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Editorial

“Caros Colegas e Leitores: é com grande satisfação 
que voltamos a publicar um Suplemento dedicado 
à Ordem dos Economistas. Nesta edição decidimos 
dar espaço para vários artigos dos membros da 
Ordem, e obtivemos o contributo de um dos 
nossos mais ilustres colegas, o Dr. Rui Rio.  A 
sua experiência de 12 anos como Presidente da 
Câmara Municipal do Porto é relevante do ponto 
de vista da gestão, e na entrevista que se segue 
Rui Rio partilha connosco a forma como geriu 
alguns dos momentos mais importantes desse 
percurso.”
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Os olhos dão-nos uma imagem dos outros. Ima-
gem esta que muitas vezes (se não, sempre) 
influencia o próprio reconhecimento das nos-

sas grandezas e dos nossos fracassos. Esta tautologia 
traz-nos a importância de olharmos criticamente os 
modelos de desenvolvimento socioeconómico que, 
tendo sido muito bem sucedidos noutros locais, terão 
também de ser bem sucedidos aqui e agora.

Historicamente, a “exportação” dos modelos eu-
ropeus de crescimento económico do pós-II Guerra 
Mundial para os países africanos e sul-americanos 
trouxe décadas de atraso económico, turbulência polí-
tica e fracassos humanitários nestes continentes. Pode-
ria um país como a Bolívia, sem costa marítima, com 
uma capital a mais de 3500 metros de altitude, ter a 
mesma receita que a Inglaterra? Claro que não. Mas o 
pior é que teve.

Erros próximos fazemo-los nós permanentemente. 
Quer como autarcas, quer como amantes do desporto, 
quer como cidadãos. Um dos erros mais comuns que 
os autarcas fazem devido a esta inveja prende-se com a 
cópia de fórmulas de criação de emprego, de gestão de 
parques (zonas?) industriais e de feiras temáticas que 
aconteceram com relativo sucesso nos outros lados. 
Depois, fica o país cheio de feiras de enchidos (com ou 
sem denominação, com ou sem artesãos locais, e com 
ou sem produtos da terra), repleto de parques indus-
triais que a caridade camarária reutiliza para hangares 
e armazéns de restolho e de grandes projetos de cria-
ção de emprego que se esfumam (a par das ilusões dos 
mais novos, tantas vezes – tão qualificados) no final do 
período comparticipado dos estágios.

A nível do desporto, nós, os homens e mulheres 
de bancada, queremos sofrer durante e ganhar no fim. 
Como num bom filme, precisamos de catarse – quere-
mos vibrar e depois repousar em felicidade. Por isso, se 
uma equipa joga bem em 4-4-2, a nossa também tem 
que mudar para 4-4-2. Se uma região afunila dinheiro 
numa única modalidade, a nossa também o deve fazer 
em favor de uma noção-tabu de competitividade. No 

entanto, como provo no artigo “Does European re-
gional competitiveness influence sports? An analysis 
of three sports”, que vai ser publicado pela prestigiada 
Applied Economics, o sucesso desportivo de uma re-
gião europeia tem mais a ver com o aproveitamento 
dos talentos naturais dos seus jovens do que com a 
importação por decalque das imagens de sucesso dos 
outros. Se os jovens de uma região ocupam lugares ci-
meiros numa modalidade (por exemplo, o andebol), 
porquê teimar em gastar tantos recursos no ténis? Ou 
vice-versa? Adicionalmente, provo nesse artigo que 
existem mais dois fatores mais influentes do que o 
próprio poder de compra da região: o “contágio do 
sucesso” e o “rasto do sucesso”. O primeiro fator sig-
nifica que termos equipas campeãs (ou no pódio) de 
uma modalidade tende a gerar equipas fortes noutras 
modalidades coletivas. O segundo fator significa que 
as “Gerações de Ouro” (como, no nosso futebol, a de 
1966, ou a do Figo, JVP ou Fernando Couto) tendem, 
em várias modalidades, a gerar uma continuidade de 
sucesso que pode ser aproveitada por todos – desde o 
desenvolvimento desportivo “per se” até à multiplica-
ção de receitas.

Mas porque teimamos então em invejar os outros 
e a repetir-lhes os passos? A comprar carros pareci-
dos e a viver na vizinhança? A colocar os filhos nos 
mesmos colégios, a ter as mesmas opiniões, a votar 
no mesmo partido? Por causa da dispersão do risco 
de falharmos. Quando erramos no meio de muitos, 
parece mal. Quando todos erramos, a quota-parte da 
culpa é muito menor. Se o nosso carro tiver defeito 
de fabrico, podem pensar que conduzimos mal; se 
todos os carros daquela gama empenarem, mesmo os 
maus condutores podem receber uma compensação 
da marca. Quando um autarca erra sozinho, é a ale-
gria da oposição. Quando todos os autarcas vão por 
caminhos errados, a culpa é sempre dos governos. 
Quando a nossa equipa não pontua, é triste! Quando 
a nossa equipa e as rivais não pontuam, já não se 
perdeu a jornada!

PrOf. DOutOr PaulO 
reis MOurãO
(universidade do Minho) /
representante regional da 
DrN-Oe em Braga
Cédula nº 9845

O erro dos nossos olhos

finalmente o ano 2014 pode significar uma 
efetiva e profunda mudança ao nível do setor 
dos transportes públicos em Portugal. Esta mu-

dança será fundamental para o futuro do nosso país, 
nomeadamente porque é um dos setores que melhor 
podem garantir um desenvolvimento económico e so-
cial verdadeiramente sustentável.

O fim da confusão entre os três papéis do estado
O Estado Português desempenha vários papéis si-

multâneos, muitas vezes conflituantes entre si.
Nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto 

tornou-se o acionista de referência de várias empresas 
públicas de transportes, como no Metropolitano de 
Lisboa, na Carris, na STCP ou no Metro do Porto. 
Como acionista, não cumpriu a lei que o obriga ou 
a repor os capitais próprios destas empresas que são 
há já muitos anos negativos ou o obriga a dissolver as 
referidas sociedades e empresas.

O Estado Português, enquanto tutela deste setor, 
‘utilizou’ as empresas de transportes públicos, como 
uma das suas ferramentas favoritas para a concretiza-
ção de muitas das suas políticas públicas. Estas empre-
sas públicas de transportes foram diversas vezes força-
das a efetuar investimentos públicos pesadíssimos que 
ultrapassavam o próprio âmbito de atividade.

Estes investimentos públicos só foram possíveis 
por não ficarem inscritos no âmbito do deficit orça-
mental anual, posteriormente incluídos no perímetro 
do Orçamento de Estado por obrigação dos nossos 
parceiros europeus desde os PEC, obrigação essa su-
blinhada no âmbito do MoU subscrito com a “troika”.

Enquanto regulador do setor dos transportes pú-
blicos, o Estado Português não tem sabido desempe-

nhar este seu tão fundamental papel. O Estado deve 
ser o regulador do setor, com meios para fiscalizar as 
operações, com meios para regular a concorrência, e 
com meios para aplicar as penalidades pelas infrações 
detetadas.

Nas Autoridades Metropolitanas de Transportes, 
muito falta fazer, principalmente dotá-las dos recur-
sos financeiros e humanos que lhes permitam efetiva-
mente exercer as funções bem plasmadas na legislação 
existente. 

a futura Concessão Pública das Operações    
nas Áreas Metropolitanas

A intenção de concessão das operações de trans-
portes públicos nas áreas metropolitanas de Lisboa e 
do Porto, a ser finalmente concretizada, vai permitir 
clarificar qual o verdadeiro e único papel que o Estado 
deverá assumir para o futuro e que é o de regulador 
deste setor.

Quanto às concessões, elas serão sempre positivas 
para as populações, pois os grupos empresariais can-
didatos que se apresentarem às concessões vão querer 
aumentar a quota de transporte público nas respetivas 
áreas, melhorando os meios operacionais, com inves-
timentos em renovação de frota, com melhorias nos 
sistemas tarifários, mais adequados às necessidades das 
populações, e com a melhoria do sistema de informa-
ção ao público.

As concessões a grandes grupos privados especiali-
zados em operações de transportes públicos acompa-
nhadas de uma subscrição de contratos de Obrigações 
de Serviços Públicos (OSP) irão proteger o interesse 
público, pois garantirão o acesso das populações aos 
transportes, quer porque assegurarão a frequência e os 

horários adequados às necessidades reais, quer porque 
manterão serviços de transporte em áreas mais remotas 
e de menor densidade populacional, quer ainda por-
que manterão a oferta em horários fora das horas de 
maior procura, nomeadamente aos finais de semana 
ou aos feriados, e finalmente, porque apresentarão 
benefícios nos tarifários às franjas populacionais mais 
frágeis e mais débeis em termos de poder de compra.

