Transformar
e inovar
É pacífica a necessidade de fazer transformações, algumas radicais, no
tecido empresarial português – caracterizado, como se sabe, pela
pequena dimensão das suas unidades, 99% das quais PME, responsáveis
por 60% da riqueza do País.

Tendo em conta as assimetrias (há todo um mundo a separar uma startup
de uma retrosaria!), é preciso transformar, é urgente inovar. Como
escreve neste número um Catedrático do IST, “tal como para se poder
conduzir um avião se exige que os pilotos tenham um brevet certificado
e adequado ao tipo de avião, os executivos de uma empresa,
nomeadamente PME, deveriam ter brevet de voo no espaço virtual!”.

Enfim, não erradicando bruscamente a “velha economia” (a retrosaria,
nos actuais moldes, não tem futuro, mas não deve ser morta
subitamente), é necessário transformá-la em economia digital, é
urgente substituí-la pela economia do conhecimento.

Nesta edição, reputados especialistas, nomeadamente académicos,
gestores e, também, o Governador do Banco de Portugal, bem como o
Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, analisam um
tema crucial para o desenvolvimento de Portugal.
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Primeiro,
fale com o primeiro.

Líder em Mergers & Acquisitions
pelo 5º ano consecutivo.
A Deloitte lidera, pelo 5º ano consecutivo em Portugal, o mercado de
Advisory em Fusões e Aquisições, com base no número de transações,
segundo o Global & Regional M&A Report 2020 da Mergermarket.
Liderar o ranking 5 vezes em 5 anos não pode ser por acaso: o grupo
de Financial Advisory da Deloitte possui uma equipa especializada por
setor, com profundo conhecimento das especificidades de cada
mercado, preparada para apoiar na estratégia de compra, venda ou
parceria mais adequada a cada caso.
Portanto, já sabe: antes de mais nada, fale connosco.

www.deloitte.pt
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Para além
da conjuntura
De repente, a guerra!

Estava esta edição dos Cadernos, dedicada às transformações/inovação da economia portuguesa,
em fase adiantada de execução, quando – para surpresa de muitos (e outros nem tanto assim...)
– eclodiu o conflito na Ucrânia.

O mundo estremeceu. Esta guerra é mais do que “local”, receia-se a globalização da luta armada.

No terreno a situação é trágica, a violência das imagens que nos chegam destroçam os mais
insensíveis. As tentativas de negociações sérias fracassam, a esperança num cessar-fogo fenece, a
guerra prossegue.

Entretanto, os efeitos – directos e colaterais – do conflito atingem rapidamente o mundo inteiro,
não há nação que escape.

Os custos das matérias-primas, que já antes tinham registado forte subida, dão um salto galopante.
A energia consolida e amplia a sua força estratégica, os silos das regiões dos combates albergam
produtos agora ainda mais preciosos.

A situação é muito sentida em Portugal – país importador de bens essenciais daquela zona,
particularmente cereais. A escassez faz-se sentir, os preços sobem, o prolongar da guerra faz temer
consequências, não só económicas, mas também sociais – até porque há agentes económicos a
falarem abertamente na hipótese de racionamento de alimentos. Especulação? Nada é de excluir.

Neste momento, a questão humanitária sobrepõe-se a todos as outras. A paz e o auxílio aos
deslocados devem ser as prioridades.

Mas, porque existe amanhã, temos de superar a conjuntura, preparar o futuro – assente nas
transformações estruturais, na inovação.

Assim, as questões tratadas ao longo das páginas deste número ganham a maior acuidade. - ARG
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DOUTORA PELO ISEG | PROFESSORA ASSOCIADA NA ULHT

Emprego
e inovação
em Portugal
1

O desafio de promover a inovação em Portugal

Em Portugal, ao nível das políticas públicas, se há importante desafio para esta década será o de
promover um desenvolvimento sustentável assente na inovação e capaz de assegurar uma
repartição da riqueza mais justa do ponto de vista social.

As políticas públicas avaliam-se pelos resultados e a verdade é que o País confronta-se com
inúmeras desigualdades, com forte impacto social. Uma frágil criação de emprego, acompanhada
de um aumento do número de trabalhadores pobres (working poor), que auferem salários
insuficientes para satisfazer as necessidades básicas, geram inquietantes dúvidas sobre o futuro
do País ao nível social. E uma vez que uma política económica nunca atinge o seu fim quando é
unidimensional e se exerce com o propósito de atingir um único objectivo, a verdade é que
alcançar um desenvolvimento sustentável pressupõe um equilíbrio entre o económico e o social.

Desde logo, as políticas de educação, ciência e inovação são fundamentais para alcançar esse
desígnio. Se em Portugal assistimos, nos últimos quarenta anos, a uma democratização do ensino,
é ainda muito escassa a ligação entre a investigação científica, as empresas e a sociedade. Assim,
importa alavancar de forma sustentável a competitividade empresarial, na dupla dimensão
tecnológica e territorial, potenciando a atracção de investimento com forte valor acrescentado
e de futuro. Reter os trabalhadores mais qualificados, por exemplo em incubadoras de empresas,
quer sejam incubadoras de empresas nas universidades (por exemplo, apoiando spin-offs das
universidades) quer sejam incubadoras associadas a municípios (por exemplo, estimulando o
empreendedorismo de base local) ou ainda incubadoras de empresas geridas por associações
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empresariais e incubadoras de empresas privadas. Depois,

rapidamente do que os de maior desempenho. Contudo,

cabe promover uma gestão estratégica do sistema de

o relatório de 2021 incluiu novos indicadores sobre

ciência e tecnologia e assegurar a previsibilidade dos

digitalização e sustentabilidade ambiental, ajustando o

incentivos públicos, garantindo um planeamento

painel de avaliação às prioridades políticas da UE. Pela

adequado das instituições, assim como assegurar clareza

primeira vez, desde 2014, a economia portuguesa caiu no

e transparência no funcionamento dos agentes de política

ranking que mede a inovação das empresas da UE.

científica. Depois ainda, importa envolver os municípios

Portugal surge agora na 19.ª posição, enquanto em 2020

nesta estratégia conjunta para – juntamente com

se encontrava no 12.º lugar. A economia portuguesa deixa,

empresas e universidades – desenvolverem projectos de

assim, de ser considerada "fortemente inovadora" e passa

inovação comuns.

a ser classificada como "moderadamente inovadora". Na
avaliação do EIS, de realçar que Portugal regista um

Portugal continua a ter um problema de qualificações dos

desempenho positivo em categorias como atractividade

adultos em idade activa que passa por um défice

do sistema de investigação e o índice de digitalização e

estrutural de qualificações escolares e que, ciclicamente,

um fraco desempenho no investimento em inovação e

pode gerar uma elevada proporção de desemprego

emprego em empresas inovadoras. De recordar que em

estrutural, considerando a desadequação das suas

2020 (com dados relativos a 2019) Portugal integrava o

competências profissionais face às mudanças em curso no

grupo dos países “fortemente inovadores”, tendo subido

mercado de trabalho. Assim, cabe revitalizar a educação e

uma posição, para a 12.ª posição do ranking, mas ainda

a formação de adultos, assim como promover as redes

distanciado dos países nórdicos (Suécia, Finlândia ou

locais para a qualificação, permitindo uma coordenação a

Dinamarca) ou da Alemanha.

nível regional e local. Ante o movimento de digitalização
da economia é necessário gizar uma intervenção, em
escala e em profundidade, para enfrentar as consequentes

2

Promover a inovação no contexto
de uma sociedade envelhecida

mudanças, prevenindo um eventual aumento do
desemprego de longa duração.

Como realça o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, o
O European Innovation Scoreboard (EIS) faculta uma

Plano de Recuperação e Resiliência inclui, igualmente,

avaliação comparativa do desempenho da investigação e

uma forte presença das questões do digital, do futuro do

inovação dos Estados membros da União Europeia (UE) e

trabalho e da adaptação das pessoas e das empresas a

outros países europeus e vizinhos, permitindo aos

esta realidade, como resposta às necessidades de curto

decisores políticos avaliar os pontos fortes e fracos

prazo da economia, mas também a preparação das

relativos dos sistemas nacionais de investigação e

pessoas e das empresas para os próximos anos (MTSSS,

inovação, acompanhar o progresso e identificar áreas

2021).

prioritárias para promover o desempenho da inovação. E
a edição de 2021 deste ranking mostrou que o

Muitos jovens na faixa etária dos 15-29 anos carecem de

desempenho da inovação continua a melhorar em toda a

as competências digitais e isso criará desigualdades no

UE e que existe uma convergência contínua dentro da UE,

acesso ao emprego. A exclusão digital é, e será, um

com os países com baixo desempenho a crescerem mais

indicador de desigualdades sociais, até mesmo um
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catalisador das desigualdades, contribuindo para a sua

sido batido o recorde histórico na quebra da natalidade,

reprodução. Assim, é necessário tornar os recursos digitais

uma vez que o mínimo histórico tinha sido registado em

mais acessíveis e integrá-los totalmente na educação

2014, quando nasceram 82.367 crianças em Portugal.

nacional. Os jovens devem adquirir competências digitais
desde o ensino básico e o sistema escolar deve combater

Como é sabido, há muito que a sociedade portuguesa

efectivamente essas desigualdades digitais.

envelhece. E se esta década será especialmente exigente
a nível socioeconómico, em particular exigindo um

Importará colmatar a falta de competências digitais, que

esforço de inovação, a verdade é que o País encontra-se

se estima venham a atingir a economia, constituindo um

extremamente envelhecido e isso condicionará forte-

entrave ao crescimento económico.

mente o seu desenvolvimento.

De referir que, considerando o expectável impacto da

A este problema da natalidade acresce o da emigração.

digitalização da economia no mercado de trabalho nos

Como salientava o Livro Verde sobre as Relações Laborais

próximos anos, urge considerar o tema da empre-

2016, a população residente em Portugal tem vindo a

gabilidade digital como central nas políticas públicas

diminuir desde 2010, em resultado da conjugação do

laborais. Tanto mais que a premência em pensar

saldo natural e do saldo migratório, em razão de um

estrategicamente o futuro do País não pode dissociar-se

acentuado crescimento do volume da emigração.

da preocupação em assegurar coesão social. A

Também neste livro se lia que Portugal tem – rela-

continuidade das intervenções públicas neste domínio é

tivamente a outros países da UE – uma proporção acima

crucial para promover dinâmicas de aprendizagem ao

da média de contratos não permanentes (contratos de

longo da vida e criar condições para a empregabilidade

trabalho a termo e contratos de trabalho temporário),

digital, incentivando a fixação de jovens no País, através

assim como um elevado nível de subemprego a tempo

do apoio a projectos empreendedores de base

parcial (MTSSS, 2017).

>

tecnológica e de acções de discriminação positiva no
apoio à natalidade.

Atente-se especialmente nos dados demográficos
divulgados recentemente pelo INE: o número médio de
filhos, de mulheres e homens, passou de 1,03 em 2013
para 0,86 em 2019. Por seu turno, 93,4% das mulheres e
97,6% dos homens do escalão etário mais jovem (dos 18
aos 29 anos) não tinham filhos e mais de metade (54,6%)
dos homens dos 30 aos 39 anos encontravam-se na
mesma situação. Acresce que, de acordo com o Instituto
Nacional de Saúde Ricardo Jorge (Insa), em 2021 foram
rastreados menos de 80 mil recém-nascidos através do
“teste do pezinho”, um indicador muito aproximado da
natalidade. Os dados deste rastreio indicam que pode ter
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Estamos ante
uma transformação
da economia por via
da digitalização,
que exige a articulação
das dimensões da
inovação empresarial,
da inovação
no capital humano
e da inovação
das instituições.
Será importante
implementar
uma estratégia em que
assuma especial
protagonismo
a valorização
do conhecimento.

>

Ora, um país que não mostra capacidade para reter os mais
qualificados está a comprometer o seu desenvolvimento
futuro. Trata-se de uma relevante perda de capital humano
para Portugal. E se o País perde pela emigração, ano após
ano, dezenas de milhares de pessoas, a grande maioria
jovens, é fundamental que se implemente uma estratégia
de criação de emprego qualificado em sectores
competitivos. Daí que urja compreender que a promoção
de inovação passa não só por um investimento contínuo
na educação, na ciência e na formação, como também em
facultar melhores condições de trabalho à população
activa. Uma economia assente na precariedade dos
vínculos laborais e em salários baixos não gera inovação.
Assim, importa incrementar o investimento em inovação
e, acima de tudo, criar condições atractivas para os nossos
recursos

humanos

qualificados,

motivando-os

a

permanecer no País.

Além do mais, para facultar oportunidades de emprego
importa incentivar a cooperação com as autarquias
locais apoiando localmente a criação de emprego e
fixação de empresas. A valorização do papel de
proximidade dos municípios com as populações será
crucial. Advém ainda a necessidade de um robustecimento do conjunto dos recursos humanos em áreas
de investigação que se prende, desde logo, com a
necessidade de assegurar que as unidades de investigação proporcionem projectos de interesse público,
valorizando os outputs da investigação aquando da
sua aplicação às empresas e à sociedade.

Para evitar a emigração forçada dos mais qualificados, há que promover a criação de emprego
qualificado – que a médio e a longo prazo garanta
a capacidade de a economia gerar inovação –
oferecendo a quem seja reconhecido mérito
absoluto a oportunidade de continuar a
trabalhar em Portugal e, assim, assegurando o
desenvolvimento sustentável do País.
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Muitos jovens
na faixa etária
dos 15-29 anos
carecem de
competências digitais
e isso criará
desigualdades
no acesso
ao emprego.

