariamente á China, o Brasil 
possui um forte mercado interno de quase 200 
milhões de pessoas e uma classe média cres-

cente, que equilibraram a queda nas exporta-
ções (a China soçobrou pois as quedas brutais 
das exportações não forma compensadas pelo 
mercado interno).

O Brasil é um mercado continental, que além 
dos 200 milhões internos, se assume como líder 
do continente sul-americano e mesmo da Amé-
rica Latina. O novo acordo ortográfico, que vai 
harmonizar em muito o português de ambos os 
lados, já lá entrou em vigor, e cria uma comuni-
dade lusófona cada vez maior mais uniforme. 

Não é um país onde seja fácil competir. Lá 
estão as maiores redes de distribuição, empre-
sas e players mundiais. Lá tiveram problemas 
de concorrência a SONAE e JERONIMO MARTINS, 
tantos que até abandonaram o mercado. 

Mas na verdade, é um mercado onde exis-
tem lacunas e nichos que as empresas portu-
guesas podem aproveitar. Por exemplo no turis-
mo, área em que temos qualidade  e tradição, 
e o Brasil espaço para novos investimentos. 

Na construção e  obras públicas, alavan-
cadas pelo crescimento dos investimentos em 
infra-estruturas (estradas, auto-estradas, barra-
gens, canais, caminhos de ferro) e no poder de 
compra da crescente classe média (habitação 
própria). Na área agro-industrial, onde ainda é 
possível investir muito. 

E fundamentalmente, trata-se de um país 
que acolhe e integra bem os imigrantes, espe-
cialmente se forme portugueses e investidores. 
E que tem baixos custos á entrada, onde iniciar 
uma operação custa 10 vezes menos do que 
em Angola e  a manutenção pessoal custa 5 
vezes menos que em Portugal.

ANGOLA, A CAMINHO DE LIDERAR ÁFRICA

No caso de Angola, a queda do petróleo e 
dos diamantes, não teve o efeito recessivo que 
muito temiam no sector financeiro, originando 
mesmo uma previsão de recessão do Banco 
Mundial. Assim o Governo Angolano prevê para 
2009 um crescimento de 11,8% do PIB. Essa 
estimativa está concerteza associada a um Or-
çamento de Estado rigoroso que em 2008 e 
2009 previu que a principal receita do país o 
petróleo estaria cotada a 55 centimos – como 
se sabe o petróleo andou durante quase todo 
o ano de 2008 a duplicar ou triplicar esse calor, 
gerando superavites orçamentais.

Assim em 2009, a economia real finan-
ciada por essa receita pública acumulada e 
pela poupança interna elevadíssima – a ban-
ca tem três vezes mais depósitos que crédito 
concedido – para apostar em investimentos 
infra-estruturais na construção de estradas, ae-
roportos, portos, caminhos de ferro, habitação 
social, escolas, hospitais, entre muitos outros 
investimentos em obras públicas.

Todos estes investimentos geram neces-
sidades a montante e condições a jusante á 
economia. Tudo o resto, da alimentação, ao 
alojamento, hotelaria e restauração, entreteni-
mento, educação, formação, tecnologias, abre 
portas para o know-how e capacidade das 
empresas e gestores portugueses. 

É certo que os custos á entrada são enor-
mes, mas podem ser diminuídos com parcerias 
com clientes locais, e depois de algum tempo 
no mercado a banca tende a acreditar na pre-

sença e financiar as operações viáveis – dispõe 
de liquidez e tem claras instruções públicas 
para apostar na economia. 

E quem teme pela segurança pessoal eco-
nómica, deve saber que as leis de Angola so-
bre investimento estrangeiro são protectoras e 
permitem que estrangeiros (portugueses) criem 
empresas 100% detidas por eles, sem neces-
sitarem do famoso “sócio local” como condi-
ção exclusiva para abrirem uma empresa em 
Angola.

Assim desde a panificação, á distribuição 
alimentar, ás farmácias, aos equipamentos 
educativos e de lazer, aos serviços turísticos, 
ao fabrico de materiais de construção, há todo 
um conjunto de áreas onde a experiência das 
empresas portuguesas e dos seus quadros é 
vital para uma economia onde a qualificação 
da mão-de-obra é extremamente baixa, e onde 
a elite culta e capaz mal chega para suprir as 
ofertas melhores nas principais empresas pe-
trolíferas ou bancos, e claro na Administração 
do Estado.

Claro que Angola necessita de apoio técni-
co por quem conheça o mercado. Para Angola 
é necessário dispor de 100 a 500.000 euros 
para começar. Mas entre deixar esse dinheiro 
morrer em Portugal nalgum negócio inviável, a 
aposta em Angola tem mais mercado e mais 
futuro.

Mais mercados continuam a crescer. Leia 
e procure-os. Insistir na Europa e nos Estados 
Unidos é um erro. É mais fácil, mas é um erro.

QUE MAIS PODE O ESTADO
FAzER? MUITO, DESDE
QUE QUEIRA…

EvITAR O CAOS EMINENTE: 
FALÊNCIAS E DESEMPREGO!

CONSELHOS
PARA AS EMPRESAS
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Quando alguém pensa em criar uma empresa, pen-
sa numa coisa – ter sucesso!

Como conseguir ter sucesso? – é a pergunta que 
se segue. Normalmente diz-se: o sucesso atrai o suces-
so… O sucesso depende da percepção daqueles com 
quem nos relacionamos será a resposta – dirão outros.

Todas estas são para mim respostas válidas, e no 
sentido do ponto que pretendo atingir.

Na verdade, a percepção de competência, sucesso 
empresarial, rigor, vem de alguns aspectos que por ve-
zes negligenciamos mas que na realidade percorremos 
um caminho mais longo para os atingir se não tivermos 
em atenção alguns aspectos, são eles:

• Lidarmos e inserirmo-nos num meio que nos 
acrescente valor, com pessoas com iniciativa, compe-
tência, e capacidade empreendedora, com quem troca-
mos pensamentos, ideias, num clima de cooperação;

• Sermos reconhecidos pelos nossos pares;
• Triunfarmos num meio competitivo;
• Respirarmos uma atmosfera de confiança, estabi-

lidade e sucesso.
Ora, como é que conseguimos atingir estes pontos?
No IDEIA ATLÂNTICO, juntamos um Centro de In-

cubação de Empresas inovadoras a um Centro de Negócios.
Construímos e estamos a alargar uma REDE de es-

paços com pontos já em Lisboa, Porto e Braga (com 
as maiores e de mais modernas instalações). Além de 
toda a tecnologia que incorporamos na nossa activida-
de e que distinguem e proporcionam as condições para 
qualquer empreendedor ter o mesmo que uma multi-
nacional sem investimento e com uma renda mensal! 

Acoplamos uma componente de apoio à promoção 
de sinergias entre os n/ empresários, num ambiente 
com uma dose de informalidade, clima positivo, e de 
SUCESSO.

Não é por acaso que os nossos empresários nos re-
comendam, e reconhecem o n/ papel na promoção do 
seu sucesso! Não é por acaso que somos reconhecidos 
espaço de prestígio, e promoção do networking entre 
empresários.

Cruzamos negócios com inovação, start up’s com 
empresas sólidas.

NETWORKING, MODERNIDADE, SUCESSO 
são nossos lemas. 

REINVENTAR O EMPREENDEDORISMO de 
Portugal é a nossa missão.

Tudo isto ao alcance de que quem estiver na rede 
IDEIA-ATLANTICO. 

Mais de cinquenta empresas já estão. 
Porque espera?

REINVENTAR
os Empreendedores 
de PORTUGAL

 QREN: QUEREMOS REBELDES EMPREENDEDORES NACIONAIS 

hermenegildo mota Campos    hamc@ideia-atlantico.pt
Administrador do Instituto IDEIA ATLÂNTICO
Centro de Incubação de Empresas / Centro de Negócios

Reinvente
Portugal!

Junte-se ao movimento em

www.reinventarportugal.com
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 DEsAfiO NãO REsiDE Em sObREViVER A umA épOCA DE CRisE, mAs pROspERAR NumA épOCA CRítiCA

Joaquim Rocha da Cunha
Presidente da Associação das PME-Portugal

O maior desafio que se coloca à economia 
portuguesa este ano resume-se a uma palavra: 
reinventar-se! A crise que estamos a atravessar 
deriva de uma nova era, a era da informação. 
A economia é agora digital e, por isso, a cri-
se que se sente globalmente surge da falta de 
capacidade de reinvenção principalmente de 
sectores mais representativos da era industrial 
(era anterior) que originou sectores como a 
banca e a indústria automóvel hoje fortemente 
abalados porque ainda não se reinventaram!

Por essa razão o desafio não reside em so-
breviver a uma época de crise, mas prosperar 
numa época crítica!

A crise é global e isso cria um impasse 
económico que irá originar novos empreendi-
mentos, sectores e novas fortunas àqueles que 
tiverem uma forte capacidade de se reinven-
tarem.