Neste caso, o Estado vai ter de reconhecer formal-
mente qual o real custo deste tão fundamental serviço 
público, porque terá de contratualizar os montantes 
que irão compor as contrapartidas anuais das OSP 
prestadas pelos operadores privados.

Os resultados financeiros obtidos com estas con-
cessões de transportes públicos nas AM deverá ser to-
talmente canalizado para o saneamento financeiro das 
empresas, ainda que parcial.

rui saraiva
Cédula nº 8094

Concessão dos transportes públicos

Workshop “Como Vencer nos Negócios”
14 de Janeiro – na DRN-OE, com Eng. Sérgio Almeida

Workshop “O ABC das Marcas”
30 de Janeiro – na DRN-OE, com Dr. Tiago Barquinha

Conferência “Ética, Estado  e Economia de Mercado”
28 de Fevereiro – proferida pelo Prof. Doutor José Manuel 
Moreira, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo

1ª Conferência do Ciclo  “Há Luz ao Fundo do Túnel?”
21 de Março – com a participação de Manuel Carvalho da Silva, 
em Coimbra (colaboração com Dr. Miguel Fonseca e o MBA da 
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra)

Conferência “A Directiva Europeia de Contabilidade”
27 de Março – na DRN-OE, com Dr. Jorge Pires, especialista em 
assuntos fiscais
 
2ª Conferência do Ciclo  “Há Luz ao Fundo do Túnel?”
11 de Abril – com a participação de Nuno Melo, Vital Moreira, 
Marisa Matias e Miguel Viegas, num debate especial “Eleições 
Europeias – O que ficou do que passou?”, em Coimbra 
(colaboração com Dr. Miguel Fonseca e o MBA da Faculdade de 
Economia da Universidade de Coimbra)

Palestra “Recuperação  da Economia?”
23 de Abril – Participação do Presidente da Delegação Norte da 
OE, Dr. António Manuel Cunha, nas III Jornadas de Economia na 
Universidade do Minho 

3ª Conferência do Ciclo  “Há Luz ao Fundo do Túnel?”
2 de Maio – com a participação de Paulo Rangel, Marisa Matias, 
António Marinho Pinto, Carlos Zorrinho e Carla Cruz, num debate 
especial “Eleições Europeias – O que trará o futuro?”, em Coimbra 
(colaboração com Dr. Miguel Fonseca e o MBA da Faculdade de 
Economia da Universidade de Coimbra)

Sessão de apresentação da Ordem  dos Economistas
15 de Maio – na Universidade Portucalense Infante D. Henrique, 
realizada pelo Presidente da Delegação Norte da OE, Dr. António 
Manuel Cunha

Workshop “Declaração Modelo 22 de IRC 2013”
22 de Maio – na DRN-OE, com Dr. António Maria Pimenta

Torneio de Ténis Cidade do Marco
31 de Maio, 1, 7 e 8 de Junho – (colaboração com a Representação 
Regional da DRN-OE em Marco de Canaveses)

Seminário “TIME TALKS – Gestão  de Tempo e 
Produtividade Pessoal”
19 de Junho – na DRN-OE, com Eng. Gonçalo Gil Mata

Eventos realizados pela Delegação Regional 
Norte da Ordem dos Economistas 
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Conforme muitos já saberão, bitcoin é uma mo-
eda virtual / digital que opera como um siste-
ma de pagamentos em regime de P2P (peer-to-

-peer), introduzida no mercado, em 2009, como um 
software gratuito que não requer uma conta bancária 
e não é controlado por uma única entidade, como por 
exemplo um banco central (ex: Banco de Portugal).

Este sistema permite comprar, vender, enviar ou 
receber bitcoins eletronicamente, utilizando um sof-
tware de “carteira” acessível através de uma aplicação 
num smartphone, num computador pessoal ou numa 
aplicação na Internet.

Hoje a bitcoin representa um mercado de apro-
ximadamente 5,6 mil milhões de dólares americanos, 
tendo registado o seu maior crescimento nos últimos 
dois anos. A título de exemplo, em Maio de 2013 
existiam aproximadamente 11,1 milhões de bitcoins 
em circulação, enquanto em Abril de 2014 já existiam 
12,7 milhões de bitcoins a circular, o que representa 
um crescimento de 14,4% em menos de 1 ano.

Apesar de este sistema ainda apresentar algumas de-
bilidades no que respeita a risco de fraude, ataques de 
hackers ou mesmo de furto, o facto é que ao longo dos 
últimos cinco anos, desde a sua criação, registou ape-
nas um reduzido número de situações deste género e 
os seus promotores foram muito rápidos a estabelecer 
mecanismos de controlo e de defesa para impedir que 
as situações verificadas se repetissem. Nesse sentido, a 
confiança neste sistema sempre foi rapidamente reposta.

Sendo este um sistema que assenta na tecnologia 
de P2P (peer-to-peer), e porquanto com muito pouco 
ou nenhum registo das transações efetuadas, nem mes-
mo um servidor que armazene e gira essa mesma infor-
mação, a grande barreira a ultrapassar é o facto de uma 
operação, após a sua realização, não poder ser revertida 
ou anulada. Isto representa um elevado risco, em es-
pecial nas transações que envolvam quantias elevadas.

Existem já taxas de conversão para a maioria das 
moedas mundiais mais representativas (USD, EUR, 
GBP, JPY, etc.), mas também para algumas moedas de 
mercados emergentes, como o real do Brasil ou a lira 
da Turquia.

A bitcoin está a divulgar-se a um 
ritmo elevado e hoje em dia existe 
em Portugal uma empresa que está a 
iniciar a produção de máquinas de bi-
tcoin onde será possível efectuar trans-
ferências em bitcoin ou simplesmente 
trocar moeda (neste caso euros ou dólares) 
por bitcoins. Há ainda uma empresa chinesa 
a produzir um cartão de débito que opera com 
bitcoins e já está em estudo a produção também 
de um cartão de crédito.

O MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
angariou 500.000 dólares americanos por forma a dis-
tribuir 100 dólares americanos por cada estudante des-
sa universidade que termine a sua licenciatura, como 
forma de incentivar o interesse e entusiasmo sobre esta 
moeda virtual, assim como a continuidade dos testes e 
o seu desenvolvimento como um exemplo de um pro-
jeto de inovação no mundo.

Posto isto, que implicações terá no sistema bancá-
rio atual quando, por exemplo, alguém em Portugal 
enviar bitcoins para uma outra pessoa no Brasil, sem 
que para isso tenha que utilizar uma conta bancária 
ou os serviços de um banco para o fazer? Que tipo de 
banca fará sentido existir, quando qualquer pay-shop 
puder aceitar bitcoins ou até mesmo “transformá-los” 
em dinheiro real (euros, dólares, etc.)?

Acredita-se que a bitcoin, apesar da sua “tenra ida-
de” (ainda menos de cinco anos desde a sua criação), já 
testa alguns limites, nomeadamente no que respeita à 
atividade bancária e determinados serviços financeiros 
que, no longo prazo, e a provar-se eficiente, poderão, 
de facto, ter um forte concorrente nas suas transações 
mais básicas.

em que é que a estratégia bancária é afetada 
por esta moeda virtual?

Como em tudo na vida, a banca terá de se adaptar 
e ajustar não só em termos das suas estruturas, como 
também criar uma oferta simples, fácil de utilizar e de 
baixo custo para ombrear com este tipo de moeda, tão 
flexível. Basicamente, o que a bitcoin indica é que onde 

houver 
c o b e r -

tura de rede 
de telemóveis e co-

mércio, haverá possibilidade de haver bitcoin e transa-
ções em bitcoin, a qualquer hora do dia ou da noite. 
Todos sabemos que o mesmo não é verdade no que 
respeita a dependências bancárias, contas bancárias e 
serviços bancários.

A primeira estratégia que a banca já está a abordar, 
mas que terá certamente que acelerar, será a da redu-
ção significativa das suas estruturas e o consequente 
investimento em tecnologia / automação.