3

Considerações finais

Estamos ante uma transformação da economia por via da
digitalização, que exige a articulação das dimensões da
inovação empresarial, da inovação no capital humano e
da inovação das instituições. Será importante implementar uma estratégia em que assuma especial
protagonismo a valorização do conhecimento, da ciência,
da tecnologia e da inovação, assim como a atractividade
dos territórios articulada com os objectivos de coesão
social. Partindo do pressuposto de que só uma economia
baseada na inovação garantirá um desenvolvimento
sustentável do País, Portugal precisa de, nesta
década, assegurar o duplo objectivo de encorajar
o investimento em inovação e criar emprego
qualificado. Este é um intento que deve continuar
central na definição de políticas públicas, tanto
mais que a premência em pensar estrategicamente
o desenvolvimento do País obrigará a uma reflexão
sobre boas práticas que permitam construir uma
nova identidade económica capaz de estimular
emprego qualificado. Q

gloria.rebelo@netcabo.pt
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PEDRO SIZA VIEIRA
MINISTRO DE ESTADO, DA ECONOMIA E DA TRANSIÇÃO DIGITAL

Podemos
ambicionar ter
uma economia
digital?
Por um país que determina as suas políticas públicas com base no conhecimento, na inclusão
e na inovação. Por uma economia aberta, onde é reconhecida a importância da
internacionalização e da modernização do tecido empresarial português. Por cidadãos
capacitados e uma sociedade do futuro, a transição digital é a aposta inequívoca.

No início desta legislatura definimos a ambição de tornar Portugal uma nação digital. Identificámos as
prioridades e criámos um plano de ação que servisse de motor de transformação digital do País, não
deixando ninguém para trás e fazendo-nos crescer em produtividade e competitividade. Com linhas
orientadoras bem definidas e três principais focos de atuação – pessoas, empresas e Estado – procurámos
impulsionar o desígnio nacional a que nos propúnhamos.

O Plano de Ação para a Transição Digital (PATD) definiu a sua estratégia com medidas e programas associados
aos seus três pilares, num total de 57 iniciativas, das quais 12 se destacavam como prioritárias. Esta missão
nacional foi estabelecida com a união de forças de todas as áreas governativas, de agentes públicos e
privados e de uma clara ambição conjunta.

À semelhança da tecnologia e do digital, o Plano de Ação de 2020 não é o mesmo de 2022. Desde então, e
com o impulso também concedido pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português, as iniciativas
multiplicaram-se, somaram-se recursos, novos focos e reforçaram-se medidas. No entanto, os seus objetivos
continuam claros: tornar Portugal um exemplo na comunidade europeia e liderar a transição digital através
da capacitação dos nossos cidadãos, da aposta na inovação e experimentação de novas tecnologias nas
nossas empresas e de um Estado modernizado que consiga acompanhar esta transformação.
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Dois anos após o seu lançamento, sabemos também,

podemos ajudar a acelerá-la. Seja através de programas

melhor do que nunca, que a transformação digital das

de requalificação dos trabalhadores como o Empre-

pessoas e das empresas já não é apenas uma

go+Digital ou do auxílio à experimentação de novas

oportunidade – é uma questão de sobrevivência.

tecnologias que reduzam o tempo de prototipagem e a
industrialização de novos produtos.

No contexto de pandemia que atravessámos e continuamos a combater, o peso da economia digital foi

É este percurso de suporte e alavancagem que temos

evidente. Estima-se que a COVID-19 gerou um salto digital

vindo a consolidar e para o qual continuaremos a

e aceleração na criação de produtos e serviços digitais por

trabalhar, através de programas como as Zonas Livres

parte das empresas de, em média, sete anos. Em algumas

Tecnológicas (ZLT) e os Polos de Inovação Digital (ou

partes do mundo, foi de dez.

Digital Innovation Hubs, DIH).

A capacidade das empresas se reinventarem e

As ZLT, enquanto espaços físicos e geograficamente

transformarem os seus modelos de negócios, digita-

localizados em ambiente real ou quase-real, permitem às

lizando serviços e produtos, foi, muitas vezes, a única

empresas realizar testes de tecnologias, produtos, serviços

solução eficaz. Estas soluções consolidaram-se, também,

e processos com base tecnológica e inovadora. Desde a

enquanto mecanismos essenciais para potenciar a

inteligência artificial à blockchain, da realidade virtual à

competitividade das empresas.

robótica e à internet das coisas, da bio e nanotecnologia
à impressão 3D, ao big data e à rede 5G, as ZLT têm, assim,

O futuro do nosso tecido empresarial e da economia

a oportunidade de reforçar a competitividade do tecido

portuguesa, aqui e além fronteiras, pode estar nas mãos

empresarial português no ecossistema de inovação.

do desenvolvimento de competências e soluções digitais,
assim como da adoção de novas tecnologias.

Importa salientar que estes espaços correspondem,
ainda, ao conceito de sandbox regulatória, servindo-se do

É, por isso, premente promover a capacitação e

apoio e acompanhamento de entidades regulatórias e do

requalificação dos nossos trabalhadores, ao mesmo

seu envolvimento direto durante o processo de testagem,

tempo que facilitamos a transição digital das empresas

da disponibilização de informações, orientações e

que assumem o seu papel de principais impulsionadoras

sugestões.

>

do progresso económico de Portugal. Fazemo-lo
construindo um novo paradigma de desenvolvimento
económico e respondendo aos desafios inerentes à
digitalização de um tecido empresarial muito diverso e
com ciclos de progressão distintos.

Em Portugal, 99,9% das empresas são micro, pequenas e
médias empresas, de áreas como a agricultura, a
restauração ou a saúde. A transição digital destas
empresas nunca ocorrerá ao mesmo ritmo. Mas nós
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Em 2022, prevemos
a criação de 17 novos polos
de inovação digital, contando
com o envolvimento de
4000 empresas.

um projeto que conta com uma dotação total de 40
milhões de euros – à qual se soma um sistema de
incentivos para fomentar a maturidade digital das
empresas – e cujo principal objetivo é apoiar as empresas
na adoção de modelos de negócio que considerem a
transição digital.

Numa economia cujo tecido empresarial é, na sua
esmagadora maioria, PME, importa conhecer também a

O nosso país caminha,
a passos largos, para ser
uma nação digital.

medida Comércio Digital. Visando a digitalização das
microempresas do setor comercial que têm o objetivo de
ativar os seus canais de comércio digital, esta medida
potenciada pelo PRR tem uma dotação total de 135
milhões de euros para a sua execução, distribuídos pelas
três iniciativas que compõem o programa: os bairros

Estamos preparados
e não deixaremos ninguém
para trás.

comerciais digitais, as aceleradoras do comércio digital e
a internacionalização via e-commerce. O Comércio Digital
pretende criar 50 bairros digitais, 25 aceleradores de
comércio digital e apoiar 30.000 operadores económicos
do comércio.

O PRR e o PATD representam uma oportunidade única
porque ambicionam mais. Mais projeção e melhor
posicionamento do País, maior competitividade das

>

nossas empresas, aumento de emprego, exportações e PIB

Até ao final de 2022, ambicionamos ter concluída a criação

nacional.

das três primeiras ZLT em Portugal. Por seu turno, os DIH
reforçam esta promoção de inovação, procurando

Em outubro de 2021, garantimos que a nova Estrutura

contagiar as empresas com a adoção de tecnologias

Europeia para o Empreendedorismo (ESNA) seria sediada

digitais avançadas. Os DIH materializam-se enquanto

em Portugal. Até 2025, o PRR vai aplicar um investimento

redes colaborativas com centros de competências digitais

de 125 milhões de euros no apoio ao desenvolvimento de

específicas, desenvolvendo, testando e experimentando

modelos de negócio assentes na transição verde e digital,

novas tecnologias.

e a redes de incubadoras e aceleradoras. Este é o
momento para continuar a reforçar o posicionamento de

Ainda em 2022, prevemos a criação de 17 novos polos de

Portugal no ecossistema do empreendedorismo europeu.

inovação digital, contando com o envolvimento de 4000
O nosso país caminha, a passos largos, para ser uma nação

empresas.

digital. Em dois anos, nunca baixámos os braços face às
Facilitar o acesso à inovação é uma das maiores

adversidades e tornámo-las a nossa força. Estamos

preocupações no PATD, mas também o é no PRR. Com os

preparados e não deixaremos ninguém para trás. Q

recursos que o PRR veio potenciar para a área da transição
digital, foi-nos permitido reforçar algumas das medidas
previstas e criar novas. Este é o caso do Empresas+Digitais,
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A oportunidade
da transição
ecológica
As crises da biodiversidade e do clima
As sociedades humanas dependem da biodiversidade e da saúde dos ecossistemas; somos parte da natureza
e dela obtemos bens e serviços essenciais como os alimentos e a água, ou a regulação do clima e das
doenças. Uma relação fecunda, mas cada vez mais ameaçada, apesar de sabermos hoje que a salvaguarda
da biodiversidade é condição para uma economia sustentável. Promover uma maior conciliação entre as
atividades económicas e a integridade dos ecossistemas, implicará uma rejeição dos subsídios agrícolas e
florestais perversos, um adequado financiamento para a conservação e restauro dos habitats naturais, e
incentivos ao desenvolvimento de infraestruturas e soluções baseadas na natureza.

A crise climática representa uma evidente ameaça à prosperidade social e económica global, e de forma
geral à segurança no mundo, sendo que as respostas às alterações climáticas exigem uma intensa
cooperação e um compromisso efetivo entre todos os países. A prioridade global terá que passar pela
redução e eliminação mais célere dos combustíveis fósseis, e por alternativas inteligentes, mobilizando a
ciência, a tecnologia, a indústria, a inovação, e a sociedade em geral.

Por forma a cumprir os objetivos de descarbonização da economia mundial previstos no acordo de Paris, é
preciso acabar com a energia fóssil e evitar um aumento da temperatura global. A preparação do mundo
para o fim dos combustíveis fósseis, de onde resulta a maior parte das emissões de CO2, exige um maior
empenho político global, sendo fundamental que os cidadãos exijam respostas firmes aos problemas
ambientais. A Europa e os Estados Unidos anunciaram recentemente uma agenda de políticas e de
investimento público estratégico que representa uma oportunidade para intensificar a transição ecológica,
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apoiando a transformação sistémica profunda da

pela frente o desafio de gerir com prudência a disrupção

produção, consumo, e estilos de vida, respeitando os

resultante da rápida transformação estrutural em todos os

limites do planeta.

sectores e geografias, e evitar o incremento das
desigualdades em cada país e entre países.

Portugal dispõe de um roteiro para o combate às
alterações climáticas, contemplando orientações e metas
sectoriais de redução de emissões a implementar em

Os desafios de uma nova economia

conjunto com sectores como os transportes, a energia, a
agricultura e a floresta. O País deverá reforçar a aposta nas

A economia do futuro não será comparável à economia

energias renováveis, como a solar e a eólica, na

do passado ou do presente. O capitalismo tem sido motor

mobilidade elétrica, na eficiência energética, na

do crescimento e tem gerado muita riqueza, mas é

construção sustentável, na gestão da floresta, na inovação

também responsável pelos impactos que estão no âmago

de práticas e opções agrícolas e florestais, na prevenção

da crise climática e na base dos principais obstáculos à

das diversas patologias associadas ao clima, e na

sustentabilidade ecológica. O sistema emergente da atual

educação. A transição para a neutralidade carbónica é

dinâmica social e económica terá que responder às

inexorável: não pode haver uma economia saudável se o

necessidades de uma geração cada vez menos tolerante

planeta e os seus habitantes não fruírem dessa condição.

com a supremacia de uma economia que ameaça a vida e
o bem-estar de milhares de milhões de pessoas em

A transição energética trará grandes benefícios, sendo que

benefício de muito poucos.

já impulsiona uma nova revolução industrial, mas para
que a transição seja bem-sucedida, é importante

Todas as empresas e economias dependem de recursos

assegurar que se fará de forma justa e inclusiva. Temos

obtidos da natureza. Esta dependência pode ser direta,
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como é o caso das empresas que dependem de culturas,
madeira, fibras e metais raros, ou indireta, como o sector
segurador, que depende de um ambiente natural estável
e de prestadores de serviços que dependem de uma

O futuro de Portugal
e as oportunidades
estratégicas nesta década
são indissociáveis
da agenda ecológica
europeia

oferta energética acessível e estável. Todas as atividades
económicas estão em risco face à destruição da natureza.
A natureza é o investimento mais importante para a
resiliência económica e o bem-estar humano. Mais de 50%

designado “Fit to 55", em que representou a primeira

do PIB mundial depende do capital natural e dos serviços

grande iniciativa do acordo ecológico europeu e a

dos ecossistemas. Até 2030, a perda de natureza pode

prioridade do mandato de Ursula von der Leyen. O

custar 2,3% do PIB global (2,7 mil milhões de dólares) por

conjunto de propostas para uma economia mais verde

ano, e nalguns dos países mais pobres, as quedas no PIB

abrange áreas como as energias renováveis, a eficiência

podem ser superiores a 10%.(1)

energética, a construção e reabilitação de edifícios, o uso
do solo e o comércio de emissões.

A Europa e Portugal na transição ecológica

Os territórios europeus estarão implicados na dinâmica
verde através da integração do mercado europeu do

É urgente implementar a agenda política para a

carbono e da imposição de um sistema "poluidor-

sustentabilidade que o mundo reclama: uma aposta

pagador". A aviação, em especial para os voos na União

ousada e firme numa economia verde, circular e

Europeia, e a atividade da construção, para acelerar a

descarbonizada. Os cidadãos europeus estão mais

renovação térmica, serão igualmente alvo desta expansão

conscientes do que nunca da crise ambiental e social, e

do mercado do carbono. Este último, agora focado em

exigem que os seus líderes percebam o momento crítico

algumas indústrias pesadas, também será revisto para

da história e respondam à emergência climática e à crise

aumentar o custo de cada tonelada de carbono e quotas

da biodiversidade, construindo as soluções políticas e

mais baixas. Está ainda prevista uma revisão fiscal para

atuando em favor da paz, pelo bem-estar dos povos, e

reforçar a atratividade das energias renováveis e penalizar

pela preservação do planeta.

os combustíveis fósseis. A Comissão pretende aprovar o
pacote em 2023, mas as divergências entre os Estados

O futuro de Portugal e as oportunidades estratégicas

membros são já evidentes e tenderão a aumentar. A

nesta década são indissociáveis da agenda ecológica

extensão do mercado do carbono aos edifícios, uma

europeia, sendo que este alinhamento é uma opor-

intenção da Alemanha, preocupa a maioria dos países que

tunidade extraordinária para um país cuja geografia e

temem o impacto económico e social do esforço nos

capital natural inspira edificar uma matriz excecional-

inquilinos e senhorios. Os problemas e as tensões pioram

mente auspiciosa.

com a relevância atribuída à energia nuclear e ao gás na
transição energética.