Portugal pode originar esses empreendi-
mentos como qualquer outro país! Teorica-
mente as oportunidades são iguais. Sabemos 
também que em Portugal as novas oportuni-
dades não são iguais para todos, e a socieda-
de tem que ultrapassar esses vícios do antigo 
regime!

Posto isto, surge a necessidade de ser ca-
paz de se reinventar, reinventando-se as em-
presas, os empreendedores, a sociedade e, con-
sequentemente, o Estado.

A missão de reinventar a nossa economia 
não é dos governantes, é de cada um de nós. 

A civilização enquanto a conhecemos, as 
primeiras cidades, derivaram duma sedentari-
zação. Curiosamente surgiu na antiga Meso-
potâmia, algures entre Damasco, Teerão, Cairo 
e Bagdad - terras que hoje só “inovam” nas 
piores áreas.

Esta civilização que equivaleu à apropria-
ção e domínio de técnicas de produção agríco-
las, regularizando o que a natureza “dava” e 
propiciando fixação de populações em urbes, 
não aconteceu porque o chefe da tribo nómada 
– o caçador forte e grande - disse: “vamos pôr 
umas sementinhas num buraco para ver o que 
acontece”!

Quando os portugueses chegaram à China 
no século XVI, tornaram-se num Império dum 
país pequeno que abordava um Império dum 
gigantesco mas decadente país. Os portugue-
ses, além de receberem Macau em oferta do 
Imperador, introduziram o relógio e os canhões 
em Pequim. Não apenas a tecnologia, mas os 
próprios operadores, pois a liderança chinesa 
desprezava essas modernices ocidentais… 

O que muitos ignoram é que por culpa pró-
pria os chineses tinham perdido uma capaci-
dade tecnológica milenar. Isso ocorreu, porque 
o Imperador que ascendeu ao trono em 1430, 
começou uma política isolacionista que perdu-
raria por séculos, mandando destruir frotas de 
enormes de navios.  

Por isso quando no século seguinte os portu-
gueses navegaram na costa da China, eram legi-
timamente, “senhores dos mares”. Com menos 
e piores barcos e incomensuravelmente menos 
homens do que aqueles que a China tinha tido 
na marinha – apenas um século antes! Note-se 
que apenas em 1415 – um século antes – come-
çou a expansão marítima portuguesa com a con-
quista de Ceuta, sua primeira “lança em África”. 

Ao mandar destruir os barcos, matar os 
projectistas, queimar as plantas, e finalmente 
queimar toda a madeira na costa chinesa, os 
chineses condenaram-se ao isolamento e em-
pobrecimento para séculos. 

Ou colocando a questão doutro modo, na 
revolução industrial, qual seria a posição de 
um rei se imaginasse que o advento das má-
quinas iria gerar novas classes sociais pode-
rosas ao ponto de poderem acabar com a mo-
narquia? 

Ou de se permitir alimentar em pleno ca-
pitalismo as ideias e práticas subversivas de 

Marx, burguês, que vivia de rendimentos de 
família nas mordomias de Londres? 

Ou antes disso, teria Pedro o Grande, fei-
to embaixadas ao Ocidente e ocidentalizado a 
Rússia, construindo a nova capital São Peter-
sburgo, se imaginasse que da burguesia dessa 
cidade nasceriam conspiradores tão activos 
quanto Lenine?

Fechavam a porta à inovação? Ficavam 
isolados, marginais e reféns? 

Por isso, não podemos acreditar que Portu-
gal vá de alguma forma prosperar na economia 
digital só porque o governo criou um “Plano 
Tecnológico”!

O maior desafio de Portugal reside na 
capacidade dos portugueses tornarem-se em-
preendedores reinventando a nossa economia, 
sem esperar pelo Estado ou pelo Governo.

Se queremos que o Estado mude então deve-
mos reinventar o nosso país reinventando a nossa 
vida entrando numa nova era. A era de Portugal! 

Nesta era, constrói-se um país que se in-
ventou conquistando um espaço próprio, à 
custa do primo Castelhano e correndo os líde-
res mouros para África, tal como se reinventou 
nas descobertas, quando faltava mercado em 
Portugal.

Como inovou nas parcerias público-priva-
das, pois foi com autorização pública e risco 

Portugal i9.0
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O maior desafio que se coloca à economia
portuguesa este ano resume-se a uma palavra:
reinventar-se! A crise que estamos a atravessar
deriva de uma nova era, a era da informação. A
economia é agora digital e, por isso, a crise que
se sente globalmente surge da falta de capacida-
de de reinvenção principalmente de sectores
mais representativos da era industrial (era ante-
rior) que originou sectores como a banca e a in-
dústria automóvel hoje fortemente abalados por-
que ainda não se reinventaram!

Por essa razão o desafio não reside em sobre-
viver a uma época de crise, mas prosperar numa
época crítica!

A crise é global e isso cria um impasse eco-
nómico que irá originar novos empreendimen-
tos, sectores e novas fortunas àqueles que tive-
rem uma forte capacidade de se reinventarem.

Portugal pode originar esses empreendimen-
tos como qualquer outro país! Teoricamente as
oportunidades são iguais. Sabemos também que
em Portugal as novas oportunidades não são

iguais para todos, e a sociedade tem que ultra-
passar esses vícios do antigo regime!

Posto isto, surge a necessidade de ser capaz
de se reinventar, reinventando-se as empresas, os
empreendedores, a sociedade e, consequente-
mente, o Estado.

Amissão de reinventar a nossa economia não
é dos governantes, é de cada um de nós. 

A civilização enquanto a conhecemos, as pri-
meiras cidades, derivaram duma sedentarização.
Curiosamente surgiu na antiga Mesopotâmia, al-
gures entre Damasco, Teerão, Cairo e Bagdad -
terras que hoje só “inovam” nas piores áreas.

Esta civilização que equivaleu à apropriação
e domínio de técnicas de produção agrícolas, re-
gularizando o que a natureza “dava” e propician-
do fixação de populações em urbes, não aconte-
ceu porque o chefe da tribo nómada – o caçador
forte e grande - disse: "vamos pôr umas sementi-
nhas num buraco para ver o que acontece"!

Quando os portugueses chegaram à China no
século XVI, tornaram-se num Império dum país
pequeno que abordava um Império dum gigan-
tesco mas decadente país. Os portugueses, além
de receberem Macau em oferta do Imperador, in-
troduziram o relógio e os canhões em Pequim.

Não apenas a tecnologia, mas os próprios opera-
dores, pois a liderança chinesa desprezava essas
modernices ocidentais… 

O que muitos ignoram é que por culpa pró-
pria os chineses tinham perdido uma capacidade
tecnológica milenar. Isso ocorreu, porque o Im-
perador que ascendeu ao trono em 1430, come-
çou uma política isolacionista que perduraria por
séculos, mandando destruir frotas de enormes de
navios.  

Por isso quando no século seguinte os portu-
gueses navegaram na costa da China, eram legi-
timamente, “senhores dos mares”. Com menos e
piores barcos e incomensuravelmente menos ho-
mens do que aqueles que a China tinha tido na
marinha – apenas um século antes! Note-se que
apenas em 1415 – um século antes – começou a
expansão marítima portuguesa com a conquista
de Ceuta, sua primeira “lança em África”. 

Ao mandar destruir os barcos, matar os pro-
jectistas, queimar as plantas, e finalmente quei-
mar toda a madeira na costa chinesa, os chineses
condenaram-se ao isolamento e empobrecimen-
to para séculos. 

Ou colocando a questão doutro modo, na re-
volução industrial, qual seria a posição de um rei

se imaginasse que o advento das máquinas iria
gerar novas classes sociais poderosas ao ponto
de poderem acabar com a monarquia? 

Ou de se permitir alimentar em pleno capita-
lismo as ideias e práticas subversivas de Marx,
burguês, que vivia de rendimentos de família nas
mordomias de Londres? 

Ou antes disso, teria Pedro o Grande, feito
embaixadas ao Ocidente e ocidentalizado a Rús-
sia, construindo a nova capital São Petersburgo,
se imaginasse que da burguesia dessa cidade
nasceriam conspiradores tão activos quanto Le-
nine?

Fechavam a porta à inovação? Ficavam iso-
lados, marginais e reféns? 

Por isso, não podemos acreditar que Portugal
vá de alguma forma prosperar na economia digi-
tal só porque o governo criou um “Plano Tecno-
lógico”!

O maior desafio de Portugal reside na capaci-
dade dos portugueses tornarem-se empreende-
dores reinventando a nossa economia, sem espe-
rar pelo Estado ou pelo Governo.

Se queremos que o Estado mude então deve-
mos reinventar o nosso país reinventando a nossa
vida entrando numa nova era. A era de Portugal! 