Em segundo lugar, os bancos poderão optar por 
implementar estratégias que passem por parcerias com 
empresas de telecomunicações móveis e empresas tec-
nológicas que poderão assegurar duas questões funda-
mentais para a banca no futuro: o acesso on-line à in-
formação e transações bancárias, bem como os meios 
tecnológicos para ser possível fazê-lo de forma simples, 
eficiente, segura e rápida.

Por último, a focalização dos seus recursos nos ne-
gócios em que a intervenção humana possa, de facto, 
criar valor para a instituição: fusões e aquisições, proje-
tos de financiamento/investimento, procura de investi-
dores de capital, crédito (não na escala e no modo a que 
assistimos até à crise de 2008) e trade-finance.

Há um mundo em constante mutação e não há 
soluções mágicas para a resolução de temas como este, 
mas uma coisa é certa: se a banca não se adaptar e ra-
pidamente se ajustar às evoluções tecnológicas e inova-
ções que se apresentam, é provável que a médio prazo 
possa ver progressivamente posta em causa uma parte 
do seu negócio e da sua função na sociedade atual.

PeDrO ferreira
Cédula nº 14909

Bitcoin – que implicações 
terá na banca e na sua 
estratégia para futuro?

Com estruturas integradas e recursos financeiros 
próprios, as regiões transfronteiriças são, mui-
tas das vezes, capazes de abordar uma diver-

sidade de tópicos de impacto na economia nacional. 
Disso são exemplo a saúde, a educação, a gestão de 
resíduos, a proteção ambiental, a segurança, os trans-
portes e comunicações, as infraestruturas e cooperação 
empresarial. Nesse campo, o turismo e o lazer não são, 
naturalmente, exceção. O turismo é um fenómeno em 
constante mudança, além da sua reconhecida impor-
tância para a economia portuguesa. De acordo com 
a Organização para a Cooperação e Desenvolvimen-
to Económico (OCDE), no relatório de tendências e 
políticas de turismo para 2014, Portugal é dos países 
em que o turismo mais contribui para a economia. Re-
presenta, aproximadamente, 9% do Produto Interno 
Bruto (PIB) e 8% do emprego em Portugal. O turismo 
tem a capacidade de influenciar as características so-
ciais, económicas e espaciais de diversos padrões popu-
lacionais. Inclui, para tal, um complexo conjunto de 
atividades que envolvem uma diversidade de serviços, 
produtos e agentes económicos, por vezes entre dois 
territórios contíguos como, e nomeadamente, o caso 
das zonas (turísticas) transfronteiriças.

Neste sentido, e como exemplo, a euro-região Norte 
de Portugal e Galiza partilha um significativo patrimó-
nio cultural e natural, com enorme potencial turístico. 
O intercâmbio regional parece registar um claro incre-
mento a vários níveis, criando sinergias regionais alta-
mente compensatórias. A contiguidade paisagística e de 
cultura (material ou imaterial) entre o Norte de Portu-
gal e a Galiza afirmam-se como elementos de proximi-
dade e de coesão entre as duas regiões. Se, por um lado, 
os dois espaços territoriais são marcados pelas similari-
dades (alguns dos costumes, dos recursos turísticos ou a 
própria língua, entre outras), também não é menos ver-
dade que existe uma elevada complementaridade entre 
ambos (veja-se o caso da gastronomia), tornando este 
destino (por vezes conjunto) único, especial e bastante 
apetecível. Neste domínio há ainda muito por fazer. Im-
porta, desde logo e contudo, que se continue o esforço 
de ultrapassar alguns dos conflitos (que possam existir), 
na procura pelo desenvolvimento conjunto e em prol 
da afirmação deste destino turístico transfronteiriço no 
médio e longo prazo.

Estamos perante um território com mais de seis 
milhões de habitantes onde prevalece a interação so-
cial, económica, cultural e onde o turismo se afirma, 

progressivamente, como um vetor estratégico para o 
desenvolvimento dos dois espaços. Esta euro-região 
assume-se, cada vez mais, como um território de 
oportunidades e com potencial de desenvolvimento, 
com recursos e produtos turísticos de elevado in-
teresse. Trata-se de um espaço de excelência para o 
desenvolvimento de diferentes produtos estratégicos, 
tal como o turismo cultural, o turismo religioso, o 
turismo paisagístico, a gastronomia e vinhos, o turis-
mo de saúde e bem-estar, o turismo rural ou, inclusi-
vamente, o turismo de nichos. Um destino turístico 
deste tipo pode ser visto como um sistema territorial 
de traços singulares, onde se reúnem duas comunida-
des sociais, e que integra alguns elementos primários 
que configuram o atraente e motivam a deslocação 
(levando a que o seu “todo” possa ser mais do que a 
simples “soma das partes”). O desafio, junto de quem 
faz a gestão de destinos turísticos e dos demais agen-
tes envolvidos no processo de tomada de decisão, 
passa por captar esse mercado e apostar numa ofer-
ta (diversificada e diferenciadora) que seja capaz de 
satisfazer as necessidades do cliente, proporcionando 
desta forma um importante retorno para a economia 
nacional.

BruNO sOusa
Cédula nº 12698

O turismo transfronteiriço: uma oportunidade 
para a economia
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RR – Uma cidade (ou um país) não passa a 
ser competitiva quando ela própria não dispõe 
de vantagens comparativas efetivas. O que uma 
governação tem que fazer é identificar as opor-
tunidades que estão a aparecer e apoiá-las o me-
lhor que pode e sabe. Neste caso concreto, há 
efetivamente essas vantagens assentes em aspetos 
como, por exemplo, o património classificado 
pela UNESCO, as infraestruturas aeroportuárias 
(Aeroporto Francisco Sá Carneiro renovado) e a 
instalação do “hub” da Ryanair no âmbito das 
viagens “low cost”, assim como outras comple-
mentaridades, onde deve ser de novo salientado 
o processo de reabilitação urbana da baixa. As 
intervenções em espaços públicos, as ações que 
asseguram a imagem duma cidade limpa e arru-
mada, ou, por exemplo, a desburocratização de 
processos, no sentido de serem mais amigos do 
investimento, são já as componentes em que os 
poderes públicos devem intervir no sentido de 
potenciar os fatores mais estruturais.

VE – Que ajustamentos teve que introdu-
zir na gestão do “Grupo Câmara” quando de-
sabou a crise global a partir de 2008?

RR – A reestruturação dos serviços e das fi-
nanças municipais foi sendo feita ao longo dos 
anos, pelo que, quando a crise desabou sobre to-
dos nós, a situação do “Grupo Câmara” já não era 
assim tão débil. Por isso, foi bem menos mau do 
que o que poderia ter sido. Mas é óbvio que foi 
difícil por causa da quebra das receitas que a crise 
originou. Uma das políticas de gestão adotadas 
na sequência do agravamento da conjuntura glo-
bal foi a de troca de património. Dou um exem-
plo muito concreto: a redução do capital social 
da empresa Águas do Porto, cujo encaixe serviu 
para ajudar à compra de outro ativo que foi o 
Parque da Cidade e que considerávamos priori-
tário. Atenção, mesmo assim a Águas do Porto 
ficou com um capital social que era o dobro da 
faturação anual da empresa.

VE - Passando agora para a vertente do 
modelo político e administrativo no qual se 
enquadra a atividade autárquica, qual a sua 
visão sobre um modelo que aponte para uma 
efetiva regionalização política e administra-
tiva do país?

RR – Quando se realizou o referendo sobre a 
regionalização, eu fui contra e também fui ativista 
do “não” enquanto deputado e secretário-geral do 
PSD. Mas ao longo da minha experiência autár-
quica fui constatando que, como regra, um euro 
gasto pela autarquia é bem mais produtivo que 
um euro gerido pela caótica administração cen-
tral. E daí mudei de ideias. E hoje acredito que 
temos que aproximar a decisão do local da reali-
dade sobre qual se decide. Assisti a erros enormes 
ditados pelo facto de pessoas que estavam a deci-
dir em Lisboa não terem noção suficiente do que 
estavam realmente a decidir. Acredito que com a 
regionalização é hoje possível fazer mais e mais 
barato, sendo, por isso, desejável a implementa-
ção dum modelo que transfira para as entidades 
regionais as competências e meios adequados à 
tomada de decisões. Obviamente que tal deverá 
passar por uma legitimação das instituições regio-
nais, o que exige eleições. O modelo que preco-

nizo traduz-se na criação de Juntas Regionais por 
cada uma das Regiões Plano já existentes, poden-
do subsistir eventualmente a dúvida se devem ser 
cridas entidades autónomas para as Áreas Metro-
politanas de Lisboa e do Porto. Na transferência 
de competências – e dos meios respetivos - que 
é a essência dum processo de regionalização, o 
grosso virá da Administração Central mas tam-
bém podem ser transferidas competências dos 
municípios para as novas Juntas Regionais. Tu-
rismo, ambiente, educação básica e secundária, a 
rede de centros de saúde (excluindo naturalmen-
te os grandes hospitais) ou a proteção civil são 
domínios onde uma coordenação ao nível duma 
Junta Regional poderá ser exercida com proveito. 
Este modelo não dispensa, contudo, a existência 
duma Assembleia Regional, com um número re-
duzido de membros, já que um regime democrá-
tico exige sempre um órgão fiscalizador.