Na sequência do compromisso dos 27 Estados da União
Europeia para alcançar a neutralidade carbónica em 2050,

Persiste uma grande probabilidade de incumprimento

a Comissão Europeia apresentou um pacote de propostas

desta agenda ecológica. A Comissão Europeia terá que
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convencer os países mais relutantes e afrontar os grupos

maior consciência cívica e uma responsabilidade e

que têm tudo a perder com uma política europeia

participação exigente dos cidadãos europeus. Q

ambiental forte. A cultura institucional que prevalece em
Bruxelas ainda é a da construção de diretrizes com as
partes interessadas e estas são tipicamente as grandes

NOTA

cooperativas agrícolas, os gigantes das obras públicas, as
grandes empresas de transporte, e as indústrias

(1)

World Economic Forum, Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing

agroquímica e agroalimentar. É com estes interlocutores

Nature Matters for Business and the Economy, 2020. e World Bank

que se desenharão os detalhes técnicos das medidas a ser

Group, The Economic Case for Nature: A global Earth-economy

aplicadas, as regras e os indicadores de monitorização

model to assess development policy pathways, 2021

para avaliar a sua eficácia, o que pode significar
compromissos e perdas. Para que as soluções sejam mais
favoráveis ao interesse coletivo, será determinante uma

hfreitas@uc.pt

Aulas presenciais ou
por videoconferência

PEDRO AFONSO
CEO DA VINCI ENERGIES PORTUGAL

Começar ainda ontem,
executar já hoje
e acelerar no futuro!

Há duas revoluções

São duas revoluções intrinsecamente ligadas que
acontecem em simultâneo na história da humanidade,

em curso no planeta

com enormes impactos na nossa forma de viver, e com
enorme relevância no mundo que estamos a construir

que orientam a vida

hoje, para nós, mas sobretudo para os nossos filhos e
netos.

das pessoas, negócios,
Ambas se iniciaram há vários anos, e têm, em si mesmas,

organizações, decisões

desafios na forma de chegar às pessoas. E é precisamente
aqui – na forma de chegar as pessoas – que ambas podem

e ações: a transformação

ser apenas um assunto de especialistas, ou um assunto de
cada um de nós – pessoas comuns a habitar no planeta

digital e a transição

Terra. Um especialista será também uma pessoa comum
a habitar no planeta Terra, mas saberá imenso sobre cada

energética.

um destes temas.

A transformação digital evolui para uma transformação
cognitiva. A transição energética começa a estar no centro
da sustentabilidade do planeta – se quisermos manter o
planeta.

Transformação digital
Está em exponencial desenvolvimento, e ao longo de
décadas teve fases de acelerado investimento e adoção.
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Algumas notas de reflexão:

1

É uma transformação que acontece com velo-

cidades diferentes, estando os vários atores em momentos
de maturidade completamente diferentes. Se há uns anos,
estar incluindo nesta revolução queria dizer ter um
website, e-mail e acesso à internet, hoje o mínimo que se
exige é que o negócio esteja simbioticamente ligado

tecnológica deixar pessoas de fora, e tem de estar no

através do digital.

centro da nossa agenda assegurar a inclusão de todos
nesta viagem: responsabilidade para as empresas que

2

Estamos a evoluir para um estado em que os

fazem acontecer este caminho, mas sobretudo para o

dados – o enorme volume de dados que vamos tendo

Estado que necessita de colocar na agenda o tema da

disponíveis –, cujo limite de armazenamento e utilização

“aprendizagem ao longo da vida” dos cidadãos.

quase não existe dada a capacidade de comunicação,
computação e storage, podem ser tratados com “inte-

Transição energética

ligência”, trazendo para tempo real decisões algorítmicas,
baseadas em dados e factos, que no passado estavam

As prementes necessidades de cuidar do planeta exigiram

reservadas a humanos.

um tratamento de choque ao nível dos investimentos na
transição energética. A Europa colocou no centro da sua

3

É neste ponto dois que existe um dos maiores

agenda o caminho da eletrificação, do hidrogénio verde,

desafios desta transformação: como colocar humanos e

e das energias renováveis. É um caminho sem retorno, mas

algoritmos a decidir em conjunto, de forma sistémica, em

cuja agenda é transversal à sociedade e a respon-

real time, para que os sistemas, processos e operações

sabilidade cai sobre diversos atores:

sejam geridos de forma congruente? É aqui que temos de
aprender. Se na revolução industrial, as máquinas

1

substituíram partes da função do “músculo”, hoje os

têm a responsabilidade – perante o planeta – de assegurar

algoritmos substituem parte das funções da “inteligência”

o tipo de energia que vão consumir. Pessoas (e empresas)

efetuadas pelos humanos.

são chamadas moralmente – a regular a procura através

Os consumidores. Na hora de comprar energia,

da sua decisão quanto ao tipo de energia que vão

4

A digitalização de processos era, até há bem

consumir.

pouco tempo, o grande papel da transformação digital:
falava-se em acabar com o papel nas organizações. Hoje

2

o que a indústria digital endereça é a integração da nossa

que incorporar na sua equação de negócio o tipo de

vida pessoal e profissional com funções cognitivas

energia que vão utilizar, e pensar o seu capex vs opex de

inteligentes operadas por algoritmos – disponíveis em

forma a otimizar essa importante rúbrica de custo no seu

todos os devices que interagem connosco.

P&L. A indústria tem na energia uma das suas principais

As empresas. Têm hoje, nos mais variados setores,

rúbricas de investimento e custo, sendo por isso uma
A transformação digital tem, no entanto, o grande desafio

componente integrante das suas decisões de negócio. As

da inclusão. É fácil perder partes consideráveis da

condições para utilizar mais ou menos energia renovável –

sociedade – até pessoas próximas, familiares nossos – se,

condições geográficas, de construção do espaço físico onde

em algum salto qualitativamente útil, mas de usabilidade

se opera, entre outras, são agora críticas. O fornecedor de

complexa, não cuidarmos de aspetos críticos como a

energia ou o parceiro de soluções que otimiza todo este

formação e a proximidade. É recorrente a complexidade

processo, passaram ser parceiros de negócio.
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Noutros momentos da história,
assegurámos transições complexas da nossa sociedade em
momentos de grande pressão para que a mudança acontecesse:
depois de guerras, pandemias, acidentes naturais.

Hoje, a vida humana é muito mais disruptiva e rápida.

3

Os especialistas. Passaram a ter uma respon-

micamente, sem assegurar o compromisso com a

sabilidade acrescida a curto e longo prazo, porque passaram

sustentabilidade ambiental, é criar uma enorme dívida

a ser chamados às decisões de negócio de setores em que a

com o planeta, que as gerações futuras irão pagar muito

energia é um recurso crítico para as suas operações. As

caro em qualidade de vida. Tal como a transformação

empresas são chamadas a recorrer a especialistas que

digital, a transição energética é uma revolução que toca

suportem as suas decisões, tentando otimizar, em todas as

todas as pessoas no planeta, sobretudo aos agentes

fases do processo de operação os vários momentos da

consumidores de energia que somos todos nós: uns em

cadeia de valor: o momento da escolha da utility; a decisão

pequena dimensão, outros em grande escala.

sobre o capex; a melhor solução para o futuro otimizando o
seu opex; a operação e otimização de soluções de facilities

Noutros momentos da história, assegurámos transições

que tornem a usabilidade e a monitorização simples para as

complexas da nossa sociedade em momentos de grande

empresas e utilizadores.

pressão para que a mudança acontecesse: depois de
guerras, pandemias, acidentes naturais. Hoje, a vida

4

Os Estados. Têm a responsabilidade de adequar

humana é muito mais disruptiva e rápida, mas ao mesmo

as políticas que incentivem pessoas e empresas a fazer o

tempo temos mais condições de aprender mais rápido

caminho da transição energética. A descarbonização, a

com outros que vão avançados. Portugal tem aqui duas

descentralização e a digitalização são fatores críticos em

oportunidades – em vez de apenas uma – para ser um

todo o processo, e é necessário fazer o caminho de forma

excelente líder em ambas as transições. Haja vontade e

massiva em toda a economia. Passar da intenção à ação

ambição de pessoas e empresas em fazer acontecer. A

exige um compromisso de todos os atores, cabendo aos

grande mobilização das elites deve ser exemplo neste

estados incentivar, através de políticas amigas do

longo caminho. Começar ainda ontem, executar já hoje e

investimento na transição energética, esta revolução.

acelerar no futuro! Q

A transição energética é uma das bases – sem ser a única
– para o caminho da sustentabilidade. Crescer econo-
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Promessas
e desafios
do “novo”
mundo digital

Neal Stephenson publicou em 1992 o livro “Snow Crash”, onde descreve um mundo virtual,
digital, em que interagimos por via de avatares. Hoje, este mundo é real e as criptomoedas e
os NFT abrem portas para uma acelerada evolução deste universo imersivo a que chamamos
metaverso.

O metaverso é um tema que recentemente “caiu nas bocas do mundo”, irrompendo como frequente
tema de conversa e surgindo com cada vez maior regularidade nos diferentes meios de comunicação e
redes sociais. Curiosamente, o conceito e a sua conceptualização contemporânea, como sucessor da
internet, surgiu há já três décadas! No entanto, apesar da sua popularidade e da vulgarização do seu uso,
o conceito parece não ser adequadamente compreendido.

Mas o que é afinal o metaverso? Porque emergiu agora este conceito com origem nos anos 90 do século
passado, após três décadas duma existência letárgica? O que traz de novo para o nosso quotidiano?

O metaverso tal como o conhecemos, por enquanto, descreve um conjunto de mundos virtuais e
sociedades digitais fortemente interligados. O termo metaverso é um neologismo que deriva de dois
termos: meta (o prefixo com origem no grego e que significa além de, superior, transcendente) e verso
(que transpõe para o termo parte da palavra universo). A origem do termo “metaverso” é atribuída a Neal
Stephenson por ser o tema central do seu livro publicado em 1992 e intitulado “Snow Crash”.
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As criptomoedas e os NFT
abrem portas para uma acelerada
evolução do metaverso.
Progredindo ao ritmo atual,
quem sabe se num futuro próximo
não será o seu avatar a ler este artigo
algures no metaverso.

>
Stephenson descreve no seu romance uma rede mundial

A segunda questão que se coloca é saber o que

de computadores, a que se acede através de uma interface

motivou, subitamente, tanto interesse e curiosidade por

de óculos e luvas, introduz a ideia de avatares (ou

este tema, tanto no meio empresarial, como na

personagens virtuais de pessoas reais no mundo tangível)

população em geral. A recente “explosão” do conceito

e vislumbra uma vasta rede de computadores que

não será alheia e coincide com uma sucessão de

interligam sistemas de realidade virtual.

avanços tecnológicos no campo dos dispositivos de
realidade virtual, das tecnologias de realidade aumen-

“Cada sistema é representado como um nó na rede. O

tada, bem como das criptomoedas e NFT (tokens

metaverso é um espaço gráfico tridimensional – uma

não-fungíveis). Toda esta evolução tecnológica permite

representação visual de dados independentes dos bancos de

finalmente materializar de forma apropriada a visão de

cada computador no metaverso. Pode ser concebido como

Stephenson. É ainda de salientar que todo este

um único e vasto computador suportado pelo poder

desenvolvimento surge na sequência de uma forte

combinado de toda a rede” (Stephenson, p. 45).

aposta das empresas, governos e universidades no
desenvolvimento destas tecnologias. Esta aposta foi

Nesta conceptualização inicial, o metaverso é uma forma

impulsionada nos últimos anos pelo recurso a ferra-

de realidade virtual que pode potencialmente envolver

mentas digitais imposto pela pandemia da COVID-19 e

socialização, mas enquadrar também negócios e atividade

a transição acelerada e massiva para o teletrabalho e as

económica. Dito de outra forma, o metaverso procura

comunicações em ambiente virtual. No caso do

replicar o mundo físico tal como o conhecemos, mas num

metaverso, estas tecnologias representam também uma

espaço virtual. Um mundo virtual onde as pessoas se

evolução natural dos mundos virtuais já existentes,

podem encontrar, falar e interagir, imersas num ambiente

associados a diversos jogos, como o The Sims ou, mais

tridimensional simulado por computador.

recentemente, o Minecraft ou o Fortnite.
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Para este boom do metaverso contribuiu ainda, de forma
significativa, a mudança do nome da marca Facebook para
Meta, em outubro de 2021. Esta alteração foi amplamente
divulgada pelos meios de comunicação e foi percetível
para milhões de utilizadores das diversas plataformas que
a empresa congrega.

Por último, o que pode trazer de novo para o nosso
quotidiano? O que poderá fazer neste novo mundo
virtual? Ora bem, as possibilidades serão infinitas (ou
pelo menos assim parecem…). Poderá
comprar terrenos e construir casas
virtuais, abrir uma loja virtual, assistir
a concertos e visitar galerias de
arte, comprar roupa e acessórios
virtuais das mais variadas marcas para o seu avatar, entre

digital
possession

muitas outras coisas.