DESAFIO NÃO RESIDE EM SOBREVIVER A UMA ÉPOCA DE CRISE, MAS PROSPERAR NUMA ÉPOCA CRÍTICA

Portugal i9.0
Joaquim Rocha da Cunha

Presidente da Associação das PME-Portugal

DIÁRIO DE NOTÍCIAS
28 Outubro 2008
Sobre o aumento do salário mínimo
«…O presidente da PME Portugal concorda

com o aumento do salário mínimo, lembrando
que "quem vive com 450 euros é um herói".
Mas, em compensação, Joaquim Cunha pede
uma redução dos impostos e contribuições so-
ciais que incidem sobre as pequenas empresas.
"O que pedimos é uma moratória, por um ano,
nos impostos e contribuições sociais para que
as indústrias de trabalho intensivo possam en-
frentar esta crise", evitando falências em catadu-
pa e um aumento inusitado do desemprego.»

AGÊNCIA LUSA
30 Outubro 2008
Sobre o aumento do salário mínimo
«A Associação das Pequenas e Médias Em-

presas (PME) propôs uma diminuição de impos-
tos sobre o trabalho para compensar o aumento
do salário mínimo nacional para 450 euros. (...)

Para esta associação de pequenas e médias
empresas, não é um aumento de 20 euros no
salário mínimo que vai levar ao fecho de empre-
sas e ao despedimento de trabalhadores. (...)

RÁDIO CLUBE PORTUGUÊS
03 Novembro 2008
Sobre o facto dos credores do Estado terem

de se dirigir primeiro às entidades devedoras
«…Apesar das garantias do Governo, o presi-

dente da PME-Portugal não acredita que o Go-
verno pague o que deve às empresas. Joaquim
Cunha desconfia que este anúncio não passe
de propaganda política e garante que o valor
apresentado pelo ministro das Finanças é meta-
de da dívida real às empresas.»

RÁDIO RENASCENÇA
12 Novembro 2008
Sobre a criação de três linhas de crédito

bonificado para as empresas
«A criação de três linhas de crédito bonifica-

do para as empresas, no valor de 1400 milhões
de euros, não passa de “migalhas”, afirma o pre-
sidente da Associação PME-Portugal, em entre-
vista à Renascença. (...)

“É apenas uma medida que não resolve os
graves problemas de competitividade da nossa
economia e, portanto, é muito pouco para o
choque que Portugal e as PMEs necessitam”, fri-
sa Joaquim Rocha Cunha.»

RÁDIO RENASCENÇA
07 Dezembro 2008
Sobre a antecipação do prazo do último

pagamento por conta
«A Associação das Pequenas e Médias Em-

presas diz que o Governo corrigiu um erro ao

voltar a dar mais 15 dias às empresas para faze-
rem o pagamento por conta de Dezembro.

O Presidente das PME-Portugal mostra-se
contra este pagamento, que diz só no nosso
país se aplica.

Joaquim Rocha da Cunha considera, no en-
tanto, que as empresas terem mais dias para
pagar, nesta altura do Natal, vai ajudar….»

JORNAL DE NOTÍCIAS
07 Dezembro 2008
Sobre a antecipação do prazo do último

pagamento por conta
«…Por seu turno, o presidente da Associação

PME-Portugal, Joaquim Cunha, defendeu que "se
o objectivo é aumentar o encerramento de em-
presas vai ser conseguido".»

TSF
07 Dezembro 2008
Sobre a correcção da data limite do últi-

mo pagamento especial por conta
«A PME-Portugal aplaudiu o facto do Governo

ter corrigido com rapidez “um lapso” que esta-
belecia o dia 15 de Dezembro como a data limi-
te para o Pagamento por Conta. A Associação
Portuguesa de PME preferiria ver uma alteração
nos meses dos pagamentos por conta. (…)

A decisão já mereceu o aplauso da PME Por-
tugal. Joaquim Cunha ficou satisfeito pelo Gover-

no ter rectificado “rapidamente um lapso que
nunca deveria ter ocorrido”. (...)

TVI
07 Dezembro 2008
Sobre a correcção da data limite do últi-

mo pagamento especial por conta
«Também a PME-Portugal se mostrou satis-

feita pelo Governo ter rectificado aquilo a que
chama “um lapso que nunca deveria ter ocorri-
do”.»

RÁDIO RENASCENÇA
12 Dezembro 2008
Sobre o dinheiro das linhas de crédito

criadas para combater a crise financeira
«A Associação PME-Portugal garante que o

dinheiro das linhas de crédito criadas para com-
bater a crise financeira não chegou às micro, pe-
quenas e médias empresas.

Numa altura em que aumenta a dificuldade
das empresas em cumprir os seus compromis-
sos financeiros, Joaquim Rocha da Cunha, da
PME-Portugal, denuncia que foram ineficazes as
linhas de crédito do Governo.

“As micro, pequenas e algumas médias em-
presas não têm capacidade de financiamento
internacional e não têm capacidade de firmar
créditos de médio ou longo prazo face à activi-
dade”. (...)

CLIPING
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privado que se fizeram 100 a 100 quilómetros 
a descoberta e ocupação da costa africana com 
feitorias. 

Que se reinventou no Pombalismo, rom-
pendo com o atavismo dos excessos de depen-
dência de doutrinas (inquisição) e fatalismos 
(falta de organização e planeamento)

Que se reinventou quando descolonizou (e 
bem o Brasil), passado de pai para filho! Um 
Império gerava outro Império, esse país Con-
tinental o Brasil!

Que se reinventou quando apostou nas co-
lónias e na EFTA nos anos 60, tarde, mas apos-
tou, crescendo 8% ao ano lado a lado com o 
milagre Coreano.

Que se reinventou na entrada na União Eu-
ropeia, o “bom aluno europeu”, onde todos os 
alemães queriam investir.

E que, uma vez mais, tem que encontrar o 
seu espaço mundial, o seu modelo, a sua estra-
tégia no século XXI. 

Isso passa pela reinvenção de cada um dos 
portugueses, mais do que pela espera da mu-
dança de governação ou do Estado. 

Temos que nos inovar, senão ficamos obso-
letos. Este é o desafio. 

É difícil, mas é o desígnio. 
Como quando chegamos ao Algarve, pas-

sou a ser África; e, quando torneamos África 
passou a ser o mundo. 

Pensar o mundo como a ínclita geração. 
Pensar em grande, mas com recursos limitados 
e sem excesso de gasto. 

Voltar ao David contra Golias. Como quan-
do tornamos o Adamastor na Boa Esperança!

QUESTIONAR-NOS SOBRE
AS DIFICULDADES OU
CONCENTRARMO-NOS
DAS OPORTUNIDADES?

Em vez de nos questionarmos sobre as di-
ficuldades, porque não concentrarmo-nos nas 
oportunidades? Quem apenas pensar nas difi-
culdades que virão amanhã, não chega à praia. 
Por isso libertemos a nossa mente dos proble-
mas da tesouraria no fim de cada mês – eles 

não desaparecem porque pensamos neles – e 
de Freeports e PINs para algo de melhor e mais 
aliciante.

A crise é global e isso cria um impasse eco-
nómico que irá originar novos empreendimen-
tos, sectores e novas fortunas àqueles que tive-
rem uma forte capacidade de se reinventarem. 

Portugal pode originar esses empreendi-
mentos como qualquer outro país! À partida, 
as oportunidades são iguais…

Assim, as maiores dificuldades que pode-
remos enfrentar são duas: a passividade e o 
Estado!

Portugal falhou redondamente na adesão 
à Revolução Industrial que mais do que criar 
um atraso económico significativo colocou o 
país e o seu povo numa espiral descendente. 
Portugal está aliás em decadência económica 
desde 1820, data da revolução liberal que aca-
bou com a Monarquia absoluta, sobretudo por-
que obrigou a corte e as atenções dos líderes a 
fecharem-se neste rectângulo de 88.000 kms, 
esquecendo o resto de Portugal – do Minho a 
Timor, passando por Brasil e Áfricas.

No apelo às armas da nova economia que 
aí vem – ninguém sabe qual é o bang -não po-
demos faltar! Por isso temos de quebrar com 
as atitudes passivas, com os “chicos-espertos” 
e o provincianismo de que o que vem de fora 
é que é bom! 

É altura de não permitir que as coisas nos 
aconteçam. É altura de fazermos acontecer coisas! 

A passividade que se vive em Portugal sur-
ge da nossa capacidade de culpar os outros!

Hoje, os portugueses culpam o Estado 
como outrora no século XIV culpavam Deus 
pelo que lhes acontecia. Nessa altura, a Igreja 
respondeu a essas lamentações com a causa da 
cristianização dos muçulmanos e  do resto do 
mundo. 

Mas então o português parou de se lamen-
tar, reinventou-se e partiu à descoberta de no-
vos mundos. Nasce, assim, a Era de Portugal 
2.0! (a era 1.0 foi a fundação).