Quanto às juntas de freguesias — e até para 
não coexistirem quatro patamares de decisão 
—, considero que se poderia equacionar a pos-
sibilidade de as suas competências poderem ser 
integradas nas Câmaras Municipais. Claro que 
tem que haver um tratamento diverso entre jun-
tas de freguesias urbanas e rurais, sendo que, em 
particular, relativamente a estas últimas – e em 
função da respetiva população e distanciamento 
ou isolamento – as câmaras municipais deveriam 
criar obrigatoriamente “postos avançados locais” 
da sua inteira responsabilidade política, para ser-
vir as populações com a maior eficácia. Não me 
chocaria que o mapa das câmaras municipais fos-
se também um pouco redesenhado – temos mu-
nicípios grandes de mais e outros pequenos de 
mais - mas este redesenho não tem que obedecer 
a uma “crença” cega de necessidade imperiosa de 
diminuição do número de câmaras municipais.

Todo e qualquer modelo de regionalização 

devia ser precedido dum referendo não baseado 
apenas numa mera resposta do Sim ou do Não, 
mas integrando já uma proposta legislativa con-
creta com um horizonte temporal de pelo menos 
10 anos. 

VE – Finalmente, quais são as suas pers-
petivas económicas sociais e políticas para o 
país no curto e médio prazos?

RR – Do ponto de vista económico e finan-
ceiro, Portugal está numa situação difícil. A dívi-
da pública supera os 130% do PIB e a dívida pri-
vada é também muito elevada. Tudo isto em boa 
parte por erros cometidos no passado nas políti-
cas públicas, na banca, nas empresas e mesmo nas 
famílias. No entanto, sob o prisma da dívida pú-
blica, foi inadmissível o trajeto percorrido. Como 
atuar agora, interrogamo-nos. Acho que se deve 
cumprir o objetivo de termos um Orçamento de 
Estado equilibrado – desde logo uma tarefa mui-
to difícil — e em simultâneo ambicionar níveis 
de crescimento económico que permitam pagar 
a dívida. Mas para haver crescimento é indispen-
sável haver investimento e embora o país tenha 
crescido em matéria de exportações, o aumento 
sustentado destas pode ficar condicionado pelas 
limitações na capacidade produtiva das empresas 
ditadas pela insuficiência do investimento. Este 
é, pois, o desafio, cabendo à captação do inves-
timento estrangeiro um papel importante. No 
entanto, sendo este o desafio, sou daqueles que 
pensam que é necessário criar uma base de com-
promissos políticos que não tem existido e que, 
pior, se vai degradando num contexto de desgaste 
do próprio regime. Torna-se necessária uma ver-
dadeira reforma política que renove o contrato de 
confiança entre os políticos e os cidadãos, inde-
pendentemente dos governos escolhidos, mobili-
zando o país para uma estratégia de crescimento 
económico e estabilidade social num quadro de 
disciplina da despesa pública ditada mais pela ra-
cionalidade e menos pela lógica dos cortes cegos. 
Com isto quero dizer que sobretudo os principais 
partidos políticos – PSD, CDS e PS — têm que 
chegar a um entendimento nesta questão central, 
já numa perspetiva de médio e longo prazo, e tal 
tem que se refletir na governação.

No meu entender, quando um dos dois maio-
res partidos manifestar vontade de rejuvenescer o 
regime – provavelmente em função dos resulta-
dos eleitorais —, o líder do outro partido acabará 
por ajustar-se, sob pena de ficar isolado.

Rui Rio, EConomista E Ex-PREsidEntE da CâmaRa do PoRto, ConsidERa:

“os cortes nos custos não devem ser cegos”
os cortes nos custos não devem 
ser cegos, sob pena de fatalmente 
colocarem em causa a eficiência 
dos serviços. Este foi um dos 
princípios basilares pelos quais 
Rui Rio norteou a sua gestão, 
enquanto presidente da Câmara 
municipal do Porto.
Em 12 anos, reequilibrou 
as contas municipais e criou 
uma estrutura organizativa 
mais eficiente, alicerçada no 
primado de uma política de 
despesas rigorosa. as “restrições 
disparatadamente impostas” à 
sRu do Porto, a que adiciona a 
“impreparação” da atual ministra 
das Finanças, impediram que 
Rui Rio fizesse mais pela cidade. 
a reabilitação urbana da baixa 
portuense continua, em seu 
entender, a ser essencial para 
tornar a cidade mais competitiva.  

albano dE mElo
albanomelo@videconomica.pt

Vida Económica  – sendo a presidência 
duma câmara municipal uma função política, 
que influências mais relevantes tiveram na 
gestão autárquica a sua formação académica 
e experiências profissionais anteriores como 
economista?

Rui Rio – Com efeito, a função de Presiden-
te da Câmara é eminentemente política, sujeita a 
eleição democrática. Só que, em minha opinião, 
este cargo – tal qual o de Ministro – exige uma 
intervenção não só na 
vertente política mas 
também na da gestão 
propriamente dita. 
No meu caso, a par de 
Presidente da Câmara, 
assumi-me implici-
tamente como presi-
dente do conselho de 
administração daquilo 
que poderia ser consi-
derado o “Grupo Câ-
mara do Porto”. Na 
realidade, o tempo que despendi com a vertente 
política terá sido mais ou menos equivalente ao 
gasto na vertente da gestão interna, onde incluo 
os recursos humanos, as finanças, a administra-
ção do património, a informática, os assuntos 
jurídicos, entre outros serviços transversais. Ou 
seja, a conceção que tenho do exercício do cargo 
exige “ir ao terreno”, porque, se nada se fizesse 
nesta vertente, as coisas não teriam funcionado, 
e, consequentemente, os grandes objetivos políti-
cos a que me propus não seriam atingidos.

Respondendo agora à vossa questão, é óbvio 
que a minha experiência profissional anterior 
como economista ajudou bastante no exercício 
do cargo de Presidente da Câmara, designada-
mente na tal vertente da gestão interna. Com isto 
não quero dizer que os presidentes de câmara te-
nham que ter formação económica e de gestão 
(devem é ser bem assessorados neste domínio).

VE – Quer dar exemplos concretos?
RR – Posso referir alguns exemplos de ges-

tão corrente que não estiveram envolvidos em 
qualquer mediatismo. Desde logo, uma política 
sustentada no sentido de fazer baixar os custos, 
como, por exemplo, as despesas com deslocações, 
estadias e almoços ou com horas extraordinárias, 
as quais, no início do meu primeiro mandato, re-
presentavam quase quatro milhões de euros/ano e 
na altura da minha saída situavam-se nos 200 mil 
euros. Ora este diferencial de três milhões de eu-
ros pôde ser canalizado para o investimento, por 
exemplo na reabilitação de blocos de habitação 
social (em média a reabilitação dum bloco custa 
cerca de 600 mil euros). E, assim, foram sendo 
dados passos para a concretização dos objetivos 
políticos assumidos, como, neste caso, o da rea-
bilitação do parque de habitação social. Um ou-
tro exemplo tem a ver com a gestão dos recursos 
humanos. Nesse sentido, e também para funda-
mentar uma alteração da estrutura organizativa 
da Câmara, encomendámos à Oporto Business 
School (Escola de Gestão da Universidade do 
Porto) e à Hay Group diversos estudos ao lon-
go dos anos, assumindo que os cortes de custos 
não deviam ser cegos, porque há limites a partir 
dos quais a eficiência dos serviços seria fatalmen-
te posta em causa. Foram estes estudos que, por 
exemplo, detetaram em que serviços da organiza-
ção havia gente a mais, bem como naqueles onde 
havia gente a menos, possibilitando assim con-
cretizar medidas de forma fundamentada.

VE – Quais as prioridades estratégicas 
que ao longo dos seus mandatos assumiu de 
uma forma permanente?