A existência de avatares (uma
persona criada pelo usuário, que
o representa no ambiente virtual)
é uma característica do metaverso,
comum a todas as conceptualizações.
No metaverso, as pessoas são representadas por avatares, que criam e podem
modificar de acordo com a sua vontade. O avatar é
mais do que uma simples representação do utilizador.

virtual perfeitas e reais, troca de informações e conhe-

Além de ser o meio que permite materializar a interação

cimento, a verdade é que na sua forma atual, ainda

com outros utilizadores e a exploração deste ambiente

embrionária, o metaverso materializa-se, na prática, no

virtual, a construção e modificação do avatar pode ser

mundo virtual/espaço de reunião desenvolvido pelo Meta

utilizada como plataforma para autoexpressão e

(anteriormente Facebook); nos mundos virtuais como o

empoderamento do utilizador. Ao contrário do que

Sandbox, o Decentraland; e nos cryptogames (jogos Play-

acontece no mundo físico, no metaverso cada utilizador

to-Earn), como o Axie Infinity ou Cryptokitties.

pode escolher a forma que melhor o representa, ou seja,
neste universo virtual poderá escolher a sua aparência e

É claro que todas estas compras e vendas, experiências

mudá-la sempre que desejar.

imersivas e mundos virtuais, abrem as portas para a
actividade comercial. Exemplos amplamente conhecidos

Apesar de aspirar a desenvolver no futuro universos

deste tipo de compras de bens virtuais são já uma

grandes e hipotéticos com experiências avatar humano-

realidade em diversos jogos, bem como transações de
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NFT, que atualmente representam já uma importante

unidade de dados não transferível que pode ser vendida

atividade económica. No entanto, no metaverso estas

e negociada. O NTF é mantido num sistema blockchain,

transações vão expandir-se e utilizar de forma massiva

um tipo de livro-razão digital. As possibilidades de

as criptomoedas e os NFT. Para entender o seu impacto

utilização dos NFT são inúmeras, mas irei referir apenas

no metaverso será útil abrir um parêntesis neste ponto

algumas como forma de exemplificar o seu potencial.

do texto e apresentar algumas noções sobre criptomoedas e NFT.

Os NFT são frequentemente usados no contexto da arte
digital e jogos criptográficos. Leilões de NFT ligados à arte

Na sequência do desenvolvimento da tecnologia

digital têm merecido ultimamente muita atenção,

blockchain e das criptomoedas, surgiu a noção que a

atingindo valores na ordem dos milhões de dólares. O

mesma tecnologia poderia ser utilizada para construir e

crescente interesse na aquisição de NTF gerou uma vaga

armazenar produtos digitais únicos e identificáveis, bem

de cripto-colecionáveis e arte de NFT.

como representações digitais de objetos do mundo real,
como certificados, certidões e muito mais. E desta forma

Os NFT podem ser usados para verificar se o item que

nasceu o conceito NFT. Para entender o que é um NFT,

estamos a comprar é autêntico. Como o blockchain pode

devemos primeiro compreender o conceito de "fungi-

manter informações sobre um produto indefinidamente,

bilidade". O que carateriza um objeto fungível é a

os objetos tangíveis em breve poderão ser verificados

possibilidade de ser trocado por outro bem da mesma

quanto à exclusividade e validade. Os NFT também podem

categoria ou descrição. Por outro lado, um bem não

ser usados para acompanhar informações sobre o

fungível é único e não pode ser duplicado ou substituído.

processo de produção se associados a um produto,

As obras de arte expostas nos museus são objetos não

possibilitando assim às empresas o rastreamento de todo

fungíveis porque são únicos e impossíveis de duplicar. No

o percurso dos seus produtos, desde a fabricação até o

mesmo sentido um token não fungível (NFT) é uma

envio e a entrega ao cliente.

>

METAVERSe
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>

inteligência artificial no trabalho em meio virtual? E o meio
universitário? Será que vamos continuar a ter um modo
de ensino-aprendizagem nos moldes atuais? A existência

Como se pode constatar, o potencial comercial e

de custos marginais reduzidos irá possibilitar a frequência

económico gerado pelas inúmeras formas de interligação

das melhores universidades do mundo a partir de

dos NFT e do multiverso é potencialmente infinito. No

qualquer parte do planeta? Neste caso, estarão as

entanto, não é isento de problemas e riscos. Um dos

restantes universidades condenadas a desaparecer?

impactos negativos mais conhecido é o impacto ambiental
negativo gerado pelo consumo energético dos com-

Em suma, podemos concluir que existem ainda vários

putadores que geram os dados do blockchain. Por outro

aspetos importantes a melhorar no desenvolvimento

lado, se decidir investir em NFT existem alguns riscos

do(s) metaverso(s), até que se tornem apelativos e

associados: pode perder o seu investimento se adquirir NTF

funcionais para a maioria dos potenciais utilizadores. Essas

com tokens não verificados, ou provenientes de vendedores

melhorias serão necessárias a diversos níveis, nomea-

e mercados fraudulentos; convém também lembrar que os

damente tecnológico, económico, social e legal.

NFT são ativos especulativos e que o seu valor flutua.
No metaverso poderemos encontrar oportunidades
Regressando ao tema do metaverso, não pode deixar de

altamente atrativas, mas o seu desenvolvimento coloca-

ser referido que, apesar de todo o potencial que o

nos perante dúvidas igualmente avassaladoras. É

desenvolvimento do metaverso efetivamente oferece,

fundamental mantermo-nos atentos aos desenvol-

existem também múltiplos riscos e incertezas associadas.

vimentos destas plataformas de realidade virtual, para que

Gostaria de mencionar por isso alguns exemplos destes

possamos tomar as nossas decisões de envolvimento nas

riscos e incertezas sobre os quais o leitor poderá refletir.

mesmas de forma informada e consciente.

O metaverso, à semelhança do que já ocorre nas diversas

O rumo atual da economia, das grandes empresas e do

redes sociais, poderá ser palco de episódios mais ou

interesse geral está a convergir na direção das aspirações

menos generalizados de assédio, exploração sexual e

do metaverso. Neste processo, os NFT acrescentam e

bullying. No limite, estes espaços virtuais podem até

justificam um componente fundamental. Para qualquer

estimular comportamentos psicologicamente agressivos

economia, real ou virtual, existem dois componentes

para com os outros.

cruciais: moeda e bens. No metaverso, a criptomoeda
assegura a existência dum sistema de moeda digital

A nível económico, a forma como as transações financeiras

descentralizada, enquanto os NTF proporcionam a

vão ser geridas e reguladas terá um impacto importante

possibilidade de possuir bens.

na vida das pessoas e dos seus negócios. Quem irá definir
as regras de funcionamento do metaverso? Quem terá

Estamos apenas no dealbar desta nova era. Porém é já um

meios e autoridade para governar este universo virtual?

facto incontornável que o metaverso irá mudar a vida

Qual será o sistema de governação? Poderemos ter um

conforme atualmente a conhecemos. As criptomoedas e

sistema de governo democrático, semelhante ao que

os NFT abrem portas para uma acelerada evolução do

atualmente conhecemos, neste novo mundo virtual?

metaverso. Progredindo ao ritmo atual, quem sabe se num
futuro próximo não será o seu avatar a ler este artigo

Qual será o impacto no mundo do trabalho? Seremos

algures no metaverso. Q

capazes de funcionar maioritariamente em ambiente de
trabalho virtual? Que impacto terá sobre a remuneração
das pessoas? Qual será o impacto das ferramentas de
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A digitalização e a análise de grandes dados (big data analysis) penetram todas as áreas da
vida, tendo criado novas formas de trabalho, comunicação e cooperação. A intensa
conectividade entre as pessoas, empresas, dispositivos, instituições e governos permitem
transações, colaboração e interação social mais fáceis e rápidas, as quais resultam na produção
de uma enorme quantidade de dados.

Os humanos transformaram-se em "geradores de dados ambulantes" para usar a expressão de McAfee e
Brynjolfsson (2012) Quando encomendamos uma refeição online, pesquisamos o preço de um produto ou
a opinião de outros consumidores sobre um produto, aderimos a um programa de fidelização, chamamos
um uber, compramos uma viagem ou fazemos uma encomenda online de um supermercado, estamos a
gerar dados, informação sobre o que nos move, o que procuramos, o que nos faz comprar, as nossas
necessidades, o nosso padrão de vida e consumo, as nossas preferências.

A internet das coisas e a pandemia, amplificaram, nos últimos anos, esta massiva produção de informação.
A incorporação de sensores e endereços IP nos mais variados tipos de objetos, como os computadores
integrados nos carros, em eletrodomésticos ou consolas de vídeo criam quantidades massivas de dados e
processos digitalizados, os quais constituem um potencial de informação útil para as empresas. A pandemia
reforçou a tendência, acelerando o crescimento do comércio online. O negócio do mercado de retalho online,
a nível global, estima-se que ronde atualmente os 27 biliões de dólares em 2022 (27x1012 dólares, cf:
https://www.statista.com/) representando cerca de 20% do comércio de retalho. Portugal não é exceção,
sendo que em 2021 e de acordo com o INE, mais de 50% dos portugueses, entre os 17 e os 70 anos
transacionaram online. Em suma, biliões de peças de informação estão continuamente a ser geradas e a ser
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armazenadas, as quais constituem hoje, quando ade-

na maioria dos modelos em economia, era sempre capaz

quadamente utilizadas, a maior vantagem competitiva

de fazer a avaliação correta das diferentes alternativas

duma empresa.

disponíveis, usando toda a informação pertinente
disponível, de forma consistente ao longo do tempo e sem

A ciência de dados (data science) estuda os dados

se deixar influenciar por estados emocionais.

estruturados e não-estruturados extraindo deles padrões
de comportamento de variáveis, com recurso a algoritmos

Hoje sabemos que esse agente representativo estava mal

e muita capacidade computacional. Mas o valor dos

definido, pois não é assim que as pessoas realmente se

grandes dados não reside tanto nos dados em si mesmo,

comportam. Não agimos sempre de forma racional

mas na história que podem contar, sobre as nossas

porque, em primeiro lugar, a nossa racionalidade é

preferências e o nosso comportamento. Os dados são

limitada, pelo tempo que dispomos para cada decisão,

apenas o instrumento dos novos modelos de negócio. A

pela nossa capacidade de cálculo, pela nossa capacidade

capitalização dos grandes dados exige uma leitura

de atenção e de memória. Em segundo lugar, porque

humana dos mesmos. E é esse o contributo da economia

existem situações que nos induzem ao erro: são os

comportamental. A economia comportamental fornece

chamados desvios comportamentais, que são múltiplos.

um retrato holístico do consumidor que está atrás do

Mas uma das mais relevantes contribuições da economia

carrinho de compras. A combinação da análise de dados

comportamental, para além de mostrar que os eco-

com os conhecimentos da economia comportamental

nomistas estavam a simplificar demasiado a realidade ao

permite às empresas compreender de forma mais

ignorar a nossa irracionalidade, foi mostrar que essa

verdadeira os seus clientes, o que procuram e o que os faz

irracionalidade é, por vezes, previsível. Comportamo-nos

decidir, em vez meras correlações estatistas entre as suas

de uma certa forma que pode não ser consistente com o

características socioeconómicas e o seu padrão de

pressuposto da racionalidade, mas que é consistente com

compras. As nossas decisões são determinadas por vários

o nosso lado humano, o que significa que tendemos

fatores psicológicos e têm frequentemente uma

sempre a agir dessa mesma forma, irracional (de acordo

componente emocional, sendo bastante mais complexas

com os padrões tradicionais da teoria económica), em

do que uma mera análise racional custo-benefício ou

situações e contextos claramente identificados. A esse tipo

retorno esperado-risco, como a teoria económica

de comportamento chama-se um enviesamento cogni-

tradicional postula. A análise dessas imensas bases de

tivo. E finalmente, não somos estritamente racionais

dados, de forma a extrair-se informação útil para as

porque somos seres sociais, com princípios e normas de

empresas chama-se data anlytics.

comportamento social e seres emocionais, sendo a nossa
avaliação de situações e decisões condicionada por aquilo

A economia comportamental aplica conhecimentos da

que sentimos ou por estados de alma.

>

psicologia às questões económicas e em particular ao
processo de avaliação e tomada de decisão das pessoas.
Tradicionalmente, a teoria económica assume, entre
outros, o pressuposto de que os agentes económicos (os
seres humanos) se comportam de forma estritamente
racional. O famoso homo economicus que se considerava
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Como é que as empresas podem beneficiar da enorme
quantidade de dados hoje disponíveis, e do poder
computacional para os trabalhar, usando o conhecimento
atual sobre o comportamento humano e o conhecimento
que temos hoje sobre o processo de avaliação e escolha
das pessoas?

O valor dos grandes dados
não reside tanto
nos dados em si mesmo,
mas na história
que podem contar sobre
as nossas preferências
e o nosso comportamento.

O benefício potencial pode ser exemplificado analisando
alguns desvios comportamentais e na forma como a
análise de dados os explorar em benefício de diferentes
modelos de negócio.

Enviesamento de confirmação
Um dos mais conhecidos enviesamentos cognitivos é o
enviesamento de confirmação. Representa a nossa

Os dados são apenas
o instrumento dos novos
modelos de negócio. A
capitalização dos grandes
dados exige uma leitura
humana dos mesmos.

tendência para aceitar tudo aquilo que confirme o que já
pensávamos ou que já era nossa convicção e ignorar
informações que contradigam ou infirmem a nossa
convicção prévia. Se, por exemplo, somos contra o
controlo de armas e nos deparamos com um artigo que
diz que as armas aumentam a violência, temos tendência
a ignorá-lo. Mas se acedermos a outro artigo que relacione
a compra de armas com a liberdade e o direito à
autodefesa, a probabilidade de o lermos aumenta.
Empresas tão diversas como o Facebook, Netflix, Edreams
ou Amazon exploram este desvio comportamental,
expondo-nos a conteúdos (filmes, notícias, viagens ou
artigos) que vão ao encontro do nosso modo de vida ou
visão do mundo.

