
O economista Joio Duque considera que Portugal dá sinais de "alguma recuperação" Feto Sérgio Claro

Jantar Conferência REGIÃO DE LEIRIA
"A economia portuguesa está a começar a
aquecer", mas precisa do programa cautelar
Perspetiva Na noite de homenagem aos empre-
sários do distrito de Leiria e concelho de Ourem,
o presidente do ISEG, João Duque, revelou-se

confiante numa saída de crise em 2015
Cláudio Garda

A economia portuguesa "ainda
está a cair", mas a queda é

"cada vez menos acentuada"
e existem sintomas de "al-
guma recuperação*. A leitura
é do economista João Duque,
que se baseia sobretudo nos
dados do comércio externo,
do emprego e do produto in-
terno bruto (PIB). "O terceiro
trimestre correu muito bem
e o quarto trimestre também
vai correr", sinal de que "a
economia portuguesa está a

começar a aquecer", afirmou,
perante uma plateia de cerca

de 300 pessoas, durante o XI
Jantar Conferência do RE-
GIÃO DE LEIRIA, na passada
sexta-feira.

De acordo com o presi-
dente do ISEG - Instituto Su-

perior de Economia e Gestão,
há razões para acreditar que
Portugal pode estabilizar já
no próximo ano e sair da crise
em 2015. A dobragem do cabo
das tormentas deverá ocorrer
quando as contas públicas

regressarem ao equilíbrio e o
ffivestfmento voltar a crescer,
o que depende da confiança

dos empresários. Para já, é
o sector exportador a prin-
cipal fonte de aquecimento
nesta conjuntura e está a
puxar pelo resto da econo-
mia. "Portugal está a ter uma
contribuição das exportações
superior a 40% do PIB e isso
é um indicador muito impor-
tante", explicou, na noite do
passado dia 22 de novembro,
momentos antes da home-
nagem do nosso jornal a seis

empresários e empresas do
distrito de Leiria, na Quinta
do Paul, na Ortigosa.

Segundo João Duque, os

principais desafios que se avi-
zinham são mesmo a aprecia-
ção do Orçamento do Estado

para 2014 pelo Tribunal Cons-
titucional e, por outro lado, o
impacto das novas medidas

de austeridade previstas no
documento. "Vai haver mais
uma contração e tipicamente
ao nível do consumo", antevê
o professor catedrático, subli-

nhando que a grande dúvida
é saber se o desempenho da
balança comercial será sufi-
ciente para compensar a re-
tração da procura interna, ao
longo do próximo ano.

Outro momento crítico,
naturalmente, é o do regresso
do Estado português aos mer-
cados de dívida Algo que João

Duque acredita implicar o au-
xílio de um programa caute-
lar. No entanto, o economista
considera que - apesar dos
erros na reforma da admi-
nistração pública - Portugal
está a levar por diante uma
importante transformação,



que consiste na redução do

peso do Estado, no aumento
da participação do sector
privado e na mudança de pa-
radigma de uma economia
de bens não transacionáveis
sem mercado livre para outra
baseada em bens transacio-
náveis com mercado livre. O
futuro passa pela reindustria-
lizaçãoe por posicionar o pais
como plataforma de serviços,
destino da terceira idade e
elo de ligação nos fluxos lo-
gísticos do canal do Panamá

para a Europa Central. Em
qualquer caso, sájllnta Luís
Duque, "a solução está nas
empresas, não no Estado".
claudiogarcia
@regíaodelelria.pt

O mundo não compra
as coisas por serem
muito boas, mas por
parecerem muito
boas. A qualidade é
subjetiva"

"Precisamos de agri-
cultura de marcas"

Taçam planos de

sedução nas vossas

empresas para con-

quistar os vossos
clientes"

CaiiosCoelho
Presidente da Iviryßrand Corp

As marcas
dependem
delatores
emocionais

Para Carlos Coelho, respon-
sável pela agência Ivity Brand

Corp, as empresas portugue-
sas e o pais precisam de in-
vestir a saio na perceção das
marcas, de apostar nos fatores
emocionais, estéticos e so-
ciais - mais do que funcionais
- que levam os consumido-
res a preferir um produto em
detrimento de outro. "A quali-
dade é subjetiva", afirmou no
XI Jantar Conferência do RE-
GIÃO DE LEIRIA. Apple, Zara e
Qcea são exemplos de marcas
que se adaptaram a um mun-
do em mudança, onde as rela-

ções com os produtos não são
lineares e o mercado é global.
Portugal precisa de "agricultu-
ra de marcas", de plantar e não
desistir antes do tempo, consi-
dera o criativo. Na atualidade,
as marcas mais bem sucedi-
das são as que conseguem
captar o amor dos consumido-
res, as que se destacam pela
diferença. Daí o conselho aos

empresários: Taçam planos
de sedução para conquistar os
vossos clientes".



01 Tiago Coutinhoe Joa-

quim Seiça, administra-
dores da EIB, receberam
o Prémio Dinamismo Em-

presarial - atribuído pelo
REGIÃO DE LEIRIA - das

mãos do presidente da
NERLEI - Associação Em-

presarial da Região de Lei-

ria, Jorge Santos

02 O vice-presidente da Câ-

mara Municipal de Leiria,
Gonçalo Lopes, endere-

çou o Prémio Melhor Em-

presa à Compogal repre-
sentada por Luis Guerra

Marques, presidente do
conselho fiscal

03 Joana Marques, diretora

comercial da Recauchu-

tagem 3L recebe o Prémio

Inovação de Nuno Man-

gas, presidente do Institu-
to Politécnico de Leiria

04 João Salgueiro, presiden-
te da Câmara Municipal
de Porto de Mós, entrega
o Prémio Ambiente a José

Luís Monteiro, administra-
dor da Matceramica

05 Prémio Carreira para o
fundador da Construtora
do Lena, que deu origem
ao Grupo Lena, o em-
presário António Vieira

Rodrigues, que recebeu
o trofeu do diretor do RE-

GIÃO DE LEIRIA, Francis-

co Rebelo dos Santos

06 O presidente da Comissão
de Coordenação e Desen-
volvimento Regional do
Centro, Pedro Saraiva, en-

tregour o Prémio Exporta-
ção a Carlos Gouveia, dire-
tor geral da Schaeffler



Em foco
Mais de 250 convidados numa noite especial

Um intervalo nos desafios
de todos os dias, uma pausa
pata saborear conquistas e
objetivos cumpridos. A ho-
menagem do REGIÃO DE
LEIRIA aos empresários do
distrito e do concelho de
Ourem é anualmente um
momento de encontros e
troca de ideias. Cerca de 300
convidados reuniram-se na
Quinta do Paul, Ortigosa, em
representação de boa parte
das maiores e melhores
empresas locais e também
de outros organismos com
protagonismo na economia
regional. Uma noite inspira-
dora para carregar baterias
e encarar o futuro com mais
confiança

Fotos Sérgio Claro