RR – Logo no iní-
cio, tive, obviamen-
te, que assumir como 
preocupação imediata 
a resolução do passivo 
excessivo ao qual se 
tinham de acrescentar 
os pesados compro-
missos anteriormente 
assumidos, entre os 
quais destaco os rela-
tivos ao Euro 2004. 
Mas a organização da 

Câmara, o reequilíbrio das finanças municipais 
e uma política de despesa rigorosa e consentânea 
com os objetivos políticos prometidos é, por si 
só, também uma prioridade. E que prioridade…

Mas sob um ponto de vista estratégico, e no 
quadro do diagnóstico feito nessa altura, sempre 
se assumiram três vetores predominantes: a coe-
são social (onde se insere habitação social e a edu-
cação básica), a reabilitação urbana da baixa do 
Porto e a mobilidade (designadamente o projeto 
do Metro), sendo que este último vetor – uma 

Rui Rio, o economista que 
foi Presidente da Câmara 
do Porto

um novo referendo sobre a 
regionalização do país não 
pode integrar apenas uma 

resposta de sim ou não, mas 
deve estar assente numa 
proposta enquadradora 

concreta

vez conseguido – foi posteriormente substituído 
pela promoção da cidade e sua afirmação como 
destino turístico.

VE – Como avalia os resultados obtidos 
na consecução destes desígnios estratégicos?

RR - Acho que os resultados positivos são vi-
síveis. O Metro expandiu-se, a mobilidade me-
lhorou muito, e no caso da reabilitação da baixa 
basta olhar para o que era o Porto há 10 anos 
atrás. E a este respeito é curioso que não foi a 
oposição política na Câmara quem criou mais 
dificuldades, mas sim o atual Governo, na me-
dida em que impôs restrições disparatadamente 
inadequadas à SRU – Sociedade de Reabilitação 
Urbana do Porto. A atual ministra das Finanças 
revelou uma notória impreparação, já que está 
comprovado que um euro de investimento pú-
blico neste domínio arrastou mais de 15 euros 
de investimento privado! Ora a não disponibi-
lização duma verba que rondava um milhão de 
euros para o funcionamento corrente da SRU e 
a guerra que alimentou contra a empresa consti-
tuiu uma preocupante incapacidade de ver para 
lá de um milhão de euros.

VE – Em particular, a afirmação turística 
da cidade do Porto foi fruto de opções estra-
tégicas da autarquia?

“assumi no exercício do 
cargo autárquico a exigência 

de gerir perto do terreno, 
sob pena de não serem 

atingidos os objetivos a que 
me propus” 

a competitividade 
de um País 
ou de uma 
cidade 
constrói-se 
a partir das 
suas vantagens 
comparativas

Rui Rio, economista com a Cédula Profissional nº 1491, 
foi Presidente da Câmara Municipal do Porto durante 12 
anos. A racionalização dos custos e a melhoria da eficiência 

da estrutura organizativa foram princípios que nortearam a 
sua gestão autárquica. 

Rui Rio defende também um modelo de 
regionalização e considera que uma reforma 

política baseada em consensos partidários 
e sociais é determinante para o país sair da 
situação difícil em que se encontra.
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A reforma do IRC, que culminou com a pu-
blicação da Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro, 
reintroduziu neste imposto um regime simpli-

ficado que havia sido revogado em 2008, embora em 
moldes diferentes.

Grosso modo, o regime simplificado caracteriza-se 
pela desconsideração dos gastos incorridos pelos sujei-
tos passivos, tributando os seus rendimentos através 
de coeficientes calculados com base em estruturas de 
custo padrão.

Este tipo de tributação, que permite um controlo 
muito mais facilitado por parte da Autoridade  Tribu-
tária  tende  a  despertar  nos  sujeitos  passivos  uma  
desconfiança gerada pelo facto de, mesmo que em de-
terminado período a sua atividade apresente prejuízo, 
isso não ser tido em conta na altura de apurar o impos-
to a entregar nos cofres do Estado. Este facto assume 
elevada relevância se considerarmos que, no ano 2012, 
mais de 47% das empresas apresentaram prejuízos.

Como  forma  de  “incentivar”  os  sujeitos  pas-
sivos  a  optarem  por  este  regime,  a comissão para 
a reforma do IRC propôs o aumento do valor do pa-
gamento especial por conta (PEC), do qual os sujeitos 
passivos enquadrados no regime simplificado estão 
isentos, proposta que acabaria por cair. Este aumento 
funcionaria como um incentivo à opção pelo regime 

simplificado, na medida em que o pagamento especial 
por conta apenas é deduzido ao lucro apurado pelos 
sujeitos passivos, não sendo devolvido no final do perí-
odo, no caso de ser apurado prejuízo fiscal, funcionan-
do assim quase como um “imposto mínimo”.

Mas, se é sabido que este tipo de tributação ten-
de a ser benéfica para a receita tributária, a questão 
que ainda por estes dias continua a ser colocada por 
muitos empresários é a seguinte: vale a pena optar por 
este regime? A resposta a esta pergunta tem que ser 
dada casuisticamente, analisando as especificidades de 
cada empresa. A influenciar a resposta vão estar fatores 
como a atividade desempenhada pelo sujeito passivo 
(que determina o coeficiente a aplicar), a sua estrutura 
de custos (empresas com estruturas de custo mais bai-
xas tendem a ser beneficiadas por este tipo de regime), 
etc..  Mas vejamos um exemplo. Se considerarmos um 
sujeito passivo com actividade enquadrada no setor da 
restauração e bebidas, e, portanto, a quem seria apli-
cado o coeficiente de 4% no regime simplificado de 
tributação, considerando que tem 100.000 J de lucro 
tributável/matéria coletável (190.000 J de prestações 
de serviços e 90.000 J de gastos dedutíveis), no regi-
me geral este sujeito passivo pagaria de imposto cerca 
de 22.100 J, ao qual acresceria o valor das tributações 
autónomas. Se este mesmo sujeito passivo optasse pelo 

regime simplificado de tributação, pagaria de imposto 
cerca de 1292 J, e apenas estariam sujeitas a tributa-
ção autónoma as despesas relacionadas com viaturas 
ligeiras de passageiros e as despesas não documentadas.

Conforme é percetível, o regime simplificado de 
tributação pode representar uma poupança fiscal para 
alguns sujeitos passivos, à qual acresce o facto de, 
no regime simplificado, como já referido, os sujeitos 
passivos estarem dispensados de efetuar o pagamento 
especial por conta, o que pode representar um alívio 
para a sua tesouraria. Não deve, assim, o regime sim-
plificado de IRC ser descartado à partida, antes de feita 
uma clara análise do custo/benefício da opção por esse 
regime.

Fica, no entanto, um alerta: mesmo aqueles que 
no ano de 2014 optaram pelo regime simplificado de 
tributação, e para os quais não irá relevar na altura de 
apuramento do imposto o resultado da sua contabili-
dade, deve ser sempre tido em conta que, caso deixem 
de cumprir os requisitos de enquadramento neste regi-
me (o que acontece, por exemplo, se for ultrapassado 
o valor de 200.000 J de volume de negócios), serão 
tributados pelo regime geral já no ano do 2014, pelo 
que em momento algum devem descurar a correta 
contabilização dos seus custos, não só por obrigação, 
mas também por precaução.

CristiAno VieirA 
Lopes
Cédula nº 14794

O regime simplificado em IRC

nas últimas décadas do século passado assistimos 
a diversas evoluções tecnológicas e a um aumen-
to da globalização. As empresas para sobrevive-

rem viram-se forçadas a efetuar melhorias contínuas. As 
que não aderiram a estes processos de melhoria contínua 
acabaram por entrar em insolvência ou foram adquiridas 
por outras mais capazes de se adaptar a esta constante e 
crescente concorrência.

Em nome do aumento dos lucros para os seus sha-
reholders, muitas foram deslocadas para países onde 
muitas vezes a mão-de-obra, apesar de ser mais qualifica-
da, é mais barata, já que qualquer empresa pretende criar 
valor e todas as decisões e investimentos destinam-se a 
aumentar esse valor.

No atual ambiente conturbado que vivemos os ges-
tores apenas se preocupam em criar valor para os sha-
reholders, promovendo decisões ajustadas à moderna 
gestão baseada em valor. Chegam mesmo a quantificar 
esse valor criado, através de métricas próprias. Autores 
como Rappaport (1998) criaram modelos que permitem 
calcular o valor criado para os shareholders.