Os algoritmos que trabalham os dados permitem, com
base no tipo de conteúdo que cada um de nós tende a
gostar, associar-nos a outros consumidores que tenham
gostado do mesmo conteúdo ou de conteúdos
semelhantes no passado, e sugerir-nos conteúdos que
esses consumidores tenham gostado e que nunca tenham
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sido acedidos anteriormente. Este tipo de algoritmos

decisões de compra. Esta sobreponderação das avaliações

denominados de collaborative filtering também pode ser

negativas confirma o princípio da economia compor-

usado para recomendar qualquer tipo de produto ou

tamental de que uma perda (um resultado negativo) tem

serviço.

um impacto cerca de três vezes superior a um ganho
equivalente (um resultado positivo da mesma ordem de
grandeza) na valorização que fazemos das alternativas e

Emoções

consequentemente nas nossas escolhas.

Sabemos hoje que as emoções também influenciam as
nossas avaliações e decisões, nos tornam mais ou menos

Apetência pelo risco

ativos, e fazem variar a nossa tolerância ao risco. Sabemos
hoje que o volume de transações nos mercados

Sabemos hoje que, contrariamente ao que prediz a teoria

financeiros aumenta nos dias de maior exposição solar,

financeira tradicional, não somos, em todas as

por oposição aos dias mais sombrios (cf. Hirshleifer,

circunstâncias, avessos ao risco. A nossa apetência pelo

Shumway, 2003), ou que diminui nos dias em que a

risco depende do contexto: a aversão pelo risco é o

seleção nacional perde numa importante competição

comportamento padrão no domínio dos ganhos, mas

desportiva, nomeadamente de futebol (cf. Edans et al.,

mostramos, em geral, preferência pelo risco no domínio

2007). Um conhecimento do impacto das emoções e da

das perdas. Sabendo desde que Kahneman e Tversky

forma como influenciam a nossa predisposição para

(1979) divulgaram a sua nova teoria do valor (a que

transacionar, o tipo de produtos que compramos e a nossa

chamaram Teoria dos Prospetos) que as nossas

tolerância ao risco, constitui uma informação preciosa

preferências pelo risco dependem do contexto. Este

para as empresas.

conhecimento pode ser explorado pelas empresas de
forma a criar valor. Uma mesma ideia pode ser veiculada

Colin Ho et al. (2016), por exemplo, demonstram a

num contexto de ganhos ou num contexto de perdas,

importância das perceções e emoções dos consumidores

alterando as nossas preferências em função da forma

em relação a vários marcas e fabricantes de automóveis

como é apresentada. Imaginemos que uma farmacêutica

em diversos países. Os autores ilustram como o conteúdo

propõe lançar um novo medicamento para tratamento da

gerado pelos consumidores online constitui uma

infeção por SARS-CoV-2 que em Portugal se pensa que

ferramenta poderosa em estudos de mercado, mostrando

mataria 300 pessoas no próximo ano se nada for feito, e

que a avaliação de um automóvel depende não só do seu

tem dois medicamentos alternativos.

>

desempenho, mas também do desempenho dos
concessionários de automóveis quando se trata de
manutenção e serviços de apoio e do sentimento que
geram. Os autores mostraram, por exemplo, que apesar
das poucas avaliações negativas existentes online, o
sentimento negativo que estas geram relativamente à
marca tem um impacto muito superior às avaliações
positivas equivalente, condicionando fortemente novas
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consumidores. Estamos a viver em tempos conturbados,

>

de crises simultâneas, complexas e sistémicas. A par da
pandemia, as alterações climáticas começam a ter impacto
concreto, ao mesmo tempo que avançamos para o
esgotamento de alguns recursos naturais fundamentais.
A escolha entre esses dois medicamentos pode ser

Os consumidores, por outro lado, valorizam marcas que

apresentada num contexto de ganhos:

contribuam de forma consistente e significativa para um
mundo

Medicamento 1: 100 pessoas são salvas.

melhor,

mais

sustentável,

com

maior

responsabilidade social e mais amigas do ambiente.
Permanecer vivo e crescer no mundo dos negócios

Medicamento 2: probabilidade de 1/3 de que 300

significa hoje, como nunca, flexibilidade e capacidade de

pessoas sejam salvas e de 2/3 de que ninguém seja

renovação constante. Q

salvo.

Ou ser apresentada num contexto de perdas:

Medicamento 1: 200 pessoas vão morrer.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Hirshleifer, David A. and Shumway, Tyler, (2003) Good Day Sunshine: Stock
Returns and the Weather. Journal of Finance, Vol. 58, pp. 1009-1032

Medicamento 2: probabilidade de 1/3 de ninguém
morrer e de 2/3 de morrerem 300 pessoas.

Ho, Colin, Anna Śleszyńska-Połomska, Michał Zegan (2016), Big Data,
Product Reviews and Behavioral Economics, point of view 2016, Ipsos

No contexto positivo, apresentando as expetativas de

Marketing.

vidas salvas, é provável que a maioria das pessoas tenda a
escolher o medicamento 1, mostrando aversão ao risco.

McAfee, A., Brynjolfsson, E., 2012. Big data: the management revolution.

Na segunda alternativa, apresentada no contexto de

Harvard Business Review 90 (10), 60–68.

perdas de vidas humanas, é mais provável que a maioria
das pessoas tenda a escolher o programa 2, assumindo

Edmans, Alex, Diego Garcia, Oyvind Norli (2007), Sports Sentiment and

risco, porque a morte certa não é aceitável. Face às

Stock Returns, The Journal of Finance, LXII (4).

mesmas alternativas, tendemos a escolher de maneira
diferente, apenas porque as alternativas salientam aspetos
diferentes dos mesmos resultados. Mas esta propensão à
aversão ao risco no domínio dos ganhos e apetência pelo
risco no domínio das perdas é diferente em cada um de
nós. O tratamento de grandes dados permite afinar este
conhecimento, identificando o perfil individual de risco de
cada um.

O potencial de negócio da imensidão de dados que
geramos hoje nas nossas vidas é imensa. Mas o seu
aproveitamento exige uma verdadeira revolução na forma
de pensar o negócio de muitas empresas. A esta
necessária revolução, junta-se ainda a necessidade de
responder a novos objetivos e exigências dos
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A importância
da análise de dados
na economia
portuguesa
Em 2005, era publicada a primeira edição de “O Mundo é

“Data is an

Plano – Uma História Breve do Século XXI”, escrito por

essential resource

Thomas Friedman, onde o autor apresentava a

for economic growth,

para a partilha, cooperação, intercâmbio, usufruto e

competitiveness,

dez anos depois percebermos o real impacto dos cenários

innovation,

teoria científica. A UE refere-se ao “Digital Single Market”(2)

job creation

ações do projeto BEPS(3) devido aos desafios levantados

and societal progress

a UE aprovou o “European Data Governance Act”

in general.”

domínios estratégicos (saúde, finanças, agricultura,

(1)

globalização como uma oportunidade, com vantagem

acesso decorrente dos avanços tecnológicos da época. Só

descritos num livro que não pertencia aos “cânones” da

em 2015 seguindo as preocupações da OCDE patente nas

pela tributação no espaço digital internacional. Em 2020,

preconizando espaços comuns europeus de dados em

administração pública, etc.).

A análise de dados – modelação matemática ou estatística
– faz parte da economia com aplicação em muitas áreas.
A partir da segunda década deste século, graças ao avanço
da internet e da capacidade dos computadores, deu-se o
início de uma nova era onde expressões: data mining,
machine learning, inteligência artificial, deep learning, data
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driven, business intelligence, IoT, sistemas fuzzy, edge

supercomputadores, na capacidade e velocidade de

analytics, digital twins, sistemas preditivos, sistemas

análise, uso e desenvolvimento de inteligência artificial,

automatizados e big data, entraram no nosso vocabulário.

cibersegurança e confiança, regulação, formação e

Esta revolução tecnológica tem provocado profundas

qualificação de especialistas.

mudanças na economia, na sociedade, na política e no
comportamento humano.

Entende a Comissão Europeia que os dados são o sangue
e vitalidade da economia e que nos UE-27 em 2019

Umberto Eco afirmou “a chegada do computador foi a

representou 2,6% do PIB global e em 2025 será de 4%(7).

transformação mais espantosa que assisti. Mudou a vida

Tem no aspeto público um papel preponderante na

de toda a gente e mais rapidamente do que qualquer

otimização de recursos (custos) seja na área energética

outra coisa. O automóvel demorou um século a mudar as

(sensores, sustentabilidade, mobilidade, etc.), seja na área

coisas…”(4)

da saúde (consultas, profissionais, equipas), seja em áreas
da administração pública (fiscalidade, transparência,

Assim, nasce a economia digital, que segundo Goldfarb,

democracia e responsabilidade dos agentes públicos,

A. e Tucker, C. 2019; Tao, L. 2021; Williams, L. 2021(5) resulta

cidades inteligentes, igualdade) e nas áreas de

da aplicação de modelos económicos à informa-

investigação com a reutilização e partilha de dados. No

ção/dados/produtos/serviços digitais. Ora parece ser mais

sector empresarial tem relevo na partilha e interligação de

fácil dizer do que fazer… No digital há uma dissociação

dados (e de informação), redução de custos, inovação,

entre o real (a existência) e o que é estimado, assumido ou

colaboração entre diversos atores (geograficamente

pressuposto (virtual), criando algumas dificuldades na

distantes e/ou com participações avulsas em diferentes

própria conceptualização de alguns conceitos funda-

fases da cadeia de valor, dis-intermediation).(8) São

mentais, como por exemplo os fatores de produção e sua

exemplos a criação de polos de inovação digital (DIH).

disponibilidade no mercado, o caso do trabalho (gig
economy), as profissões (ver Knudsen e Oesterreich(6)
relativamente à profissão de contabilista e de controller) e

Os dados

a produtividade. Apresenta, ainda, novas realidades – o
Metaverso, onde já estão descritas algumas experiências.

Na análise deste tema importa distinguir entre tecnologia

Algumas organizações criaram fóruns e redes de debate

e dados, não podemos confundir o “banco” com o “capital”,

sobre estes temas, por exemplo, a “Development

a estrutura e organização com os dados e sua

Implications of Digital Economies” (DIODE).

interpretação. Muito do que se escreveu até aqui é relativo
à “infraestrutura” e fundamentação para a análise de

Pressionada pela competitividade, perda de impostos e

dados. As grandes empresas evoluíram para plataformas

pela segurança (e do acentuado crescimento do digital na

digitais – digital intensive – (as cinco maiores dos EUA,

pandemia), a União Europeia lançou um programa digital

GAFAM: Google (Alphabet), Apple, Facebook, Amazon,

europeu 21-27 com 7,5 biliões de euros. A base deste

Microsoft, têm uma capitalização de mercado combinada

programa tem nesta fase a determinação da sua estrutura

de aproximadamente 7,2 triliões USD em comparação, a

e funcionamento: criar plataformas colaborativas de

UE tem um PIB nominal de aproximadamente 17,4 triliões,

partilha de dados, acelerar a transição digital, investir em

cerca de 2,5 vezes esse valor)(9) e apresentam-se quase
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como “buracos negros” com um campo gravitacional tão

pensar na “Parábola dos Talentos” e na capacidade das

intenso que sugam boa parte da economia. Comportam-

PME, sobretudo as que estão no início da transição digital,

se como gatekeepers de armazéns de dados provenientes

em multiplicar os talentos.

de utilizadores individuais e da sua interação em múltiplos
browsers e interfaces(10). As outras empresas são
caracterizadas entre o “being digital”, o “doing digital” e o

Três níveis de necessidade

“becoming digital”, conforme a sua fase na transição digital
e capacidade para uso de dados. Hoje todas as empresas

Dados regulação e compliance: dados para o cum-

produzem dados, mesmo que não os usem poderiam

primento de obrigações regulamentares e legais (fiscais,

dispor deles tornando-os um produto, um ativo. É fácil

por exemplo). Como resultam de uma obrigação as

enumerar as grandes vantagens de tratamento de dados

organizações estão cientes desta recolha e a mesma é

e o seu impacto (ver Xu(11)): no CRM, em recomendar e

simplificada com recurso a modelos próprios e interfaces

processar a relação com os clientes de forma granular, nas

digitais.

redes sociais, na mobilidade e logística, na previsão de
stocks, na modelação do fluxo de produção, na afetação

Dados estratégia/inovação: dados prospetivos e de

de funcionários, nas transações, contratos, investimentos,

pesquisa, novos contactos, parceiros e mercados.

novos mercados, inovação, simulações e avaliação de
risco. A tecnologia e a automação libertam do paradigma

Dados operacionais: dados de gestão interna, organiza-

de espaço e tempo estando a empresa “presente” em

cionais, de produção, da cadeia.

qualquer geografia (em qualquer público), a qualquer
hora, respondendo em frações de segundo. Favorece a

Não ser digital, em breve futuro, é não existir. A OCDE(12),

criação de novos KPIs e OKRs dando oportunidade ao

num trabalho sobre economia digital, afirma que

aumento da capacidade preditiva. A visualização de dados

empresas que usam big data têm maior potencial para

permite otimizar ferramentas já usadas como o dashboard.

inovar. No caminho da “datification” terão as organizações
(públicas e privadas) de investir na qualificação de

Nas finanças vemos já esta digitalização em fun-

profissionais data-empowered/data-enabled como fator

cionamento – com a cotação de valores ao segundo, com

diferenciador (de sobrevivência numa primeira fase) como

algoritmos inteligentes, com séries completas, com análise

um investimento, e estar disponível para integrar

de previsão e risco (fintech). Ora mesmo numa área, já com

conhecimento proveniente dos dados em tempo real. Nas

décadas de experiência, a iliteracia financeira ainda

PME aproveitar o apoio para criação de plataformas e abrir

prevalece sendo de alguma forma colmatada com

“centros comerciais” virtuais com custos partilhados e

produtos pré elaborados pelas instituições financeiras –

interligação de dados e conhecimento (hubs).