Pelo mesmo princípio, o Estado não pode 
tentar reduzir as lamentações com investimen-
to público que ao apoiar uns prejudica outros 
seus concorrentes. Instalando um sentimento 
de que este país não é igual para todos

Por isso, nem vale a pena lutar por um Por-
tugal melhor. 

O papel do Estado é, tão-somente, encon-
trar uma causa mobilizadora dos portugueses, 
levando-os a reinventarem-se na nova econo-
mia. Algo do tipo: “cristianização digital”!

A maior ameaça para a economia portu-
guesa é não partir para a acção, para o empre-
endedorismo!

O não ser capaz de se se reinventar a si pró-
pria, partir para uma nova: empresas, pessoas, 

jovens, seniores, associações, políticos. Temos 
que fazer delete, e recomeçar, com os nossos 
fundamentais, marchar, marchar.

Reinventar Portugal!
Utilizar a saudade (da Era de Portugal 2.0), 

não como conforto porque uma vez fomos 
bons, mas como exemplo de que poderemos 
voltar a ser bons! 

O próprio fado já foi reinventado com a 
Mariza entre muitos outros exemplos que são 
sucessos fenomenais a nível internacional!

Assim, temos de encontrar os fracos de 
hoje (leia-se: o capital humano português mui-
to bem qualificado) e deixá-lo ser a Mariza do 
seu sector!

Será que o fim da Qimonda, não será a li-
bertação criativa dos seus altamente qualifica-
dos empregados? Não sairão dali uns 600 en-
genheiros altamente preparados para lançarem 
satrt-ups na economia digital? Claro que sim. 

Então a discussão não devia ser “naciona-
lize-se a Qimonda”; despeje-se dinheiro em 
cima da Qimonda; pague-se a algum grupo in-
ternacional para que finja que a vai continuar… 
não!!

Não se deveria focar o Estado em criar 
condições para apoiar 600 auto-empresas digi-
tais e incubá-las nas instalações que poderão 
ficar vazias a 1 de Abril? Não é piada, é a inevi-
tável deadline, é verdade, é possível. YES WE 
CAN!

Criar uma geração de empreendedores é a 
formula para construir a Era de Portugal i9.0. 
Reinventando a nação valente e imortal.

ALTERAÇÃO DE MORADA
Serviços administrativos
da Associação PME-Portugal

Centro de Negócios IDEIA ATLÂNTICO
Caixa Postal 023 Tenões
4719 – 005 Braga

TELF.: 253 275 005

FAx: 253 275 006

E-MAL: info@pmeportugal.pt

Nesta era, constrói-se um país que se inven-
tou conquistando um espaço próprio, à custa do
primo Castelhano e correndo os líderes mouros
para África, tal como se reinventou nas desco-
bertas, quando faltava mercado em Portugal.

Como inovou nas parcerias público-privadas,
pois foi com autorização pública e risco privado
que se fizeram 100 a 100 quilómetros a desco-
berta e ocupação da costa africana com feitorias. 

Que se reinventou no Pombalismo, rompen-
do com o atavismo dos excessos de dependência
de doutrinas (inquisição) e fatalismos (falta de
organização e planeamento)

Que se reinventou quando descolonizou (e
bem o Brasil), passado de pai para filho! Um Im-
pério gerava outro Império, esse país Continen-
tal o Brasil!

Que se reinventou quando apostou nas coló-
nias e na EFTA nos anos 60, tarde, mas apostou,
crescendo 8% ao ano lado a lado com o milagre
Coreano.

Que se reinventou na entrada na União Euro-
peia, o “bom aluno europeu”, onde todos os ale-
mães queriam investir.

E que, uma vez mais, tem que encontrar o seu
espaço mundial, o seu modelo, a sua estratégia
no século XXI. 

Isso passa pela reinvenção de cada um dos
portugueses, mais do que pela espera da mudan-
ça de governação ou do Estado. 

Temos que nos inovar, senão ficamos obsole-
tos. Este é o desafio. 

É difícil, mas é o desígnio. 
Como quando chegamos ao Algarve, passou

a ser África; e, quando torneamos África passou
a ser o mundo. 

Pensar o mundo como a ínclita geração. Pen-
sar em grande, mas com recursos limitados e
sem excesso de gasto. 

Voltar ao David contra Golias. Como quando
tornamos o Adamastor na Boa Esperança!

Questionar-nos sobre
as dificuldades ou 
concentrarmo-nos 
das oportunidades?
Em vez de nos questionarmos sobre as difi-

culdades, porque não concentrarmo-nos nas
oportunidades? Quem apenas pensar nas dificul-

dades que virão amanhã, não chega à praia. Por
isso libertemos a nossa mente dos problemas da
tesouraria no fim de cada mês – eles não desapa-
recem porque pensamos neles – e de Freeports e
PINs para algo de melhor e mais aliciante.

A crise é global e isso cria um impasse eco-
nómico que irá originar novos empreendimen-
tos, sectores e novas fortunas àqueles que tive-
rem uma forte capacidade de se reinventarem. 

Portugal pode originar esses empreendimen-
tos como qualquer outro país! À partida, as opor-
tunidades são iguais…

Assim, as maiores dificuldades que podere-
mos enfrentar são duas: a passividade e o Esta-
do!

Portugal falhou redondamente na adesão à
Revolução Industrial que mais do que criar um
atraso económico significativo colocou o país e
o seu povo numa espiral descendente. Portugal
está aliás em decadência económica desde 1820,
data da revolução liberal que acabou com a Mo-
narquia absoluta, sobretudo porque obrigou a
corte e as atenções dos líderes a fecharem-se nes-
te rectângulo de 88.000 kms, esquecendo o resto
de Portugal – do Minho a Timor, passando por
Brasil e Áfricas.

No apelo às armas da nova economia que aí
vem – ninguém sabe qual é o bang -não pode-
mos faltar! Por isso temos de quebrar com as ati-
tudes passivas, com os "chicos-espertos" e o pro-

vincianismo de que o que vem de fora é que é
bom! 

É altura de não permitir que as coisas nos
aconteçam. É altura de fazermos acontecer coi-
sas! 

A passividade que se vive em Portugal surge
da nossa capacidade de culpar os outros!

Hoje, os portugueses culpam o Estado como
outrora no século XIV culpavam Deus pelo que
lhes acontecia. Nessa altura, a Igreja respondeu a
essas lamentações com a causa da cristianização
dos muçulmanos e do resto do mundo. 

Mas então o português parou de se lamentar,
reinventou-se e partiu à descoberta de novos
mundos. Nasce, assim, a Era de Portugal 2.0! (a
era 1.0 foi a fundação).

Pelo mesmo princípio, o Estado não pode
tentar reduzir as lamentações com investimento
público que ao apoiar uns prejudica outros seus
concorrentes. Instalando um sentimento de que
este país não é igual para todos

Por isso, nem vale a pena lutar por um Portu-
gal melhor. 

O papel do Estado é, tão-somente, encontrar
uma causa mobilizadora dos portugueses, levan-
do-os a reinventarem-se na nova economia. Algo
do tipo: "cristianização digital"!

A maior ameaça para a economia portuguesa
é não partir para a acção, para o empreendedoris-
mo!

O não ser capaz de se se reinventar a si pró-
pria, partir para uma nova: empresas, pessoas,
jovens, seniores, associações, políticos. Temos
que fazer delete, e recomeçar, com os nossos
fundamentais, marchar, marchar.

Reinventar Portugal!
Utilizar a saudade (da Era de Portugal 2.0),

não como conforto porque uma vez fomos bons,
mas como exemplo de que poderemos voltar a
ser bons! 

O próprio fado já foi reinventado com a Ma-
riza entre muitos outros exemplos que são suces-
sos fenomenais a nível internacional!

Assim, temos de encontrar os fracos de hoje
(leia-se: o capital humano português muito bem
qualificado) e deixá-lo ser a Mariza do seu sec-
tor!

Será que o fim da Qimonda, não será a liber-
tação criativa dos seus altamente qualificados
empregados? Não sairão dali uns 600 engenhei-
ros altamente preparados para lançarem satrt-ups
na economia digital? Claro que sim. 

Então a discussão não devia ser “nacionalize-
se a Qimonda”; despeje-se dinheiro em cima da
Qimonda; pague-se a algum grupo internacional
para que finja que a vai continuar… não!!

Não se deveria focar o Estado em criar condi-
ções para apoiar 600 auto-empresas digitais e in-
cubá-las nas instalações que poderão ficar vazias
a 1 de Abril? Não é piada, é a inevitável deadline,
é verdade, é possível. YES WE CAN!

Criar uma geração de empreendedores é a
formula para construir a Era de Portugal i9.0.
Reinventando a nação valente e imortal.

RÁDIO RENASCENÇA
15 Dezembro 2008
Sobre o aumento das tarifas da electrici-

dade acima da inflação
«As tarifas da electricidade vão subir acima

da inflação no próximo ano: 5.9% para as em-
presas e 4,3% para os consumidores domésti-
cos. (...)