O principal impacto que uma empresa tem na socie-
dade são os produtos e serviços que ela põe à disposição 
dos seus clientes. Para os produzir são consumidos recur-
sos dessa sociedade, o que provoca um lógico desgaste 
na relação entre empresas e sociedade, pois estas apenas 
pensavam em maximizar a criação de valor para si pró-
prias.

Assim, surgiram as preocupações com a chamada 
responsabilidade social das empresas como resposta ao 
desgaste que estas provocam. Felizmente que, nos últi-
mos tempos, o tema da criação de valor pelas empresas 
tem sido mais alargado, fruto de Michael Porter e Mark 
Kramer. Estes autores lançaram o desafio da criação de 
valor partilhado (CVP).

Em termos gerais, o valor partilhado é criado quan-
do as empresas, além de criarem valor para si, também 
criam valor para a sociedade, nomeadamente em termos 
sociais e ambientais. Para Porter e Kramer, a abordagem 
da criação de valor para os shareholders que surgiu nas 
últimas décadas está ultrapassada. Para estes autores, as 
empresas que continuem a ignorar as necessidades mais 
importantes dos seus clientes estão condenadas ao insu-
cesso e ao encerramento.

Uma boa forma de as empresas perceberem como 
podem criar valor partilhado é identificar as necessidades 
e anseios que podem estar associados aos seus produtos 
por parte dos seus clientes, e através dessa identificação 

descobrir novas oportunidades que lhe permitirão dife-
renciar-se dos seus concorrentes.

As empresas podem criar oportunidades de valor 
partilhado de três formas distintas:

•  Atender às necessidades sociais inovando;
•  Redefinir a produtividade na cadeia de valor, ad-

ministrando corretamente os recursos naturais essenciais;
•  Incentivar o desenvolvimento de clusters locais.
Uma empresa pode criar valor para si e criar valor so-

cial ao mesmo tempo, basta que para isso, por exemplo, 
redefina a sua produtividade na cadeia de valor através 
da diminuição do consumo de recursos naturais que por 
norma são escassos, o que criará uma empatia das co-
munidades locais para com a empresa. Outro exemplo 
existe quando a empresa incentiva fortemente a criação 
de clusters locais. Para Porter e Kramer, quando uma 
empresa cria um cluster ao redor das suas principais ba-
ses de operação, o elo entre esta e as comunidades locais 
sai reforçado, pois isso permite lançar novos negócios, 
tanto principais como auxiliares, o que gera emprego. A 
comunidade local certamente ficará grata por isso. Estes 
autores chamam particular atenção para a forma como a 
sociedade penaliza as empresas que não incorporam na 
sua estratégia a preocupação em resolver os problemas 
sociais e ambientais, como seja o caso de empresas que 
não se preocupam em diminuir ou eliminar a poluição 
que provocam.

Uma pergunta pode ser feita nesta altura. A preo-
cupação que as empresas devem ter com os problemas 
sociais e ambientais vão aumentar os seus custos? A 
nossa resposta é que não, até pelo contrário. Através do 
investimento em tecnologias mais limpas e mais eficien-
tes, através da melhoria da sua gestão e da sua constante 
inovação, a empresa aumenta a sua produtividade e, por 
consequência, o seu lucro. Assim, esforços para promo-
ver a criação de valor partilhado reduzem os custos para 
as empresas e aumentam a sua rentabilidade.

Importa realçar que a filosofia que está na génese da 
criação do valor partilhado não é,pura e simplesmente, 
a de as empresas redistribuírem pela sociedade o seu va-
lor, mas sim obter valor acrescido através de melhores 
práticas sociais e ambientais, e é esse acréscimo que vai 
ser distribuído pela sociedade de diversas formas. Assim, 
as empresas contribuem para uma sociedade mais justa 
e para um ambiente mais limpo ao mesmo tempo que 
respeitam os valores e princípios da sociedade em que se 
inserem.

Ainda para Porter e Kramer, criar valor partilhado 

por via de preocupações sociais e ambientais, trará um 
grande contributo para o crescimento económico mun-
dial, reinventado o capitalismo com benefícios para to-
dos.

Para bem de todos, já muitas empresas a nível mun-
dial aderiram a este conceito, pois perceberam a tempo 
que, para terem sucesso a longo prazo e para continua-
rem a criar valor para os seus shareholders deverão em 
simultâneo gerar e partilhar valor com a sociedade. Uma 
conhecida multinacional do ramo alimentar reorientou 
a sua produção para a necessidade fundamental de me-
lhorar a nutrição em detrimento de gerar maior consu-
mo. Basta ler com atenção os seus relatórios anuais de 
criação de valor partilhado, para perceber a sua preocu-

pação e o seu comprometimento com a partilha de valor.
As oportunidades para a criação de valor partilhado 

estão a crescer, pois este abre novas necessidades a satis-
fazer. Para aproveitar essas oportunidades, basta que os 
gestores estejam atentos aos sinais que a sociedade que 
os rodeia emite.

Os governos também têm um papel importante nes-
te assunto, pois devem emitir legislação no sentido de in-
centivar a partilha de valor, quer através de benefícios fis-
cais quer através de apoios à utilização de tecnologias que 
proporcionem um desenvolvimento sustentável. Porque 
não incluir no novo quadro comunitário de apoio que 
se avizinha verbas próprias para apoiar projetos que te-
nham como prioridade a aposta num desenvolvimento 
sustentável?

O caminho para chegarmos a uma plena criação de 
valor partilhado é longo, mas sem dúvida que já come-
çou a ser percorrido.

MAnueL CArLos 
nogueirA
Cédula nº 14892

A importância da criação de valor partilhado
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A reestruturação de pequenas e médias em-
presas (PME) reveste-se de uma nature-
za diferenciada, não obstante se conhecer 

pouco acerca dos detalhes da reestruturação e dos 
seus resultados. Em 2013, o Eurofund desenvolveu 
um estudo que visou investigar, ao nível da União 
Europeia, a relevância de diferentes formas de re-
estruturação para as PME, os eixos de mudança, 
as principais características, os fatores críticos de 
sucesso, as restrições e os efeitos associados.

O relatório de Portugal1 e os casos de estudo 
empresariais2 foram elaborados por Dina Pereira e 
João Leitão, investigadores da Universidade da Bei-
ra Interior e da Universidade de Lisboa, revelando, 
em primeiro, que as formas mais comuns de rees-
truturação nas PME são a reestruturação interna, a 
expansão dos negócios, a falência, e a saída.

Em segundo, a reestruturação nas PME tende 
a ser realizada de forma reativa, sem planeamento 
estratégico e sem planos formais de reestruturação. 
Existe, portanto, necessidade de formação específi-
ca em processos de reestruturação, deslocalização e 
gestão de serviços partilhados.

Em terceiro, os processos de reestruturação re-
querem que a tomada de decisão seja célere e fle-

xível. Não é comum, contudo, que os representan-
tes dos empregados sejam envolvidos neste tipo de 
processos, dado que a maioria das PME não tem 
uma estrutura formal de gestão participativa que 
assegure a representação dos empregados.

Em quarto, o relatório de Portugal coloca ên-
fase num argumento cuja importância é muitas 
vezes minimizado pelos decisores políticos e em-
presariais, ou seja, que, no curto prazo, a situação 
económica e do emprego em empresas de menor 
dimensão é mais estável do que nas empresas de 
maior dimensão. No entanto, no médio e longo 
prazo, os efeitos colaterais sobre as empresas de 
menor dimensão podem ser mais graves e perdurar.

Em quinto, no plano dos eixos condutores dos 
processos de reestruturação de PME, destacam-se 
a ambição pessoal do fundador/ empreendedor, a 
escassez de recursos, e a dependência ou a relação 
de exclusividade em relação a alguns clientes ou 
fornecedores, o que gera situações de monopólio 
bilateral não abonatórias para o acréscimo de poder 
negocial. Uma ideia-chave a reter é a necessidade 
de maior diversificação de atividades e da carteira 
de clientes e fornecedores das PME portuguesas, 
preparando o exercício de competição internacio-

nal e a superação das barreiras naturais do mercado 
doméstico.

Por último, aos decisores de políticas públicas 
europeias, nacionais e setoriais recomendam-se 
mudanças ao nível do projeto de serviços de apoio 
às PME, através da oferta de pacotes mais abran-
gentes e da facilitação do acesso a balcões únicos 
e simplificados, desburocratizando os processos e 
reformulando os critérios de discriminação e ele-
gibilidade das PME de elevado crescimento poten-
cial e real.

