
EXPORTADORAS OUTSTANDING

Europa devia
defender
mais as suas
empresas
A Europa deve atuar para combater a
concorrência assimétrica da China. Em
Portugal é preciso medir as consequências
da fiscalidade ambiental e avançar com
regulação que facilite a competitividade das
empresas. A qualificação da mão-de-obra
é outra das prioridades.

FILIPE FERNANDES

As
empresas chinesas têm

subsídios à exportação e,
em certos casos, ainda
acabam por receber sub-

sídios europeus em nome da mobili-
dade limpa e partilhada, referiu Jor-

ge Pinto, CEO da Caetano Bus, du-
rante o segundo workshop Exporta-
doras Outstandmg, uma iniciativa do

Fórumpara a Competitividade, com
otema "As Eleições Europeias, as po-
líticas públicas de crescimento, des-

envolvimento e inovação empresa-
rial", moderado por António Poças,

presidente da Nerlei, a Associação
Empresarial da Região de Leiria.

"Nos Estados Unidos existe o

'American Buy Act' em que para se

vender para entidades públicas têm

de se ter uma incorporação de 50%,
"mas na Europa não é assim, e a

economia chinesa não tem a mes-
ma abertura as empresas europeias

que a Europa tem em relação às

chinesas", referiu Jorge Pinto du-
rante o debate que se realizou no

dia 3 de julho, em Leiria.
A Caetano Bus detém o Cobus,

líder no mercado de autocarros de

aeroporto com 75%, produz ainda,
na mobilidade elétrica, o autocar-
ro urbano e.City Gold e chassis elé-

tricos para autocarros urbanos. A
empresa do grupo Salvador Caeta-

no decidiu fazer uma aliança estra-

tégica com o grupo japonês, Mitsui,

que passou a deter 42% da Caeta-
no Bus, para conseguir entrar em
muitos mercados de exportação.

Pressão ambiental
Os transportes e a logística foram
das questões mais debatidas. Os

transportes, tal como a energia, en-
contram-se numa encruzilhada,
face à tendência de agravamento da

fiscalidade ambiental no futuro,
agravando os custos das empresas.
Rui Brogueira, CEO da Repsol, que

opera no mercado dos derivados de

resina do pinheiro, criticou o au-
mento da carga fiscal e sugeriu a

possibilidade de "aligeirar esta car-

ga fiscal e alguns custos de contex-
to, como os custos energéticos. Isso

tornaria as empresas mais compe-
titivas".

Gabriel Oliveira, administrador
executivo da Transportes Pascoal,
sublinhou as diferenças entre Por-

tugal e Espanha: "comparativamen-
te com as empresas espanholas, te-
mos constrangimentos que eles não

têm, como a questão das portagens
e do estado de algumas vias".

Pedro Ferraz da Costa, presiden-
te do Fórum para a Competitivida-
de, chamou a atenção, durante o dis-

curso de encerramento, para a dis-

cussão de uma medida que poderá li-
mitar o transporte rodoviário de
mercadorias a um máximo de 300
quilómetros. O que seria fatal para



um sistema de exportações, como o

português, quesebaseiano transpor-
te rodoviário. "Em Portugal, a opção
multimodal é difícil porque a ferro-
via não existe e a via marítima, ape-
sar dos esforços, não tem apoios e de-

pois existem todas as questões por-
tuárias", referiu Gabriel Oliveira.

0 peso da regulação
A otimização dos serviços e a mo-
dernização da estrutura do Estado

foram outros dos temas debatidos.

A sobrevivência da unidade indus-

trial da Tabaqueira em Portugal de-

pende da inovação e capacidade in-
dustrial, mas também de uma regu-
lação que torne mais fácil em Por-

tugal apassagem do tabaco de com-
bustão para o tabaco aquecido, o

grande desafio industrial do futuro.
A Phillip Morris entrou na Ta-

baqueira em 1997 através de uma

privatização. Desde então, j á inves-

tiu mais de 300 milhões de euros na

transformação de uma empresa que

passou de uma produção 12 mil mi-
lhões de cigarros para o mercado in-
terno para 25 mil milhões de cigar-

ros, dos quais exporta 20,9 mil mi-
lhões. Mas o tabaco aquecido, se-

gundo Miguel Matos, diretor geral
da Tabaqueira, é "o nosso contribu-
to positivo para a saúde pública e as-

sumimos um compromisso de sus-

tentabilidade mediante a menor no-
cividade dos nossos produtos".



Mão-de-obra
Também a Allianz invoca ques-
tões regulatórias, neste caso a apli-
cação do RGPD. "Aforma como a

nova lei europeia da proteção de

dados foi transposta para a lei na-
cional condiciona muito a atuação
dos seguros. Se cumprirmos exa-
tamente o que diz a lei, isso vai im-
pedir as seguradoras de venderem

seguros de saúde. Isto se não hou-
ver regulamentação e alterações",
afirmou Luís Ferreira, do comité
executivo da Allianz Portugal. Es-
tas dificuldades tornam mais com-
plexo o desafio digital que o setor

atravessa, que obrigou a mudar a

conceção, a distribuição, a venda

e o pós-serviço.
Uma outra chamada de atenção

de Pedro Ferraz da Costa foi a ques-
tão da disponibilidade e qualificação
de mão-de-obra, com destaque para
os quadros qualificados. Sublinhou