Estes aumentos são, no entanto, uma má
notícia para as pequenas e médias empresas. É
o que diz o presidente da PME Portugal.

Joaquim Rocha da Cunha classifica o au-
mento no preço da electricidade para 2009 co-
mo mais um duro golpe para as PME.»

RÁDIO RENASCENÇA
17 Dezembro 2008
Sobre o anúncio de retirar as garantias

concedidas aos bancos, caso não seja con-
cedido crédito às empresas

«Tanto as pequenas e médias empresas
como um representante do sector bancário
consideram que o ministro das Finanças está
a fazer "bluff" ao admitir, no extremo, retirar as
garantias concedidas aos bancos, caso não
seja concedido crédito às empresas. (...)

Pressão ou antes "bluff mediático". Na 
opinião do presidente da Associação PME-
Portugal, Joaquim Rocha da Cunha, é preciso
agir, de facto, porque há milhares de empre-
sas e de famílias há muito em situação extre-
ma…»

TSF
17 Dezembro 2008
Sobre o crédito concedido pela Banca às

empresas
«O presidente da Associação PME-Portugal

considera que não há margem para as empre-
sas esperarem que a banca lhes conceda crédi-
to, numa reacção às palavras do ministro das Fi-
nanças, Teixeira dos Santos, que diz que as em-
presas têm de deixar de fazer apelos e começar
a agir.

“Não há margem para as empresas espera-
rem. Todos os dias fecham centenas de empre-
sas e estamos a perder milhares de postos de
trabalho.” (...)

JORNAL DE NEGÓCIOS
18 Dezembro 2008
Sobre as empresas acusarem banca de

bloquear crédito
«…O presidente da Associação PME Portugal,

que representa as pequenas e médias empre-
sas, Joaquim Cunha, é contundente nas críticas.
Para este dirigente, as garantias dadas pelo Esta-
do aos bancos (até 20 mil milhões de euros)
não estão a facilitar a contracção de novos em-
préstimos. "Trata-se de reciclar crédito", aponta
Joaquim Cunha. "Não há financiamento novo. O
que os bancos estão a fazer é reforçar as garan-
tias a alguns financiamentos existentes". (…)

Segundo a PME-Portugal, há "empresas que
vão fechar por problemas de tesouraria, que têm

a ver com liquidez que foi retirada do mercado".
Diariamente, a associação está a receber várias
queixas….»

IOL DIÁRIO
20 Dezembro 2008
Sobre os aumentos salariais poderem ter os

aumentos mais baixos das últimas décadas
«…É que nas empresas, na sequência dos úl-

timos indicadores económicos, a possibilidade
de não haver aumentos salariais é mesmo con-
siderada por alguns responsáveis associativos
como a mais provável. “A escolha a fazer não
será entre aumentar ou não os salários, mas sim
entre manter ou não postos de trabalho”, disse
ao jornal Joaquim Cunha, presidente da Associa-
ção PME-Portugal”. (...)

RÁDIO RENASCENÇA
15 Janeiro 2009
Sobre o programa PME Investe
«Cerca de 7.700 pequenas e médias empre-

sas já beneficiaram do programa PME Investe.
Manuel Pinho diz que nunca tantas empresas
receberam apoio do Estado. (…)

No entanto, a Associação PME-Portugal diz
que é a difícil situação das PMEs que justifica o
avultado número de candidaturas, uma vez que,
segundo Joaquim Rocha da Cunha, o Investe III
não apresenta muitos atractivos.

“É um sinal da extrema necessidade que as
empresas têm de aceder ao crédito. Pela análise

que fizemos, o programa não era extremamente
atractivo, porque o máximo que as microempre-
sas podiam ter era um crédito de 25 mil euros”. 

No final de 2008, a associação PME-Portugal
tinha denunciado a dificuldade das empresas
no acesso ao crédito. Rocha da Cunha acredita
numa inversão do cenário, neste novo ano.»

Diário de Notícias
2 Fevereiro 2009
Sobre os bancos que cobram juros míni-

mos de 10% às PME
Joaquim Rocha da Cunha, líder da PME Portu-

gal diz não ter conhecimento de uma subida
tão grande dos spreads cobrados pelos bancos.
No entanto, lembra que "sem dinheiro não há
negócios", e, por isso, defende que é tempo de
"reinventar Portugal e os mercados financeiros",
dando como exemplo as Caixas Económicas
Regionais. E explica: "Ao contrário de Espanha,
nós não temos nenhum mecanismo de amor-
tecimento, o nosso é o chão. Nós, por cá, esta-
mos a salvar instituições como o BPP, que nun-
ca foi um banco de retalho, em vez de nos
preocuparmos em criar instrumentos de apoio à
criação de bancos associativos e regionais a
exemplo do que existe por essa Europa fora".
Para o presidente da PME Portugal, é "de extre-
ma gravidade estarem a ser praticadas taxas de
juro dessa ordem [acima dos 9% e 10%] e só
pondo fim ao oligopólio bancário se resolve a
questão".

CLIPING

ALTERAÇÃO DE MORADA
Serviços administrativos 

da Associação PME-Portugal

Centro de Negócios IDEIA ATLÂNTICO

Caixa Postal 023 Tenões

4719 – 005 Braga

Telf.: 253 275 005

Fax: 253 275 006

E-mal: info@pmeportugal.pt
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 sistEmAs DE iNCENtiVOs NãO sE DiRiGEm A NECEssiDADEs DE tEsOuRARiA DAs EmpREsAs

RUMOS

Num contexto de crise económica, o 
JORNAL DAS PME abordou a CCDR-N 
(Comissão de Coordenação e Desenvolvim-
ento Regional do Norte) para procurar saber 
que iniciativas ou actividades está o ON.2 
(Programa Operacional Regional do Norte) a 
desenvolver no sentido de apoiar as Pequenas 
e Médias Empresas do Norte e de que forma 
estas poderão evitar uma falência generalizada 
da indústria na região.

Segundo esclarecimento oficial da CCDR-
N e da Autoridade de Gestão do ON.2 enviado 
à nossa redacção, “os sistemas de incentivos 
do ON.2 dirigem-se essencialmente ao apoio 
a pequenas e micro empresas, sendo as médias 
e grandes empresas apoiadas no âmbito do 
Programa Operacional Factores de Competi-
tividade”.

No entanto, a CCDR-N alerta para o facto 
de não ser objectivo destes sistemas de incen-
tivos “prover às necessidades mais imediatas 
de tesouraria das empresas (as quais se tornam 
particularmente acutilantes em períodos de 
dificuldades financeiras como os que atraves-
samos), mas sim apoiar iniciativas de investi-
mento que suportem o crescimento, competi-
tividade e inovação das empresas no médio e 
longo prazo”.

No entanto, lembra que no âmbito do Pro-
grama Operacional Factores de Competitivi-
dade existem instrumentos (designadamente 
as linhas de crédito PME Investe) os quais, 
permitem, até determinados limites, financia-
mento para necessidades de tesouraria.

Relativamente ao balanço que já se pode 
fazer, “desde Novembro de 2007 foram ab-

ertos 28 concursos nos sistemas de incenti-
vos, tendo o ON.2 recebido até à data cerca 
de 1600 candidaturas de pequenas e micro 
empresas. Até ao final de 2008 foram encer-
rados e decididos 16 concursos, no âmbito 
dos quais se aprovaram 316 projectos, rep-
resentando um total de 86,7 milhões de eu-
ros de incentivo FEDER atribuído. Mais de 
metade do incentivo atribuído destinou-se 
a empresas do sector da indústria (57,7%), 
19% aos serviços e 15,4% a empresas do sec-
tor do turismo”.

Dos restantes 12 concursos abertos no 2º 
semestre de 2008, “apenas o concurso rela-
tivo a projectos de empreendedorismo femi-
nino ainda se encontra em fase de submissão 
de candidaturas”. Todos os 11 concursos 
encerrados “estão em processo de análise e 

decisão”, prevendo-se que os primeiros re-
sultados, relativos aos concursos de projectos 
de Vale I&DT e Vale Inovação venham a ser 
divulgados no início de Fevereiro.

“O Vale I&DT e Vale Inovação, são dois 
novos instrumentos de financiamento do 
QREN, com os quais se pretendem simpli-
ficar o acesso das empresas a financiamento 
para pequenos projectos de inovação e I&DT 
(até 25 mil euros de incentivo, com um prazo 
de decisão de cerca de 20 dias úteis)”.

A CCDR-N adianta ainda que “a curto e 
médio prazo, embora ainda não esteja esta-
bilizado o calendário para a abertura de no-
vos concursos, é de esperar que os mesmos 
se processem em duas fases (1º e 2º semes-
tre do ano) à semelhança do que ocorreu em 
2008”.