>
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não sendo o comum cidadão um investidor esclarecido.

O uso dos dados em primeiro lugar tem que fazer sentido
para as organizações, sendo evidente uma relação causaefeito, isto é o investimento neste recurso tem que ter o
correspondente retorno. Talvez não seja despropositado

A desmaterialização
e o desenvolvimento
com base
em conhecimento,
onde os produtos
e a inovação
são em muitos casos
digitais (também)
apresenta uma enorme
oportunidade para
Portugal, que com
boas universidades
e profissionais
motivados
podem transformar
o crescimento
económico.

>

Estado atual
Segundo o inquérito à utilização de tecnologias da
informação e da comunicação nas empresas – 2021(13)
realizado pelo INE, divulgado em novembro último, 96,6%
das empresas e 44,5% das pessoas ao serviço utilizam
computador com ligação à internet para fins profissionais.
62,0% das empresas têm website próprio, 59,4% das
empresas utilizam meios de comunicação digital e 97,9%
redes sociais. O comércio eletrónico representou 17,0% do
total do volume de negócios em 2020. 34,7% das
empresas compram serviços de computação em nuvem,
destacando-se a compra do serviço de correio eletrónico
e armazenamento de ficheiros (88,7% e 70,5%,
respetivamente), estes serviços correspondem ao
standard digital do início da transição, vemos que há já
uma boa presença. Relativamente a meios mais
avançados, verifica-se que quase 23,4% das empresas
utiliza dispositivos ou sistemas interconectados que
podem ser monitorizados ou controlados remotamente
através de IoT, 17,3% das empresas recorre a tecnologias
de inteligência artificial, 24,8% das empresas utilizam
software CRM para a gestão da recolha, armazenamento
e partilha de informação sobre clientes às diversas áreas
da empresa. Valores ainda algo tímidos.

Os dados permitem a países periféricos, sem recursos
naturais, estarem à mesma altura dos outros no teatro de
operações. A desmaterialização e o desenvolvimento com
base em conhecimento, onde os produtos e a inovação
são em muitos casos digitais (também) apresenta uma
enorme oportunidade para Portugal, que com boas
universidades
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transformar o crescimento económico. Os dados podem
estar em qualquer parte e as organizações têm que saber
aproveitar esse oxigénio (em muitos aspetos única
matéria-prima), recolhendo, analisando, interligando,
integrando, partilhando e reutilizando como forma de
criação de valor. Q
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Os criptoactivos
e o crescimento
económico
Muito se tem falado de

Toda a gente investe para ganhar dinheiro, e no mundo

criptoactivos como se de um

dos criptoactivos a expectativa parece vir da valorização

mundo à parte se tratasse. Pois

oriunda do aumento especulativo da procura. Afinal, os

bem, não é um mundo à parte.

criptoactivos começam por ser apenas mais uma forma de

Todos os activos fazem parte da

constituir reservas de valor, tal como a arte, o ouro, ou os

economia, sejam eles baseados

direitos associados, um qualquer produto financeiro.

em criptografia ou não. Como as

Porém, mais interessante que constituir reservas de valor,

taxas de crescimento dos

é ver na compra de criptoactivos um verdadeiro

criptoactivos têm sido

investimento em benefício das actividades económicas.

avassaladoras, será que também

Por exemplo, quando se investe em acções, tem lugar a

podem puxar pelo resto da

justa expectativa da valorização do investimento

economia?

resultante do incremento positivo no balanço da
actividade económica da empresa onde se investiu, isto
para além do eventual aumento da procura dessas
mesmas acções como medida da expectativa do seu
desempenho futuro (seja este incremento verdadeiro, ou
não). Em boa verdade, o mesmo se passa com os
criptoactivos.

Os criptoactivos têm sido vendidos publicamente de
várias formas. A primeira e mais comum é o recurso aos
ICO (Initial Coin Offerings), que representa uma venda de
criptomoeda, mas também há os STO (Security Token
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Offering – oferta de títulos financeiros), os IEO (Initial

permitam trocar criptomoeda por moeda fiduciária. E se

Exchange Offering – oferta de criptomoeda através de

a economia tradicional pudesse beneficiar das novas

exchanges), ou os FTO (Fan Token Offerings – a oferta de

tecnologias autoexecutáveis que dão pelos nomes de

Non Fungible Tokens com vantagens para as massas

blockchain, smart contracts, tokens, e NFT, entre outros?

associativas), entre outros. Na verdade, um ICO é
semelhante a um investimento tradicional, apenas

Temos de pensar ao mesmo tempo (1) nos benefícios

executado de outra forma, e sujeito a um tratamento

económicos potenciais e (2) nos desafios à adopção da

jurídico diferente. Num ICO, o lado dos vendedores vai

autoexecução ecossistémica, das quais a blockchain foi

aplicar os fundos para criar o sistema com a auto-

apenas o primeiro exemplo.

execução prevista na sua proposta de valor, e a ideia é
fomentar o ecossistema suportado por essa mesma auto-

Quanto aos benefícios económicos de tecnologias como

execução.

servir

a blockchain, temos de considerar duas dimensões, as

precisamente para suportar as trocas de valor associadas

wallets e a autoexecução propriamente dita. A blockchain

às

desse

abriu definitivamente ao mundo a conveniência

ecossistema. Assim, é o aumento da sua actividade

proporcionada pelo mundo das wallets, onde todas as

económica que vai dar origem ao incremento da

transacções são tão fáceis de realizar quanto a leitura de

necessidade de moeda, daí a sua valorização se

um QRcode ou o envio de uma mensagem. Há geografias

estivermos a falar de uma criptomoeda tradicional, ou a

já a viver nesse mundo, como é o caso da China, onde

sua emissão suplementar, se estivermos a falar de uma

tudo se pode pagar com o Wechat ou o Alipay, desde as

stablecoin (porque o valor desta última é essencialmente

compras, até aos pagamentos de baixo valor como jornais,

constante). Consequentemente, para além da referida

ou até uma esmola. Porém, mesmo as geografias mais

valorização especulativa associada aos criptoactivos,

avançadas no uso das wallets ainda estão longe de

também temos de contar com aquela que resulta da

estender essa conveniência a todo o tipo transacções,

criação do valor económico medido pelas transacções que

incluindo as mais complexas como, por exemplo, a

suporta. De notar que as referidas transacções não são as

transferência de propriedade. Pois é precisamente isso

de compra e venda do criptoactivo em moeda fiduciária,

que a blockchain vai permitir. É que as transacções mais

mas todas as que têm origem na circulação no seio do seu

corriqueiras, como a compra de um jornal, envolvem

ecossistema. Mais uma vez, a parte não especulativa da

apenas duas entidades e um meio de pagamento, e não

valorização dos criptoactivos não é muito diferente do que

carecem de autoexecução. Neste caso, a blockchain até

acontece, por exemplo, quando se adquirem acções de

pode ajudar, mas apenas quanto ao meio de pagamento.

uma empresa. As acções podem subir de preço por

Mais interessante será considerar as transacções mais

questões puramente especulativas, como também podem

complexas envolvendo um maior número de entidades.

valorizar pelo facto de a empresa demonstrar melhor

Um exemplo simples dessa complexidade pode ser a

desempenho económico. Claro que há uma diferença

compra de um electrodoméstico com a inclusão de uma

fundamental na forma como esses ganhos são exercidos,

entidade financiadora e outra seguradora. Em vez da

pois, no caso das acções, há lugar a uma remuneração na

simples transferência de valor na forma de numerário, ou

forma de massa monetária do espaço económico

mesmo de uma transferência entre contas bancárias, com

respectivo, enquanto no caso dos criptoactivos essa

ou sem utilização de cartão de pagamento, a transacção

remuneração tem lugar através da criptomoeda associada

vai, portanto, incluir um seguro e um financiamento no

(valorização ou emissão suplementar, consoante o tipo).

ponto de venda. A nossa experiência diz-nos que,

Consequentemente, com a falta de regulação específica,

tradicionalmente, há lugar à assinatura de uma série de

o mundo dos criptoactivos ainda está essencialmente

contratos bilaterais aumentando assim os custos de

separado do resto da economia, mesmo que os exchanges

transacção, seja nas taxas associadas à sua execução,
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como também no tempo que se perde e no risco de

naqueles que já deram licenças bancárias a entidades com

incumprimento por qualquer uma das partes. Claro que

stablecoins a representar moeda fiduciária, como nos EUA.

temos sempre os tribunais, o que ainda aumenta mais os
tais custos de transacção. Ora, já sabemos há muito tempo

A outra dificuldade prende-se com a problemática da

(nota: estou a lembrar-me de Williamson, Coase e North)

identificação dos intervenientes na transacção, pois as

Os criptoactivos começam por ser apenas
mais uma forma de constituir reservas de valor,
tal como a arte, o ouro, ou os direitos associados,
um qualquer produto financeiro.

que a diminuição de custos de transacção é profícua na

chaves criptográficas que permitem a execução de

criação de valor económico, como foi o exemplo do

transacções com a conveniência das wallets são pseudo-

aparecimento da web, a qual, ao reduzir os custos de

anónimas, e uma economia não floresce no pseudo-

acesso à informação, deu origem ao admirável mundo das

anonimato. Esta questão está hoje a ser ultrapassada com

big techs. Nesta altura, as cinco maiores delas já valem

legislação apropriada, da qual o MiCA (Markets in Crypto

mais de nove mil milhares de milhões de dólares, num

Assets) será um primeiro passo. A referida legislação obriga

exemplo sem paralelo de criação de valor. Pois é

à custódia dos criptoactivos, tal como os activos

exactamente nesse sentido que queremos evoluir, com a

financeiros tradicionais, mas um dia esta evoluirá no

tokenização de activos a diminuir os custos de transacção

sentido de permitir a autoexecução do próprio processo

para todas as entidades que o queiram aproveitar através

subjacente à custódia, diminuindo ainda mais os custos

da autoexecução. Porém, tal só é possível se estendermos

de transacção.

o uso alargado das wallets às actividades económicas mais
tradicionais.

Em suma, o crescimento económico não vem dos próprios
criptoactivos, mas da tokenização de activos económicos

Mas é aqui que surgem as dificuldades. Primeiro, as

com a consequente redução dos custos de transacção,

transferências de valor com autoexecução para todos os

impulsionando assim a economia de uma forma nunca

participantes na transacção envolvem sempre dinheiro

antes vista. Só precisamos mesmo de avançar com a

programado em smart contracts. Assim, enquanto as

tokenização dos activos economicamente mais relevantes,

criptomoedas são naturalmente programáveis, pois já

sobretudo no que diz respeito à sua legislação e

vivem nos smart contracts, à partida, o dinheiro fiduciário

regulação. Q

vai representar imensas dificuldades. Talvez um dia tal seja
possível por cá quando o euro digital venha a ver a luz do
dia. Para já, só o é nos países que já implementaram a sua
CBDC (Central Bank Digital Currency), como na China, ou

pca@ucp.pt
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Bitcoin,
uma nova forma
de organizar
O dia 31 de outubro de 2008 marcou um antes e um depois na História. Naquele dia, Satoshi
Nakamoto (pseudónimo da pessoa ou pessoas que criaram o protocolo bitcoin) publicou o
documento fundador (white paper) desta criptomoeda, a primeira moeda descentralizada do
mundo.

Este evento é muito importante não apenas porque dinheiro é poder, mas também porque o bitcoin e a
tecnologia que o suporta (a blockchain) vai além das implicações para o sistema financeiro e entra
plenamente no sistema de governança global da nossa sociedade.

Em tudo isto, o surgimento do bitcoin em 2009 foi a semente que permitiu a muitos pensar que a sociedade
poderia organizar-se de forma mais justa e eficiente; e sem dúvida, o início desta faísca de troca de valor
descentralizada e global sobre a qual sabemos muito mais agora.

Eram dias em que o desastre da Grande Recessão de 2008 se fazia sentir fortemente, a sociedade estava
insatisfeita com o sistema financeiro e político tradicional, desejando uma mudança de rumo.

Internet foi o começo, bitcoin a continuação
Embora a internet inicialmente tenha mudado tudo o que era liberdade e acesso à informação em todo o
mundo, criando navegadores. Depois disso, a tecnologia evoluiu e veio o desenvolvimento de toda a web
2.0 e o surgimento das redes sociais. Qual é o próximo passo nesta evolução?

Neste ponto, construir a web 3.0 é o próximo passo. Um passo, em que o bitcoin é o embrião de toda esta
disrupção tecnológica. Web 3.0 refere-se a uma web descentralizada cujas bases são construídas na
tecnologia blockchain, abraçando assim o conceito de redes descentralizadas que nasceu com a internet
nos seus primeiros anos.

46

CADERNOS DE ECONOMIA

BITCOIN, UMA NOVA FORMA DE ORGANIZAR
JOSÉ LUÍS CÁCERES

Em palavras mais simples, falamos de uma internet mais
democrática, aberta, transparente, segura e descentralizada. Sem dúvida, esta mudança permitiria uma
nova forma de relação em todo o mundo, onde os
obstáculos poderiam ser facilmente deixados para trás e
onde a conexão pessoa a pessoa seria a base de tudo.
Seria o fim dos monopólios exercidos pelas grandes
empresas de tecnologia e
devolveria o poder aos
utilizadores.

É aí que o bitcoin faz a sua aparição
magistral, uma moeda digital baseada em
criptografia e criada por alguém desconhecido, alguém que queria mudar o
mundo financeiro desde uma lista de
discussão dedicada ao mundo cypherpunk. A
partir desse espaço quis mostrar que era possível
organizar de uma forma diferente do método
tradicional de poder centralizado.