Sugerem-se ainda incentivos ao nível do conte-
údo, designadamente, priorização do acesso às fon-
tes externas de financiamento e disponibilização de 
ferramentas para a antecipação da mudança dentro 
da empresa, com foco na proteção da proprieda-
de intelectual e nos ativos intangíveis, bem como 
em dinâmicas alternativas de ecoeficiência, num 
contexto de maior eficiência produtiva e ganhos 
de produtividade, que são condições básicas para o 
exercício sustentável da competição internacional.

1 - Disponível em: http://www.eurofound.europa.eu/publications/

htmlfiles/ef124722.htm

2 - Acessíveis em: http://www.eurofound.europa.eu/emcc/erm/smes/

João Leitão
Cédula nº 9226

Reestruturação de PME e competição internacional

planificar, Investir e Aplicar são palavras que em 
Economia encerram um potencial dinamismo 
próprio de agentes económicos individuais 

ou coletivos para quem os riscos são meros desafios 
a vencer.

Uma planificação implica o estabelecimento de um 
programa económico/financeiro, incluindo a definição de 
objetivos a atingir, a previsão das diversas fases do processo 
a desenvolver, o tipo de estruturas suporte a utilizar e os 
meios necessários para os atingir. É o questionar do que 
fazer, como, quando, onde e tudo o que seja necessário 
esclarecer.

Um investimento é o ato ou efeito de investir atra-
vés de financiamentos (capitais próprios ou próprios e 
alheios) de uma empresa na produção de bens/serviços 
com uma finalidade lucrativa. Segundo Ross, Westerfield 
e Jeffrey, 1995, o limite máximo do endividamento deve 
corresponder ao ponto onde o benefício obtido com mais 
um dólar (neste caso, um euro) de capital investido seja 

exatamente igual ao custo resultante da maior probabili-
dade de dificuldades financeiras.

Uma aplicação financeira é o ato de empregar ou 
aplicar capitais e a sua rentabilidade está associada a uma 
determinada taxa de juro e a um prazo de vencimento.

Numa internacionalização, a análise de um projeto de 
investimento (PI) para uma filial estrangeira corresponde 
à tradicional análise realizada a nível nacional do PI na óti-

ca da filial e outra análise ainda na ótica da empresa-mãe, 
para que finalmente possa ser aprovado, se for vantajoso. 
O aspeto fiscal nunca deve ser ignorado. Com a globa-
lização, o valor das coordenadas geográficas e do tempo 
necessário para as alcançar é cada vez mais reduzido, fru-
to dos avanços tecnológicos, do know-how e de outros 
fatores, que transformaram o mundo num só mercado 
com uma feroz concorrência, onde se exige bens e servi-
ços de boa qualidade para a vencer. Neste contexto, são 
processadas operações e transações comuns às realizadas 
nas diversas jurisdições fiscais. Todas elas precisam de estar 
estruturadas para o exercício das suas atividades e serviços, 
com programas de incentivos, fomentando a introdução 
das novas tecnologias e desenvolvendo as exportações e as 
respetivas atividades. Os principais objetivos são para criar 
emprego, receitas para o país, oportunidades de educação, 
de formação e de solidez financeira, além de outros. As 
infraestruturas imprescindíveis à consecução de tais objeti-
vos são variadas. Os gabinetes de gestão, de administração, 
de advogados e de contabilistas para apoiar esses trabalhos 
são muito procurados. É importante também a existência 
de uma tecnologia adequada e de serviços de comunicação 
e de transporte eficientes, assim como um bom parque 
de alojamento, isto é: hotéis, residenciais, restaurantes, 
bares, etc.. A própria planificação internacional implica a 
existência de uma estrutura suporte adequada, para tais 
atividades e serviços projetados. Irei sintetizar, portanto, 
as estruturas mais utilizadas. 1 - As Base Companies ou 
Societés Écrans estão normalmente localizadas em PFs/
CFIOs e sáo controladas pelos beneficiários residentes 
em Estados com sistemas fiscais mais gravosos, consti-
tuindo o veículo adequado à manipulação dos preços de 
transferência. 2 - As Sociedades Intermédias, Sociedades 
Trampolim, Stepping Stones ou Societés Relais estão es-
tabelecidas em territórios que têm geralmente convenções 
celebradas com outros países, recorrendo ao Treaty Shop-
ping. 3 - As Holdings permitem adquirir participações de 
capital noutras sociedades ou gerir bens, sem terem uma 
atividade comercial. 4 - As Sociedades de Comercialização 
e as de Prestação de Serviços existem tanto em onshore 
como em offshore. Podem desenvolver tais atividades ou 
ser apenas recetoras e expedidoras de correspondência, 
como as Letter Box Companies ou as Sham Companies. 
5 - As Seguradoras e os Bancos encontram-se em qualquer 
país, embora as Seguradoras Cativas e os Bancos Cativos 
sejam típicos dos PFs/CFIOs. 6 - Os Shipping Centers 

são muito procurados para o registo de navios. A bandeira 
do navio corresponde à da nacionalidade do registo, ape-
sar de a gestão da sociedade ser eventualmente outra. São 
as bem conhecidas Bandeiras de Conveniência devido aos 
seus baixos custos e rapidez de registo. 7 - As Sociedades 
Gestoras de Fundos de Investimento ou Offshore Funds 
não distribuem os seus rendimentos, antes os aplicam a 
favor dos participantes, para a obtenção de mais-valias. 
Luxemburgo é favorável para os fundos comuns de in-
vestimento SICAF e SICAV. 8 - As Sociedades Titulares 
de Imóveis ou Property Owning Companies permitem as 
aquisições e transmissões de imóveis nos diversos países, 
em vez de serem efetuadas pelos sócios. Os Fideicomis-
sos ou Trusts são uma figura exclusiva do sistema anglo-
-saxónico e um complexo ramo denominado Equity e 
constituem uma relação legal tripartida existente entre 
pessoas e bens. O possuidor inicial é o Settler, que trans-
fere o título legal da propriedade para os Trustees. Estes, 
por sua vez, ficam obrigados a assegurar essa propriedade 
Trust Fund, em benefício de terceiros, os Beneficiários ou 
Beneficiaries. 10 - As Fundações são definidas como o des-
tino de um determinado património para a obtenção do 
objetivo estabelecido pelo fundador. 11 - As Sociedades 
Em Nome Coletivo são regidas em função da legislação 
nacional, como sociedades de responsabilidade ilimitada 
ao contrário das Sociedades Por Quotas. 12 - As Compa-
nhias/Sociedades Anónimas podem apresentar diferenças 
nas diversas jurisdições fiscais. É importante saber que 
tipo de informação se deve incluir na escritura de consti-
tuição quer dos estatutos quer dos regulamentos. 13 - As 
Parcerias ou Partnerships são muito frequentes devido às 
normas governamentais favoráveis e aos interesses comuns 
entre os Partners. 14 - As Sucursais e as Subsidiárias gozam 
dos estatutos de estabelecimentos permanentes para fins 
fiscais, embora tenham personalidades jurídicas diferen-
tes. 15 - As Fusões e as Joint-Ventures estão referidas na 
Merger Directive da UE, sendo muito frequentes tam-
bém. 16 – Outras estruturas poderiam ainda ser referidas.

O Agente Económico precisa, no entanto, de tirar to-
das as vantagens do seu investimento ou da sua aplicação 
financeira, em termos da escolha alternativa. Deve selecio-
nar uma jurisdição com estabilidade política, um sistema 
fiscal e uma taxa de câmbio favoráveis e usar as estruturas 
mais adequadas aos fins pretendidos, além de outros. Se 
for capaz de vencer todos os riscos, neste momento, a de-
cisão a tomar será “ir em frente!”.

nAtáLiA nogueirA
professora doutorada em 
economia Aplicada, pela univ. 
de santiago de Compostela
Cédula nº 1821

Estruturas mais usadas numa planificação 
fiscal internacional
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Diariamente, os agentes económicos efetuam 
transações que são processadas através de infra-
estruturas do mercado financeiro como os sis-

temas de pagamentos (por exemplo, quando é efetuado 
o pagamento de bens) ou os sistemas de liquidação de 
títulos (quando são transacionados títulos).

Estas (e outras) infraestruturas assumem particular 
relevância para o bom desempenho das economias de 
mercado, uma vez que asseguram o regular processa-
mento das transações e a eficácia da política monetária. 
São, portanto, um alicerce fundamental da estabilidade 
do sistema financeiro.