Mais de 1600 micro e pequenas empresas
candidataram-se ao ON.2

RUMOS
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DE PROFESSOR A EMPRESÁRIO, ALBERTO CRISTÓVÃO ABRE AS PORTAS DO SEU PROJECTO A POTENCIAIS PARCEIROS

Projecto pedagógico “Optimist
World” preenche lacuna no mercado

LIVRO CHEGARÁ BREVEMENTE ÀS LIVRARIAS DE TODO O PAÍS

“Segredos da Fortuna” 
desvenda como
alcançar o sucesso

Paralelamente à sua actividade profissional, Alberto Cris-
tóvão gosta de desenvolver uma das suas grandes paixões – a
escrita. E acaba de editar o seu primeiro livro. “Segredos da
Fortuna” é o resultado de longos anos de investigação e pes-
quisa na área da gestão. 

Esta foi sempre uma área que o cativou, “mais pela curio-
sidade de saber como algumas pessoas conseguiram alcançar
o sucesso”. Alberto Cristóvão leu muitos livros e artigos (cer-
ca de 18.000 páginas de literatura especializada) e realizou
dezenas de entrevistas a empresários de vários sectores de
actividade. Ao fim de algum tempo constatou que “havia fac-
tores comuns a todas essas histórias de sucesso empresarial”.

Assim, surgiu a ideia de publicar um livro para “partilhar
com mais pessoas o resultado da minha pesquisa”, sublinha.

Uma publicação direccionada aos homens de negócios, aos
empreendedores que não têm tempo a perder, “às pessoas
que gostam de reagir perante as adversidades” e que “ambi-
cionam alcançar o sucesso”. 

“Segredos da Fortuna” surge como “um sumo concentra-
do de ideias e conceitos chave que farão melhorar a perfor-
mance financeira de empresas e negócios”. O autor procura
reunir neste livro “um conjunto de conhecimentos, resumido,
mas bastante abrangente do mundo dos negócios e do cami-
nho a trilhar rumo ao sucesso”.

Com o prefácio do vice-presidente da ESBA – Confede-
ração Europeia de Pequenas e Médias Empresas, parte das
receitas do livro irão reverter a favor de uma instituição de
solidariedade social.

“Optimist World” é nada mais, nada menos que o lema que serve de suporte ao mais recente projecto que está a ser desen-
volvido pela editora Império Cultural, com sede na Figueira da Foz. Com uma grande base pedagógica, e como o próprio
nome indica, trata-se de um projecto ligado ao optimismo e à psicologia positiva. O mentor do projecto é o professor Alber-
to Cristóvão, com uma vasta experiência no ensino e no relacionamento com crianças e jovens em idade escolar.

Em declarações ao JORNAL DAS
PME, Alberto Cristóvão, afirma que
“a ideia de desenvolvermos um pro-

jecto, como este que temos agora entre
mãos, vem no seguimento não só da inves-
tigação que tenho vindo a realizar ao longo
dos anos, mas igualmente da experiência
profissional que todos os anos adquiro ao
leccionar”. 

Atento ao que acontece em termos 
de pedagogia infantil e juvenil, Alberto
Cristóvão detectou que existe uma lacuna
no mercado ao nível da psicologia positiva.
“Uma filosofia que ainda é recente em 
Portugal, embora já bem desenvolvida 
em países como os EUA”, sublinha o do-
cente.

Associado ao lema “Optimist World”
surge a figura de um palhaço, com o objec-
tivo de transmitir “alegria, boa disposição,
despreocupação, visão optimista das coisas
(quando o palhaço cai ou algo lhe corre
mal, mantém sempre um sorriso aberto),
confiança e coragem”.

A figura do palhaço e as suas mensagens
optimistas serão aplicadas a uma gama
muito vasta de objectos, desde material es-
colar e de festas, vestuário e brindes. Uma
forma de facilmente chegar ao universo das
crianças e jovens.

Alberto Cristóvão não deixa de destacar
o facto de, para o avanço deste projecto,
muito ter contribuído a opinião de especia-

listas, tais como psicólogos e professores
catedráticos, entre outros peritos em maté-
rias infanto-juvenis. No fundo, as vozes
que deram o aval mais do que positivo à
prossecução deste ambicioso projecto.

Enquanto se prepara para lançar o “Op-
timist World” no mercado, a Império Cultu-
ral encontra-se disponível para acolher no-
vos parceiros, bem com agentes para a sua
distribuição.

Contactos: 
Império Cultural
Rua da Cerâmica, nº 6, 
3080-867 Figueira da Foz | Tel.: 918 627 555
Website: www.imperiocultural.com
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O Auditório Principal do Instituto IDEIA ATLÂNTICO, em Braga, acolheu a realização do 
seminário “Inovação e Empreendedorismo, integrado no Mestrado em Engenharia de Sistemas e 
Informática da Universidade do Minho”.

Pelo simples facto de o IDEIA ATLÂNTICO já albergar 32 empresas de base tecnológica, esta 
sessão estruturou-se com duas intervenções de fundo e quatro casos de empresas de base tecno-
lógica sedeadas neste edifício.

Pretendeu-se com esta sessão que o contributo de todos fosse a melhor forma de dar aos 
participantes, na maioria prestes a entrar no mercado saindo do meio universitário, um pano-
rama prático de como aparecem e com que problemas, desafios e oportunidades se deparam as 
empresas de base tecnológica. Um dos tópicos abordados foi precisamente as realidades que se 
enfrentam quando se entra no mercado de trabalho e as diferenças entre o meio académico e o 
mercado empresarial.

 sEGuNDA fAsE DE iNiCiAtiVA DA COtEC AbRANGERá 650 EmpREsAs

 sEssãO iNtEGROu mEstRADO Em ENGENhARiA DE sistEmAs E iNfORmátiCA

IDEIA ATLÂNTICO e COTEC 
debateram inovação nas empresas

Seminário abordou 
empreendedorismo 
tecnológico

Com o principal objectivo de apoiar o de-
senvolvimento de inovação nas empresas, de 
forma sistemática e sustentada, com vista ao 
reforço das suas vantagens competitivas numa 
economia cada vez mais assente no conheci-
mento, o Instituto IDEIA ATLÂNTICO e a 
COTEC promoveram uma sessão subordinada 
ao tema “Desenvolvimento Sustentado da Ino-
vação Empresarial”

Durante esta sessão, que decorreu nas ins-
talações do IDEIA ATLÂNTICO, em Braga, 
foi apresentada a segunda fase da iniciativa 
da COTEC – Desenvolvimento Sustentado da 
Inovação Empresarial – que será agora apli-
cada a um total de 650 empresas. Na primeira 
fase desta iniciativa, 15 empresas obtiveram 
as primeiras certificações dos Sistema de Ges-
tão de IDI, de acordo com a NP4457.

É neste contexto que a COTEC está a pro-
mover uma rede de parceiros nacionais, envol-
vendo nomeadamente o IAPMEI, associações 
empresariais, entidades certificadoras e em-
presas de consultoria.

RUMOS



 JORNAL DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
Página 22 | Fevereiro 2009

 séRGiO piNhO, sÓCiO DA NOstRi - ENGENhARiA iNfORmátiCA

Já com experiência confirmada no mercado 
nacional e internacional, a Nostri tem vindo a 
apostar numa vertente de desenvolvimento de 
soluções de software específicas para clien-
tes exigentes. Nas palavras de Sérgio Pinho, 
“clientes que, primeiro, sabem o que querem e, 
depois, têm capacidade de investimento”.

Na Nostri optaram por uma “evolução sus-
tentada”, em que privilegiam “a qualidade das 
soluções” que apresentam, apostam “em pro-
fissionais qualificados e na sua formação conti-
nuada” e apostam “no uso das tecnologias mais 
recentes”, acrescenta o empresário.

No entanto, “feitas estas apostas, são ne-
cessárias ideias inovadoras, quer no conceito, 
quer nos meios utilizados”, mas “sempre com 
o objectivo máximo da sua utilidade e da renta-
bilidade para o cliente”.

Sérgio Pinho sublinha que, “actualmente, 
já não há muitas rodas para inventar, se é que 
há rodas para inventar. Mas há ainda espaço 
para a inovação. E nós temos vários exemplos, 
principalmente na nossa área, de questões ino-
vadoras que saíram de micro empresas. E é 
essa uma das nossas motivações”. Como exem-
plos, o empresário aponta os casos do Google 
e do Youtube. “O Google começou com duas 
pessoas a partir de uma ideia e é o que é hoje”, 
destaca.

O facto de a Nostri ter-se instalado no 
IDEIA ATLÂNTICO foi um passo bem pensa-
do. “Para além das valências e das condições 
do próprio edifício, também o aproveitamento 
da rede IDEIA ATLÂNTICO e das parcerias 
que podemos criar, seja com empresas que tam-
bém estão neste edifício, em Braga ou na rede, 
mas também com o próprio Ideia Atlântico”. 
Para Sérgio Pinho, “é este o nosso caminho, 
apostando em ideias inovadoras, boas ideias, e 
em parcerias. Sem estas duas vertentes, acho 
que é muito difícil”.