Um novo modelo de colaboração
Bitcoin prometia um modelo baseado na colaboração por
incentivos entre pessoas espalhadas por diferentes
lugares e cujo objetivo era descentralizar o poder e
conceder soberania monetária a cada indivíduo independentemente da sua origem geográfica.

Num mundo cada vez mais complexo e com crescentes
desafios geopolíticos, essa ideia é no mínimo interessante,
pois poria fim ao monopólio dos poderes atuais e
resolveria o problema da centralização dos serviços de
comunicação e data centers na era da internet.

No que diz respeito ao sistema financeiro, bitcoin é
fundamentalmente uma nova forma de entender o
dinheiro, uma moeda digital descentralizada que não foi
emitida por um banco central e cujo suporte vem de uma
rede global de computadores distribuídos pelo mundo
(nós), o que o torna muito resistente a ataques cibernéticos e qualquer tentativa de manipulação.
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qualidades é que existem apenas 21 milhões de unidades.

>

Esta qualidade é importante, pois dá escassez e, portanto,
valor à criptomoeda.

Isto deve-se à sua configuração, um sistema construído

Num contexto de alta inflação, esta característica

sobre uma rede P2P (peer-to-peer) em que um conjunto

deflacionária é importante, pois permite que muitas

de computadores partilha informação de forma autó-

pessoas vejam o bitcoin como um valor de refúgio que as

noma, respondendo a um protocolo comum e acordado.

protege do aumento dos preços de mercado e permite
que mantenham o valor das suas riquezas e economias.

Entre as muitas vantagens de bitcoin, gostaria de destacar

Curiosamente, como o bitcoin é um ativo de existência

a da inclusão financeira, pois esta criptomoeda permite

limitada, isso significa que, com o tempo, esse mesmo

que o valor seja transferido de forma rápida e segura para

ativo se tornará cada vez mais valioso, exatamente o

qualquer parte do mundo a um custo muito baixo,

oposto do dinheiro fiduciário em todo o mundo.

qualidade que o atual sistema de transferência internacional não oferece.

Formação e conhecimento
para entender a tecnologia e suas mudanças
Oportunidades para todos ao redor do mundo
O potencial de bitcoin e da tecnologia blockchain é
Imagine que mora num país em desenvolvimento e deseja

enorme e requer aprendizagem com os pioneiros que

enviar ou receber dinheiro. Com o sistema financeiro

estão a criar mudanças. No entanto, como toda a

tradicional, estes tipos de envios são caros, lentos ou até

novidade, não está isento de fraudes que pouco têm a ver

inexistentes, pois muitas pessoas não têm acesso à

com o seu protocolo tecnológico, mas que mancham a

infraestrutura bancária necessária para realizar este tipo

reputação do setor que está associada ao obscurantismo

de operação.

e à opacidade.

Bitcoin resolve este problema, pois o usuário precisa

Por exemplo, os golpes não são novos nem ocorrem

apenas de um dispositivo móvel com conexão à internet

apenas no setor de criptomoedas. Mas é verdade que nos

(e mesmo sem conexão à internet) para enviar e transferir

últimos anos aumentaram os casos neste ecossistema, o

valor de qualquer lugar do mundo.

que tem afetado muitas pessoas e empresas. De qualquer
forma, a melhor forma de acabar com essas fraudes é

Por outro lado, as transferências feitas com bitcoin não

educar e saber muito bem como aceder a este novo

podem ser apreendidas, o que o diferencia do dinheiro

ecossistema.

fiduciário depositado em bancos comerciais, pois pode ser
requisitado por governos em circunstâncias de insolvência

Uma boa forma de entrar no excitante mundo das

ou recessão económica.

criptomoedas é através de um exchange como a Bit2Me,
o equivalente a routers ou hostings na era da internet.

Os embargos de dinheiro não são fictícios, já aconteceram
na Argentina em 2001 durante o “corralito” para impedir a

Na Bit2Me, uma das nossas principais tarefas é formar os

saída massiva de depósitos bancários e deter a ameaça de

nossos utilizadores. Por isso, criamos a Bit2Me Academy,

falência bancária no país sul-americano.

um espaço onde qualquer um pode aprender sobre
criptomoedas e tecnologia blockchain de forma total-

Quanto ao valor do bitcoin, uma das suas grandes
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A NOVA

economia
inteligente
A crescente discussão à volta do

Uma economia inteligente é um dos factores centrais

papel que o digital tem cada vez

para dinamizar novas soluções estratégicas para a nossa

mais na nossa sociedade e

economia e sociedade, num tempo global complexo e

economia suscita a oportunidade

exigente em que as grandes multinacionais como a

de uma reflexão sobre as opções

Google e a Apple, entre outras, ditam cada vez mais a

que temos pela frente. Apostar num

sua lei.

conceito de economia inteligente é
de forma clara antecipar com

Tem que se ser capaz de desde o início incutir nos jovens

sentido de realismo um conjunto de

uma capacidade endógena de reacção empreendedora

compromissos que teremos que ser

perante os desafios de mudança suscitados pela

capazes de fazer para garantir o

sociedade em rede; os instrumentos de modernidade

papel que as tecnologias terão num

protagonizados pelas TIC são essenciais para se desen-

quadro competitivo complexo, mas

volverem mecanismos autossustentados de adaptação

ao mesmo tempo altamente

permanente às diferentes solicitações que a globalização

desafiante.

das ideias e dos negócios impõe. Esta nova dimensão da
educação configura desta forma uma abordagem
proactiva da sociedade abordar a sua própria evolução de
sustentabilidade estratégica.

Os centros de competência em termos internacionais
(empresas, universidades, centros de I&D) têm que ser
orientados para o valor. O seu objectivo tem que ser o de
induzir de forma efectiva a criação, produção e sobretudo

50

CADERNOS DE ECONOMIA

A NOVA ECONOMIA INTELIGENTE
FRANCISCO JAIME QUESADO

comercialização nos circuitos internacionais de produtos

paradigma da inovação e do conhecimento, com

e serviços com valor acrescentado susceptíveis de

conciliação operativa entre a fixação de estruturas

endogeneizar massa crítica na economia. A internalização

empresariais criadoras de riqueza e talentos humanos

e adopção por parte dos actores do conhecimento de

indutores de criatividade, é o único caminho possível para

práticas sustentadas de racionalização económica, aposta

controlar este fenómeno da metropolização da capital,

na criatividade produtiva e sustentação duma plataforma

que parece não ter fim. O papel das universidades e

de valor com elevados graus de permanência é decisiva.

institutos politécnicos, que nos últimos 30 anos foram

É neste sentido que o digital poderá ter um contributo

responsáveis pela animação de uma importante parte das

importante.

cidades do interior, com o aumento da população
permanente e a aposta em novos factores de afirmação
local, está esgotado.

A agenda das cidades
O Investimento Directo Estrangeiro (IDE) desempenha
A avaliação do estudo sobre cidades inteligentes, projecto

neste contexto um papel de alavancagem da mudança

que envolveu redes integradas de cooperação territorial

único. Portugal precisa de forma clara de conseguir entrar

(municípios, universidades, centros de I&D, empresas,

com sucesso no roteiro do IDE de inovação associado à

sociedade civil), é a melhor demonstração de que em

captação de empresas e centros de I&D identificados com

2022, apesar de todas as políticas públicas e estratégias

os sectores mais dinâmicos da economia – tecnologias de

tendo em vista a modernização do território português, o

informação e comunicação, biotecnologia, automóvel e

País teima em não conseguir assumir uma dinâmica de

aeronáutica, entre outros. Trata-se de uma abordagem

salto em frente para o futuro tendo por base os factores

distinta, protagonizada por redes activas de actuação nos

dinâmicos da inovação e competitividade. Precisamos por

mercados globais envolvendo os principais protagonistas

isso de apostar em cidades e regiões inteligentes.

sectoriais (empresas líderes, universidades, centros de
I&D), com um papel de mobilização das cidades para uma

Numa Europa das cidades e regiões, onde a aposta na

nova agenda estratégica.

inovação e conhecimento se configura como a grande
plataforma de aumento da competitividade à escala

Desta forma, o compromisso entre aposta, através da

global, os números sobre a coesão territorial e social

ciência, inovação e tecnologia, em competitividade

traduzem uma evolução completamente distinta do

estruturante na criação de valor empresarial, e atenção

paradigma desejado. A excessiva concentração de activos

especial à coesão social, do ponto de vista de equidade e

empresariais e de talentos nas grandes metrópoles, como

justiça, é o grande desafio a não perder. A sociedade do

é o caso da Grande Lisboa, uma aterradora desertificação

conhecimento tem nesta matéria um papel muito especial

das zonas mais interiores, na maioria dos casos

a desempenhar e numa época onde se assiste à crescente

divergentes nos indicadores acumulados de capital social

metropolização do País em torno do Porto e Lisboa, a

básico, suscitam muitas questões quanto à verdadeira

aposta em projectos de coesão territorial como as “cidades

dimensão estruturante de muitas das apostas feitas em

e regiões inteligentes” pode fazer a diferença, com o papel

matéria de investimentos destinados a corrigir esta

de diferença de aposta na qualidade de vida e crescimento

“dualidade” de desenvolvimento do País ao longo dos

económico.

>

últimos anos.

Apesar da relativa reduzida dimensão do País, não restam
dúvidas de que a aposta numa política integrada e
sistemática de cidades médias, tendo por base o
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Apesar
do enorme progresso
registado,
os sinais empíricos

O papel da tecnologia
A construção de uma sociedade da informação e do

evidenciam uma leitura
menos positiva
do comportamento
da sociedade portuguesa
em termos dos requisitos
que a inovação
e a criatividade
implicam.

conhecimento é um desafio complexo e transversal a
todos os actores e exige um capital de compromisso
colaborativo entre todos. Em 2022, Portugal é já
claramente um país da linha da frente em matéria de
infra-estruturas de última geração – para além da ligação
das escolas e de grande parte de instituições públicas em
banda larga, a modernização administrativa da
Administração Pública Central e Local avançou em
grande ritmo e existe uma rede de espaços públicos de
acesso universal à internet, com grande impacto em
zonas mais isoladas e segmentos sociais mais desfavorecidos.

Apesar do enorme progresso registado, os sinais
empíricos evidenciam uma leitura menos positiva do
comportamento da sociedade portuguesa em termos dos
requisitos que a inovação e a criatividade implicam. A

Os actores do conhecimento de que tanto se precisa

consolidação de uma sociedade do conhecimento em

são “educados” ou “formados”?

Portugal implica, antes de mais, saber responder às
seguintes questões:

•

Qual o papel do I&D enquanto área capaz de fazer o
compromisso necessário entre a urgência da ciência e

•

Qual o caminho a dar às TIC enquanto instrumentos

a inevitabilidade da sua mais do que necessária

centrais de uma política activa de intervenção pública

aplicabilidade prática para efeitos de indução de uma

como matriz transversal da renovação da nossa

cultura estruturada de inovação?

sociedade?
•
•

Qual o sentido efectivo das políticas de empre-

Qual a forma possível de fazer das empresas (e em

gabilidade e inclusão social enquanto instrumentos

particular das PME) os actores relevantes na criação e

de promoção de um objectivo global de coesão

valor e garantia de padrões de qualidade e vida social

social? O que fazer de todos os que pelo desemprego

adequados, num cenário de crescente deslocalização

se sentem cada vez mais marginalizados pelo sistema?

económica?
A cooperação estratégica entre sectores, regiões, áreas de
•
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Qual o papel efectivo da educação como quadro

conhecimento, campos de tecnologia, não pode parar.

referencial essencial da adequação dos actores sociais

Vivemos a era da cooperação em competição e os

aos novos desafios da sociedade do conhecimento?

alicerces da vantagem competitiva passam por este
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caminho. Sob pena de se alienar o capital intelectual de

atitude de catalisação de mudança, de fixação de

construção social de valor de que tanto nos fala Anthony

competências, de atracção de investimento empresarial,

Giddens neste tempo de (re)construção. Na economia

são realidades marcantes que confirmam a ausência duma

global das nações, os actores do conhecimento têm que

lógica estratégica consistente. Não se pode conceber uma

internalizar e desenvolver de forma efectiva práticas de

aposta na competitividade estratégica do País sem

articulação operativa permanente, sob pena de verem

entender e atender à coesão territorial, sendo por isso

desagregada qualquer possibilidade concreta e efectiva

decisivo o sentido das efectivas apostas de desen-

de inserção nas redes onde se desenrolam os projectos de

volvimento regional de consolidação de clusters de

cariz estratégico estruturante.

conhecimento sustentados. Q

Importa fazer da economia inteligente o driver da
mudança no território. A desertificação do interior, a
incapacidade das cidades médias de protagonizarem uma

jaime.quesado@gmail.com
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PME,
cibersegurança
e o ordenamento
do espaço virtual
Estamos já vivendo nesta terceira década do século XXI numa realidade aumentada resultante
da simbiose entre os eventos que ocorrem no mundo físico e os que ocorrem no mundo virtual,
sincronizados em tempo real através da poderosa infraestrutura tecnológica das
comunicações que nos interliga de forma ubíqua, temporal e espacialmente.

Quer os indivíduos, quer as entidades coletivas, quer mesmo as Nações, os Estados e a sociedade no seu
todo, existem e atuam neste novo habitat que resulta desta fusão entre os dois mundos, o físico e o virtual.
Por conveniência, eu costumo designar este habitat por “biónico” pois funda-se no casamento entre a vida
natural de base biológica e a vida artificial de base eletrónica.

A capacidade de comunicarmos e agirmos com inteligência neste novo contexto depende criticamente na
forma como o representamos nos nossos modelos mentais, isto é, da forma como vemos o mundo em que
vivemos, os quais determinam de forma definitiva o nosso entendimento do passado, o posicionamento no
presente e as decisões que determinam as ações que constroem o futuro.