As infraestruturas do mercado financeiro encon-
tram-se, no entanto, sujeitas a vários riscos, podendo 
ser um canal de propagação de choques aos mercados 
financeiros (a nível doméstico e internacional), caso o 
seu adequado funcionamento não seja acautelado.

Em face do exposto, e tendo em consideração a 
crescente relevância das infraestruturas do mercado fi-
nanceiro (ou seja, dos sistemas de pagamentos, das cen-
trais de depósito de títulos, dos sistemas de liquidação 
de títulos, das contrapartes centrais e dos repositórios 
de transações), o CPSS-IOSCO (Committee on Pay-
ment and Settlement Systems - International Organi-
zation of Securities Commissions) publicou, em abril 
de 2012, um conjunto de princípios (Principles for 
Financial Market Infrastrutures) que visam promover 
a segurança e eficiência destas infraestruturas, limitar o 
risco sistémico e fomentar a transparência e a estabili-
dade financeira.

Estes novos princípios resultaram da revisão dos 

padrões internacionais existentes (harmonizando-os e 
fortalecendo-os) e da incorporação das lições retiradas 
da recente crise financeira. Os princípios procuram as-
segurar que as infraestruturas não incorrem num nível 
de risco injustificado e que são resilientes.

Face aos anteriores padrões, estes novos princípios 
distinguem-se essencialmente por definirem novas 
exigências, estabelecerem orientações mais rigorosas e 
abarcarem mais infraestruturas e riscos.

Os princípios estabelecem ainda as responsabilida-
des das autoridades que efetuam o acompanhamento 
destas infraestruturas e fornecem orientações para uma 
regulação, supervisão e superintendência das infraestru-
turas do mercado financeiro consistente e eficaz.

Um dos principais desafios que se colocam atual-
mente às autoridades responsáveis pelo acompanha-
mento das infraestruturas em apreço passa pela adoção 
e implementação destes princípios.

Assim, de modo a garantir uma atempada e trans-
parente adoção dos princípios nas várias jurisdições, 
o CPSS-IOSCO tem vindo a efetuar relatórios de 
acompanhamento. O primeiro relatório, publicado em 
agosto de 2013, realça a complexidade do processo de 
adoção dos princípios a nível legal, dado que envolve 
várias autoridades e infraestruturas. Refere, contudo, 
que a maioria das jurisdições em acompanhamento já 
deu início a este processo. Numa atualização a este rela-
tório, divulgada em 28 de maio de 2014, é destacado o 
progresso obtido no estabelecimento de normas legais e 
regulamentares neste âmbito.

Ao nível da União Europeia, a adoção dos princí-

pios tem sido particularmente intensa, tendo já sido 
preparada e publicada legislação neste âmbito. O Con-
selho do Banco Central Europeu adotou, em 3 de junho 
de 2013, os novos princípios para a condução das ati-
vidades de superintendência ao nível do Eurossistema. 
Em Portugal, é de destacar a publicação do Decreto-Lei 
n.º 40/2014, de 18 de março, que veio operacionalizar 
a execução do Regulamento (UE) n.º 648/2012, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 
2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às 
contrapartes centrais e aos repositórios de transações. 
O processo, contudo, ainda não se encontra concluí-
do, sendo de esperar novos desenvolvimentos a curto-
-prazo.

De forma a assegurar uma maior transparência, ob-
jetividade e comparabilidade na implementação destes 
princípios, o CPSS-IOSCO publicou em dezembro de 
2012: (i) um quadro comum da informação que deverá 
ser divulgado pelas infraestruturas; e (ii) uma metodo-
logia de avaliação a seguir pelas autoridades competen-
tes na aferição do cumprimento dos princípios e das 
responsabilidades. 

O Fundo Monetário Internacional já aplica estes 
princípios nas avaliações que efetua e várias autoridades 
nacionais já começaram a avaliar as infraestruturas com 
base neste novo enquadramento.

Os novos princípios refletem um significativo es-
forço de harmonização e reforço da segurança das in-
fraestruturas do mercado financeiro, representando um 
importante passo para a promoção da estabilidade fi-
nanceira a nível internacional.

Vânia SilVa
Cédula nº 13870

Os novos princípios para as infraestruturas 
do mercado financeiro

O novo “ambiente”, caracterizado pela imensa dis-
ponibilidade e acessibilidade de informação e 
conhecimento, pelo uso disseminado das TIC, 

pelo excesso de capacidade de produção, pela intensa 
concorrência entre as organizações e pelo fortalecimen-
to da posição do cliente, cada vez mais informado e 
exigente, colocou os setores tradicionais socioecóno-
micos perante a necessidade de mudanças acentuadas, 
exigindo-lhes uma nova forma de pensar e atuar.

O subsistema económico da saúde não pode ficar 
afastado desta mutação, e será aquele onde as reformas 
serão mais necessárias. As necessidades em saúde, de-
vido principalmente a alterações na estrutura da po-
pulação, estão a mudar, sendo importante reconhecer 
que a natureza dos cuidados e a forma como estão a ser 
prestados também têm de mudar.

O setor encontra-se muito pressionado pela evo-
lução dos custos, e as projeções apontam claramente 
para a continuidade deste cenário e, se nada for feito, 
os sistemas de saúde de cariz eminentemente públicos 
tornar-se-ão insustentáveis a médio prazo.

Possuir tecnologia avançada, bons profissionais e 
poderosos sistemas de informação não garante, por si 
só, a sobrevivência num mercado altamente competi-
tivo. É essencial gerir de forma diferente e novas abor-
dagens na gestão resultarão no aumento do valor da 
organização e, por conseguinte, no valor entregue aos 
clientes.

É geralmente aceite que o setor público de saúde 
em Portugal possui tecnologia avançada, profissionais 
diferenciados (eventualmente mais nos serviços clíni-
cos que nos serviços de gestão propriamente ditos) e 
começa a ter poderosos sistemas de informação. Resta 
apenas utilizar novas abordagens de gestão e gerir de 
forma diferente.

Devemos dissociar a gestão de uma instituição de 
saúde pública das boas práticas de gestão empresarial? 
Esta abordagem, polémica e tabu há poucos anos atrás 
começa agora, aparentemente, a merecer algum con-
senso. A melhor prova disso são os cada vez mais nu-

merosos cursos de formação para executivos na área da 
gestão da saúde, alguns dos quais ministrados nas mais 
conceituadas escolas de gestão e negócios do país, tais 
como a Católica School of Business & Economics, a 
Nova School of Business and Economics e a Porto Bu-
siness School.

Uma instituição pública de saúde pode, e deve, ser 
gerida utilizando ferramentas e modelos de gestão de 
uma empresa privada, com uma única diferença: en-
quanto a empresa privada visa a criação de valor para o 
acionista, uma instituição pública de saúde deve visar 
a criação de valor para os utentes a custos socialmente 
comportáveis.

Ao pode e deve acrescenta-se a obrigação legal 
plasmada, principalmente, nos contratos-programa 
que os Hospitais EPE 
assinam anualmente 
com a tutela. Nestes 
contratos, disponíveis 
no sítio da Administra-
ção Central do Sistema 
de Saúde (ACSS), exis-
tem várias cláusulas que 
determinam a imple-
mentação de uma filo-
sofia de gestão empre-
sarial nos vários níveis 
da estrutura de gestão e 
a adoção das suas boas 
práticas.

No entanto, os Hos-
pitais EPE têm sido len-
tos nesta implementação. 
Os principais problemas 
que os inibem de fazerem 
maiores progressos neste 
domínio são a cultura 
administrativista, a or-
ganização e a pouca dis-
seminação pelos diversos 

níveis da estrutura gestionária, de competências na área 
económico-financeira.

O modelo de gestão dos Hospitais EPE, não os des-
configurando da prestação de um serviço público e de 
pensar a saúde como um bem social, exige-lhes, no en-
tanto, novas atitudes, valores e convicções na estratégia 
de gestão. Uma maior competência e reflexão estratégi-
ca, uma melhor gestão analítica dos custos, um melhor 
planeamento e análise do benefício dos investimentos, 
uma melhor gestão dos recursos humanos e uma acres-
cida coordenação entre as Instituições não garantem, 
por si só, a sustentabilidade do SNS, mas, se bem apli-
cadas, ajudarão a maximizar o valor entregue ao utente 
em função dos recursos que nos são colocados à dispo-
sição, e estes não são, nem nunca serão, infinitos.

amarO Ferreira
Cédula nº 3295

Gestão empresarial na saúde
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