E esta questão das parcerias “é igualmente 
importante porque uma micro empresa não tem 
a logística, nem os recursos humanos para en-
veredar por um projecto de grande dimensão. 
Temos os nossos limites. “

No fundo, o que a Nostri procura é envol-
ver outras empresas, outras entidades, envol-
ver mais meios e envolver outros actores que 
existem à sua volta. “Aproveitar as rodas que 
já existem, saber como rentabilizá-las. É esse 
o caminho”.

Em Portugal há oportunidades de negó-
cio

Questionado sobre se também em Portugal 
há capacidade para o desenvolvimento de pro-
jectos com o alcance como os que apontou “ 
Google, Youtube, Sérgio Pinho considera que 
“sempre tivemos “Velhos do Restelo”, mas não 
pode ser essa a nossa teoria. Temos que pensar 
que em Portugal, como em qualquer outro lado, 
há oportunidades de negócio”. E, nesse sentido, 
“o que falta é acabar com a mentalidade que cá 
existe de estarmos sempre a queixar-nos. Em 
Portugal, tem de ser possível o haver ideias, 
boas ideias, ideias que possam também ser ex-
portadas”.

Assim, “o caminho em Portugal é continu-
ar com a evolução tecnológica que se tem reve-
lado tanto a nível privado, como estatal. Ambos 
têm de ter boas ideias e inovar”.

Aliás, é este espírito de “ter ideias inovado-
ras, ideias que nos permitam ir mais além, com 
atenção aos serviços e aos clientes” que a Nos-
tri tem vindo a seguir. Actualmente, a empresa 
já concebeu ideias que pretende desenvolver 
em 2009 e 2010, numa primeira fase de âmbito 
nacional, mas que posteriormente possam ser 
exportadas. Brevemente a Nostri revelará ao 
mercado essas mesmas ideias.

“Apostar em 
ideias inovadoras
é o caminho”
“Nostri vobis” (de nós para vós). É este o princípio pelo qual 
se rege a Nostri - Engenharia Informática no seu relaciona-
mento com o mercado em que actua. Actualmente instalada 
no Instituto IDEIA ATLÂNTICO, em Braga, esta empresa 
centra a sua actividade no desenvolvimento de soluções 
Internet, desde a solução mais simples com o objectivo de 
uma presença na Internet, até à solução mais avançada, 
passando por soluções de comércio electrónico e aplicações 
de gestão de base de dados. O JORNAL DAS PME conversou 
com um dos sócios da empresa, Sérgio Pinho, e procurou 
saber um pouco mais da sua estratégia de abordagem ao 
mercado.

SUCESSO
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Reconhecendo que no que concerne à 
operação de distribuição de telecomunicações 
digitais, esta “não correu da maneira que tínha-
mos previsto inicialmente”, Francisco Fernan-
des, sócio da VIPVOZ, sublinha que a empresa 
não baixou os braços e entrou noutros merca-
dos como o da conectividade, sendo também 
fornecedores de equipamentos de telecomu-
nicações e de informática e apostando com 
sucesso na TV por IP, “vídeo-on-demand”, 
jogos, etc.

Em relação ao fracasso da “voz por IP”, 
Francisco Fernandes refere que o mercado não 
“explodiu”, não teve a adesão imediata que 
seria expectável e, dessa forma, os operadores 
tradicionais tiveram a oportuni-
dade de responderem com 
ofertas tipo “flat-rates”, 
com bónus de chamadas 
ilimitados”.

De facto, susten-
ta o empresário, “o 
consumidor por-
tuguês nunca foi 
um ‘adopter’ das 
novas tecnologias.

No caso do 
VoIP, quando co-
meçaram a inte-
ressar-se por esta 
t e c n o l o g i a 
foi um ano 
m e i o , 

dois anos depois de empresas como a VIPVOZ 
e a NETCALL terem colocado o produto no 
mercado. E nessa altura já os operadores tra-
dicionais tinham medidas de combate a essa 
nova tecnologia”.

No entanto, esta situação não se verificou 
noutros países. “E hoje olhamos para esses 
mercados, para as empresas que disponibiliza-
ram a tecnologia e vemos que de micro, algu-
mas passaram a pequenas, outras a médias e há 
as que passaram a grandes empresas.

Nós cá não tivemos tempo para isso”. Con-
trariamente a empresas como a NETCALL 
que continuaram a manter a posição no mer-
cado como operadora de telecomunicações, 

a VIPVOZ adoptou uma estratégia 
diferente, sendo também uma 

empresa muito mais técnica 
que cresceu tecnicamen-

te e quem rapidamente, 
consegue desenvolver 
soluções específicas 
para cada um dos seus 
clientes.

“Hoje em dia, a 
VIPVOZ consegue for-

necer serviços desde Data 
Center à conectividade, à fi-

rewall, aos servidores, às cen-
trais telefónicas… No fundo 
um pacote completo que possi-

bilita às empresas concentrar
todos estes serviços num só 

operador”.

VIPVOZ: do VoIP ao IPTV
A desenvolver a sua actividade como operador de telecomunicações digitais, a VIPVOZ iniciou-se há quatro anos com 
uma pequena estrutura. Hoje já com nove colaboradores é ainda uma micro empresa, mas já com bastantes provas da-
das no mercado em que actua. Na sequência do produto hoteleiro “all-in-one” VIPCONECT HOTEL, a VIPVOZ concre-
tizou uma parceria internacional com um dos grandes líderes mundiais de soluções IPTV&VOD Coorporate (ver caixa).

 O suCEssO DE umA miCRO EmpREsA quE sOubE CONtORNAR O fRACAssO DO VOip Em pORtuGAl

REPRESENTANTES ExCLUSIvOS NA PENÍNSULA IBÉRICA E PALOP

Devido a necessidades específicas de alguns clientes dos sectores hoteleiro e hospitalar, 
a VIPVOZ tem vindo a desenvolver e pesquisar as melhores soluções empresariais de IPTV& 
VOD existentes no mercado mundial. Um dos objectivos tem sido o de encontrar a solução de 
IPTV capacitante de integrações com os seus produtos e serviços, ou seja, capaz de integrar 
com centrais telefónicas, internet, domótica, CCTV, software hoteleiro, entre outros serviços.

Encontrado o parceiro tecnológico, a VIPVOZ celebrou com a empresa britânica Tripleplay um 
acordo de exclusividade para a Península Ibérica e PALOP para a distribuição e comercialização 
do sistema IPTV & VOD. 

A nossa solução de IPTV & VOD fornece uma plataforma integrada para múltiplas 
visualizações em simultâneo de canais IPTV em televisores e no ambiente de trabalho 
do seu computador. Um único servidor poderá entregar mais de 80 canais de TV e Vídeo, 
combinados com vários tipos de receptores. Permite a programação da grelha de canais por 
cliente, a difusão de canais abertos e codificados por satélite, televisão digital terrestre, digital 
cabo, analógicos e sinal digital. Para o sistema de IPTV não é relevante o local onde estão 
alojados os servidores. A gestão, a monitorização, a configuração é feita via interface Web e 
monitorizado através de “Simple network management protocol - SNMP”.

Nesta parceria de sucesso, a VIPVOZ & Tripleplay conseguem apresentar uma solução 
global para os referidos mercados, destacar-se no mercado nacional e internacional como a 
única solução empresarial capaz de adaptar-se às reais necessidades de cada cliente e de 
agregar todas as aplicações de informática e telecomunicações numa única plataforma.

Entretanto, a VIP -VOZ conseguiu “uma 
parceria com o Instituto IDEIA ATLÂNTICO 
que nos permitiu alojar alguns serviços como o 
Data Center e trocar sinergias com outras em-

presas cá instaladas”. Uma parceria que “ema-
grece mais um bocadinho os nossos custos e 
que, obviamente, abre novos mercados.”

 mEsmO COm iNVEstimENtO DE CApitAl DE RisCO DE 2 milhÕEs DE EuROs

PORQUE FALIU A NETCALL?

Contrariamente a empresas como a VIPVOZ (cuja reportagem damos conta nesta edição do 
JORNAL DAS PME), a Netcall não sobreviveu ao negócio do VoIP. Mesmo com um investimento 
de capital de risco na ordem dos dois milhões de euros, a Netcall não escapou à falência. 
Então o que é que falhou? O JORNAL DAS PME contactou a PME Investimentos no sentido 
de obter algumas respostas. No entanto, até ao fecho desta edição, a PME Investimentos 
escusou-se a prestar qualquer esclarecimento.
No entanto, aquando do anúncio da falência, a Netcall, em comunicado, referiu que o facto 
se deveu “ao momento que vive a economia internacional e, em particular, a nacional”. Mas, 
terá sido realmente esta a verdadeira causa?
Vitor Magalhães foi co-fundador do negócio Netcall (da qual saiu em 2006 por conflito com 
os novos investidores) refere no seu blog (http://vitormagalhaes.com) que “externamente, sei 
que é fácil justificar ‘a queda’ com factores económicos; internamente com conflitos internos 
e dizer que devido a estes conflitos se perdeu a ‘janela de oportunidade’. Como em tudo na 
vida, podemo-nos esconder atrás de desculpas e justificações ou podemos aprender com os 
erros e seguir em frente”.