a importância que deve ser dada à

educação e questionou algumas op-

ções como o facto de se "empurrar os

alunos menos bons para o sistema de

ensino profissional, uma forma erra-
da de ingresso que vai à partida debi-

litar a qualidade desse tipo de ensi-

no. O modelo de educação e forma-

ção deve ser revisto e melhorado".B

O projeto Exportadoras
Outstanding
Exportadoras Outstanding é um projeto do Fórum para
a Competitividade para contribuir para o crescimento
das exportações na economia portuguesa. 0 principal

objetivo é potenciar esse crescimento através da con-

jugação de sinergias entre empresas exportadoras e vá-
rios parceiros de áreas-chave para o sucesso da ativida-
de de exportação, como a consultoria, aconselhamento

estratégico, jurídico, fiscal e de captação de investimen-

to, a formação e o apoio ao risco de crédito à exporta-
ção. Neste workshop em Leiria participaram empresas
parceiras, patrocinadoras e participantes, como BBVA

Portugal, Caetano Bus, Allianz Portugal, Tabaqueira,
Transportes Pascoal e Respol.
No espírito do projeto está o desenvolvimento das com-

petências e do potencial das empresas exportadoras
através da cooperação e partilha de estratégias para
melhorar a sua competitividade. Este projeto surge após

uma análise do setor empresarial português, que com-

prova que existem muitas empresas exportadoras com

elevado potencial de crescimento, que são as Exporta-
doras Outstanding, cuja experiência e conhecimento é

uma mais-valia para toda a economia. ¦



Fragmentação dos mercados
financeiros penaliza Portugal
Pedro Passos Coelho defendeu a necessidade de acabar com a
fragmentação de mercados na UE, como o financeiro, energético
e o digital, porque criam diferenças acentuadas entre países.

O Parlamento Europeu tem alarga-
do os seus poderes e importância e

hoje é "co-legislador e co-decisor

pois tem uma posição decisória so-
bre a Comissão Europeia a par do

Conselho Europeu", disse Pedro
Passos Coelho, antigo primeiro-mi-
nistro, na abertura do segundo

workshopdo projeto Exportadoras

Outstanding, uma iniciativa do Fó-
rum para a Competitividade de

apoio à exportação e internaciona-

lização, que teve nas eleições euro-

peias um dos temas.

Nestas recentes eleições euro-

peias, em que havia alguma polari-
zação política, Pedro Passos Coe-
lho, professor no Instituto Superior
de Ciências Sociais e Políticas, e na
Universidade Lusíada, detetou a

emergência de um debate europeu

que atravessou as várias eleições na-

cionais, embora "em Portugal não

se tenha sentido muito". Conside-
rou que as várias sondagens e estu-
dos de opinião mostram que "o que
mais preocupa o cidadão europeu é

o futuro e é aqui que se vai centrar o

debate político", afirmou no evento

que se realizou no Nerlei, em Lei-

ria, a 3 de Julho.

Regulação e burocracia
Durante o debate, Luís Castro e Al-
meida, administrador-delegado do

BBVA Portugal, colocou a questão
do excesso de regulação e de inicia-
tivas legislativas europeias. Para Pe-
dro Passos Coelho, "o excesso de re-

gulação e a crítica à burocracia não

é nada de novo e que não basta fa-
zer diretivas, mas que estas sejam

bem transpostas". Sublinhou que
era "importante que a União Eco-
nómica e Monetária permitisse a di-

versificação das fontes de financia-
mento e abolisse a fragmentação
dos mercados financeiros, porque
as diferenças dos custos de financia-
mento são acentuadas e é um fator
discriminatório". Observou ainda

que há ainda uma fragmentação de

mercados como o energético e o di-

gital.
Luís Castro e Almeida salientou

ainda o facto das políticas públicas
serem muito direcionadas para as

pequenas empresas numa "agenda
totalmente oposta à agenda euro-
peia, que vai no sentido das empre-
sas crescerem e ganharem dimen-

são, ao contrário do que acontece

em Portugal".



Obsessão do emprego
Pedro Passos Coelho referiu que em

Portugal são as PME que geram e fi-
xam emprego, "por isso a maioria das

políticas tem em conta essa preocu-

pação. Mas em vez de estarmos preo-
cupados com o emprego, devíamos

estar mais preocupados com os tra-
balhadores, ou seja, permitir a evo-

lução e valorização das pessoas. A ob-
sessão com o emprego e não com o

trabalhador torna o sistema mais len-

to, pesado e menos capaz. Há que tra-
balhar em soluções que ajudem as

empresas a ganhar escala".

Vítor Bento, economista e mem-
bro do Conselho Consultivo do Fó-
rum para a Competitividade, aler-
tou para o facto de a Europa ser um
"buraco negro" a nível tecnológico.
Na sua opinião, "o mundo tecnoló-

gico esta a ser dominado pelos EUA,
a Europa está dependente disto e

nunca conseguiu criar uma alterna-
tiva". Pedro Passos Coelho diz que a

Europa tem anunciado sucessiva-

mente que o objetivo seria estar na
fronteira do conhecimento, mas a

Europa "chegou ao fim da década de

90 do século passado com um enor-
me atraso em relação aos EUAe Ja-

pão e isto é um problema claramen-
te identificado e que se mantém".

No encerramento desta sessão

de trabalho, Pedro Ferraz da Costa

defendeu a existência de uma dele-

gação de empresas portuguesas em
Bruxelas para estabelecerem uma

ponte entre as necessidades, a rea-
lidade e as políticas nacionais com
as políticas e medidas tomadas a ní-
vel europeu. ¦