Segundo Vitor Magalhães, “falhou o mesmo que falhou em todos os negócios VoIP que 
se afundaram e que se estão a afundar pelo mundo. A verdade é que o VoIP não foi, ao 
contrario do que prometia, muito diferente do negócio tradicional de telecomunicações, 
obedecendo à mesma lógica de mercado do mundo das telecomunicações e respecti-
vos reguladores: custos elevados de operação e margens baixíssimas”.
E acrescenta que “grande parte dos operadores VoIP não conseguiram ver para lá da voz 
e nunca conseguiram comercializar de forma sustentada os serviços SoIP. Também não 
perceberam que o negócio real do IP não está ao nível do IT e das telecomunicações,
mas sim ao nível do marketing e vendas”.

Vitor Magalhães aponta o dedo também ao investidor de capital de risco. “À parte de tudo 
o resto, também falhou o investidor. Falhou porque se espera de um investidor pressão, 
rigor e controlo na gestão do investimento e não a preocupação com a imagem pública do 
investimento.”
De destacar ainda alguns dos factores que Vitor Magalhães aponta e que devem servir para 
aprendermos com a falência da Netcall. Um desses factores foi a própria estrutura accionista 
que começou com seis sócios (cinco operacionais), à qual se veio juntar um sétimo PME 
Investimentos/InovCapital) pela necessidade de investimento. Também o capital de risco “não 
é positivo em fase de startup”, sendo importante “não perder o controlo dos nossos projectos. 
Investimento sim, mas ‘sem vender a alma’”.

SUCESSO
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Atingimos agora a última página deste jornal! Para trás fi-
cou algo que todos nós iremos contar com algum orgulho aos 
nossos filhos. Na verdade, esta edição do Jornal das PME en-
volveu poucos meios e muito gozo... gozo pela pressão do tem-
po, gozo por reinventarmos todo o jornal, gozo acima de tudo 
por acharmos no mais intimo do nosso ser que é altura de mu-
dar, de reinventar de criar um movimento de todos para todos!

Reinventar Portugal pretende ser uma identidade! A identi-
dade daqueles que desejam um país melhor! Daqueles que es-
tão dispostos a trabalhar para isso! De todos aqueles que acham 
que é altura de dizer: basta! Basta de mediocridade pois este 
terá de voltar a ser um grande país! Basta de esperar melhores 
dias pois nada melhora enquanto se espera, só quando se faz 
algo nesse sentido! De uma maneira muito simples todos temos 
o que merecemos... os meus filhos não merecem um país estag-
nado que continuamente não agarra as oportunidades de voltar 
a ser grande!

Da nossa parte, ao concluir este jornal sentimos que podere-
mos afirmar: “quando Portugal estava estagnado, nós lançamos 
um movimento que era um desafio ao talento individual de to-
dos aqueles que não se limitam a aceitar a vida mas que querem 
fazer acontecer um mundo melhor para as gerações vindouras”. 
Essa é a lição que pretendemos passar e aprender!

Neste momento não sabemos muito bem o que vai ser o 
Think Tank Reiventar Portugal! Sinceramente, não é isso que 
nos preocupa! Reinventar Portugal não será aquilo que cada um 
de nós pensa mas sim aquilo que cada um poderá contribuir em 
prole de um país carenciado. 

Por isso, Reinventar Portugal não somos nós... é você! Este 

Think Tank terá de ser as suas ideias, aquilo que achar que de-
verá ser! Não existe qualquer tentativa de protagonismo com 
ele (o único protagonista é Portugal!), não há qualquer tipo de 
ambição politica escondida. Nem qualquer outro tipo de ambi-
ção que não seja sermos melhores por estarmos num país me-
lhor!

O sucesso do Think Tank depende dos seus emails, das suas 
sugestões, dos seus planos e actividades propostas!

Por isso, temos consciência dos riscos! Sabemos que mui-
tos olharão desconfiados para estas linhas. Muitos desconfiarão 
do supracitado desinteresse politico ou de qualquer espécie. 
Enfim dos descrentes! Mas sobre os descrentes pouco há a afir-
mar. Foram de tal maneira vitimas de algo que não conseguem 
acreditar ser possível construir um futuro melhor!

Este movimento não é para os descrentes. Eles não conse-
guem sonhar com um país melhor e como tal nenhum contri-
buto darão!

Portugal é o país da Europa com maior índice de descon-
fiança! Contudo, se não lançamos este movimento, se não ten-
tamos, tudo será como dantes. Precisamos de criar um novo 
país, acelerado com base na confiança mutua de que aqueles 
que nos rodeiam estão disponíveis para a causa de um país me-
lhor!

Este movimento nasceu de conversas informais que desa-
guou numa questão: “OK, está tudo mal e errado mas o que 
pensas fazer sobre isso?”. A resposta foi este jornal, a promessa 
de um portal e o convite a todos participarem!

A questão que surgiu e fez-nos trabalhar longas horas após 
o nosso emprego, sem qualquer recompensa deve ser igualmen-

te colocada a si: 
“concordo con-
sigo que tere-
mos de melhorar 
mas o que vai 
você fazer para isso?”

O que gostaria que me respondesse, por agora, bastava um 
“contem comigo”!

Essas duas palavras são a magia do futuro deste país! É 
tudo quanto lhe pedimos: um email cujo assunto seja: “contem 
comigo”!

Assim, na próxima edição deste jornal, a mesa não chegará! 
Os conteúdos terão outro interesse e as iniciativas serão certa-
mente com muito maior valor acrescentado!

Faça parte de um movimento que será aquilo que desejar 
que seja! Reinvente-se! Reinvente Portugal!

Ao mesmo tempo, da nossa parte uma única promessa fica: 
mesmo que ninguém venha por agora, nós não desistiremos! 
Continuaremos a tentar! Sabemos que o sucesso surge se nos 
levantarmos uma vez mais!

Caso se identifique com a nossa forma de estar e de ver as 
coisas. Se pretende um país mais positivo. Adira à nossa causa 
e construa-o connosco! Reinvente Portugal!

Os nossos emails: Jorge.saraiva@exactsoftware.com; pe-
dro.viana@ambiportal.com; jrc@pmeportugal.pt e Dina.perei-
ra@exactsoftware.com 

Consulte os blogs: pme-pt.blogspot.com e para breve: 
www.reinventarportugal.com 

Esperamos por si na construção do Reinventar Portugal!

Faça parte do movimento
Reinventar Portugal!

9:01 - Recepção
Hermenegildo Mota Campos
Administrador
Instituto Ideia-Atlântico

9:06 – Problemas da China na crise
Joaquim Rocha da Cunha
Presidente
PME-Portugal

9:15 – Como Investir na China?
Hong-Kong.
Siegfried Verstappen*
Senior Investment Executive
Invest Hong Kong

9:35 – Como nos internacionalizamos 
na China
Hélder Marques
CEO
Euromarks / Rui & Valdemar, Lda

9:50 - Debate

9:59 - Encerramento

* Intervenção em Inglês

14h30 Abertura da Sessão
PME-Portugal

14h45 Enquadramento da Iniciativa DSIE /Inovar para Ganhar
Eng. Paulo Nordeste - Acção 3 da DSIE da COTEC

15h30 Pausa para café

15h45 O Sistema de Gestão de Inovação em …
Empresa certificada em IDI

16h10 “Key Factors” na Implementação de um Sistema de 
Gestão IDI
Consultor da COTEC

16h30 Debate

16h45 Encerramento

Internacionalização contra a Crise !
INSTITUTO IDEIA-ATLANTICO   |   Sexta-feira, 27 de Fevereiro 2009   |   Braga

CHINA: AMEAÇA OU OPORTUNIDADE? China: opportunity or treath?

Inovação Empresarial como Resposta á Crise
Lisboa, 23 de Março  |  Braga, 30 de Março  |  Porto, 3 de Abril

Inscrições:
info@pmeportugal.pt
Tel. 253 275 005 / 253 603 210
Fax 253 275 006
www.pmeportugal.pt

15h50 - Boas vindas

16h00 – 17h00 - O Marketing como Ferramenta 
da Comunicação
Ana xavier – Incentivar e CEO do SIM – Network

17h00 - 17h15 - Pausa

17h15 – 18h00 - As oportunidades da Internet
Sofia Silva Carvalho – Web Digital

18h00 – 19h00 - Media tradicionais e os novos 
Media
Pedro Luiz de Castro – Primeira Imagem

Como Comunica a sua Empresa ?
Braga, 3  |  Porto, 24  |  Lisboa, 31  |  Março de 2008

Concepção e Execução
Sim Network

Organização: 

Apoio:

       www.ideia-atlantico.pt