Esta constatação de La Palisse aplica-se igualmente às organizações e à sociedade. A forma como uma
empresa se representa e posiciona no mundo físico e no mundo virtual, o modo como vê, neste contexto, os
restantes atores com que se relaciona, nomeadamente os seus competidores, clientes, fornecedores, e as
autoridades, determina de forma definitiva a sua capacidade para explorar positivamente todas as
potencialidades do que agora se convencionou chamar a transformação digital, nomeadamente em termos
de posicionamentos defensivos e reativos, mas sobretudo de posicionamentos proativos, em particular termos
das suas movimentações de antecipação inteligente das dinâmicas que se vão desenvolvendo por todo o
mundo. Esta forma da empresa se ver no mundo virtual determina também a sua capacidade de se posicionar
e agir de forma segura, dimensão cada vez mais crítica nas operações empresariais hoje em dia.
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Infelizmente estamos como Humanidade na infância das

Em termos práticos, esta ausência de modelo

nossas vivências no espaço virtual e, por oposição às

universalmente aceite sobre a dimensão virtual da nossa

vivências no espaço físico, não temos ainda todo um

vida individual e coletiva no espaço virtual tem

arsenal de instrumentos mentais, de metodologias e de

implicações profundas no nosso dia-a-dia. O clima de

enquadramentos jurídicos para as regularmos, pro-

“faroeste” presentemente existente no espaço virtual,

movendo o respeito pelos direitos individuais e coletivos

acarreta riscos tremendos para quem se atreva a

e os interesses da sociedade.

atravessar o território ou ir para lá viver, sem ir
devidamente equipado em termos de proteção contra o

Desde logo, não temos estabelecido um modelo

banditismo generalizado.

universalmente adotado do espaço virtual, nomeadamente quanto ao entendimento relativamente às

Mas a realidade impõe-nos cada vez mais a nossa

entidades que nele existem, como se definem, que

presença ativa no espaço virtual. E, no imediato, cabe a

direitos e deveres devem ter, como é que se devem

cada um cuidar de si, indivíduos e empresas, tomando as

comportar e interagir, sujeitas a que regras juridicamente

precauções possíveis para preservar os nossos bens e os

estabelecidas, e como se deve fiscalizar o seu com-

nossos interesses, ao entrarmos e atuarmos nesses

portamento no respeito pelas mesmas. Não temos ainda

domínios.

infelizmente um entendimento sobre como e quem deve
ter a missão de governar este espaço virtual, no respeito

A capacidade coletiva de securizar o espaço virtual, e a

pelos direitos humanos, pela liberdade e pela democracia.

nossa vivência no emergente habitat biónico, exige em
primeiro lugar a definição consensualizada do seu modelo
conceptual, tal como hoje temos quando vivemos,
pensamos, agimos na realidade física.

Tal como dispomos hoje de modelos consensualizados de
sociedade, de Estados, de empresas, e família, e nesta
base, estamos dotados de princípios de ordenamento da
realidade física, nomeadamente através das bases legais
que regulam a nossa vida coletiva, precisamos urgentemente de ter modelos, princípios de ordenamento e
instrumentos legais específicos para o mundo virtual,
amplamente aceites pela nossa sociedade. Dotarmo-nos
destes instrumentos civilizacionais é imperativo e urgente,
para disciplinarmos as vivências virtuais, defendermos os
direitos de propriedade, garantir a privacidade e darmos
continuidade ao esforço permanente pela decência e pela
dignidade da vida em sociedade.
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Tal como para se poder conduzir um avião
se exige que os pilotos tenham brevet certificado
e adequado ao tipo do avião,
os executivos de uma empresa, nomeadamente PME,
deveriam ter brevet de voo no espaço virtual!

Mas no imediato o que pode uma empresa – em particular

faroeste virtual” com expectativa razoável de sair de lá vivo.

uma PME – fazer para preservar os seus interesses e
garantir os seus direitos? Como atuar para se proteger no

Ora sucede que a grande maioria das PME não sabe qual o

ciberespaço? Eis alguns princípios e ações a desenvolver

seu património no espaço virtual! Pior ainda, os seus

que considero essenciais para tal objetivo.

gestores acreditam em fadas e julgam que a segurança
informática se “compra”, dotando-se de ferramentas

Em primeiro lugar, e na sequência do acima exposto, a

especializadas na defesa das suas redes e das suas máquinas.

empresa deve ter a noção exata do que ela é e faz no

Evidentemente que tal armamento é indispensável, mas não

espaço virtual, explicitando-o com rigor através de um

é de todo suficiente para securizar de forma sustentada a

modelo apropriado, que inclui, obviamente, um modelo

presença e as operações no espaço virtual.

de si própria.
Os responsáveis, gestores e colaboradores da empresa –
Esse modelo deve objetivar quais os recursos essenciais

isto é, a empresa – têm de entender e interiorizar o que se

que a empresa detém e que utiliza para a sua atuação,

passa no espaço virtual, e posicionar os seus recursos

sejam eles materiais, humanos e imateriais, bem como os

essenciais e a sua utilização de forma a não apenas dar-

mecanismos de comunicação, articulação e coordenação

lhes a maior segurança possível perante ataques e

das ações que executa, e as funcionalidades a que recorre

comportamentos maliciosos ou descuidados, vindo de

para a realização dessas ações.

fora ou de dentro da empresa, mas também, assegurar um
estado de prontidão e atualização de versões alternativas

Em termos correntes, estas capacidades estão repre-

dos recursos críticos, garantindo a continuidade das

sentadas no espaço virtual por informação (dados e

operações empresariais em caso de grave disrupção.

documentos), fluxos (workflows) e apps (aplicações/software funcional), que residem em sistemas informáticos

Tal como para se poder conduzir um avião se exige que os

algures e atuam em sistemas computacionais os mais

pilotos tenham brevet certificado e adequado ao tipo do

diversos.

avião, os executivos de uma empresa, nomeadamente
PME, deveriam ter brevet de voo no espaço virtual!

Conhecer com rigor este património, saber onde está, que
redundância existe em caso de perda ou corrupção, ter alter-

Esta exigência que aqui proponho seja adotada não é para

nativas para repor o seu funcionamento basal em caso de

mim diferente da que se requer aos pilotos. Uma empresa

perturbação grave são condições mínimas para “entrar no

a funcionar é um avião a voar!
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A atuação dos pilotos, a sua capacidade de compreender

qualidade de serviço mínimos, que capacidades humanas

as situações, e o seu treino para responderem ade-

e técnicas temos de assegurar ao nível da nossa defesa

quadamente em momentos de crise é fundamental para

nacional.

preservar a vida dos passageiros e o valor material do
avião e dos bens que transporta. De igual forma, a atuação

Evidentemente que as principais responsabilidades para

dos executivos, a sua capacidade de compreender as

assegurar este estado de consciência e prontidão da

situações, e o seu treino para responderem adequada-

Nação no espaço virtual competem ao Estado e aos seus

mente em momentos de crise é fundamental para

órgãos constitucionalmente definidos.

preservar a viabilidade de empresa, os postos de trabalho
dos seus colaboradores, e o valor que a empresa aporta à

Lamentavelmente, o grau de consciência, maturidade e

sociedade onde se insere.

competência especifica do órgão legislativo, a Assembleia
de República, é, neste domínio, patentemente ina-

A responsabilidade de ser executivo de uma empresa é, e

dequado, pelo que o nosso edifício legislativo e o

sempre foi, grande. Mas hoje a ignorância e falta de

pensamento jurídico no qual ele se baseia é com-

sensibilidade de um alto responsável perante fenómenos

provadamente desajustado face aos desafios e tempos em

no mundo virtual que não compreende não pode mais ser

que vivemos.

ética, profissional e diria mesmo, legalmente aceite.
Ao nível do Governo e da Administração Pública Central e
No contexto do PRR em início de execução, não faltarão

Local, embora disponhamos já de alguns instrumentos e

meios para qualificar e certificar os executivos das PME

capacidades relevantes na ciberdefesa, e instâncias

portuguesas – não como especialistas informáticos e

institucionais com práticas com maturidade suficiente ou

peritos em cibersegurança, evidentemente – mas como

até boa, a situação geral é, de facto, muito preocupante,

dotados dos instrumentos mentais para entenderem o

sendo claro que não existe pensamento sistémico sobre

mundo em que a estamos vivendo, capacitados para

o espaço virtual, nem atributos na arquitetura do governo

tomarem decisões atempadas, pertinentes e inteligentes,

apropriados para se lidar de forma tempestiva e eficaz

de defesa preventiva do património empresarial e da

com os desafios com que nos confrontamos.

continuidade da sua operação corrente.
Aplica-se aqui, ao nível do poder executivo da governação
O papel das associações empresariais e setoriais no

o mesmo paradigma acima aplicado aos executivos

aproveitamento massivo desta oportunidade será aqui

empresariais. Tem de ser legalmente exigível aos altos

determinante. A “transformação digital” mental das

executivos da governação do País, brevet de pilotagem no

cabeças dos executivos empresariais das PME portu-

espaço virtual! A todos e a cada um deles. Sem isso, não

guesas constitui, estou certo disso, o acelerador mais

estão, como é absolutamente óbvio hoje em dia,

eficaz para promover o tão indispensável crescimento da

minimamente capacitados para dirigir Portugal no novo

economia do nosso Portugal.

habitat biónico em que vivemos.

Finalmente, a nação portuguesa, no seu todo, tem de

Nunca é tarde para estudar e aprender. Esta verdade

dispor de modelos consensualizados do que ela é e como

aplica-se também aos políticos e aos governantes! Q

atua, no espaço virtual. Só assim, poderemos almejar vir a
ter capacidade de defesa cibernética coletiva, tendo
objetivado que recursos importa defender e ter dotados
de mecanismos de resiliência, que funcionalidades e que
atividades têm de manter níveis de operacionalidade e
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Competição
e competitividade
através dos impostos
sobre o rendimento
É conhecido que Portugal não tem

A concorrência entre os Estados para reduzir as taxas do

grande margem em matéria de

IRC e atrair investimento deu recentemente origem a um

política económica, devido aos

acordo internacional e a uma proposta de diretiva

constrangimentos internacionais e

europeia. Pretende-se introduzir uma taxa mínima efetiva

da UEM: essa margem é

de 15% de imposto sobre as multinacionais e grupos

praticamente limitada à alteração

nacionais de grande escala, cujo volume conjunto de

das taxas de imposto sobre o

negócios seja igual ou superior a 750 milhões de euros.

rendimento e o património. É neste

Fica abrangido cerca de 90% do investimento inter-

contexto que podemos entender

nacional, mas ainda não se sabe qual o efeito deste

algumas propostas eleitorais para

acordo, dado que as suas regras são complexas e contêm

as legislativas de 30 de janeiro

exceções. Portugal tem margem para descer o seu IRC,

último, e que fizeram referência a

dado que a taxa efetiva fica muito acima dos 15%. É uma

uma descida da taxa de IRC e à

questão de opção política e de prognose sobre os seus

introdução de uma taxa única em

efeitos no investimento.

IRS.
Por seu turno, o princípio da capacidade contributiva na
perspetiva redistributiva tem sido assegurado pelos
impostos pessoais sobre o rendimento (correspondentes
ao IRS) e pelos impostos sobre o património imobiliário
(IMI e AIMI), pelo que a proposta de uma taxa única em
IRS foi surpreendente.

A interação entre as taxas únicas de IRC e de IRS pode, em
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teoria, existir. Por exemplo, nos EUA, o termo flat tax

A taxa única e os países de Leste

combina IRC e um imposto sobre o trabalho e está associado a Hall e Rabushka (1983 e 1985). Mas este tipo de

A taxa única no IRS está associada aos países de Leste, como

flat tax não foi até agora introduzido em nenhum Estado.

solução simples de administrar, alguns anos após a queda
do bloco soviético. Nos EUA, candidatos presidenciais
republicanos defenderam um imposto pessoal de taxa

A descida das taxas de IRC em Portugal

única no início da década passada.(1) A maior crítica à

e o IRS dual

adoção de uma taxa única no IRS é a sua injustiça. Ela traz
ganhos marginais para os mais ricos e encargos fiscais mais

Algumas das referidas propostas eleitorais foram buscar o

elevados para os pobres e a classe média. Em contrapartida,

exemplo dos países de Leste e o caso irlandês. No que diz

os defensores da taxa única no IRS contrapõem que os

respeito ao IRC, a redução das taxas não justifica, só por si,

efeitos da progressividade podem ser mantidos através de

o êxito desses Estados. E como explicamos adiante, o

isenções generosas. Porém, esta solução não compensa a

modelo de crescimento irlandês é muito diverso do

injustiça introduzida pela taxa única.

modelo de crescimento dos países de Leste, e, por isso,
estes modelos não são comparáveis.

Uma segunda crítica à taxa única em IRS é a da diminuição
das receitas, mas os apoiantes contrapõem a essa redução,

Reduzir as taxas dos impostos societários pode ser uma

o crescimento económico, o qual gera rendimento

medida de atração de capital, mas é insuficiente para

adicional e compensa a perda de receita. É duvidoso que

aumentar a competitividade. O caso português é

assim seja, os estudos empíricos não o demonstram

paradigmático nesse aspeto. A taxa regra aprovada no

(Michael Keen et al., 2006).

código de IRC de 1988 era de 36,5% e tem vindo a baixar
desde então, seguindo a tendência internacional, em

Dito isto, temos de distinguir a situação dos países de

especial, a tendência na União Europeia (UE). Mas, porque

Leste da situação da Irlanda.

não foi acompanhada de outras políticas integradas,
estáveis e coerentes, os resultados foram escassos.

A razão pela qual os países de Leste têm taxas mais
simplificadas e em alguns casos taxas únicas de IRS

Já o IRS pouco tem a ver com a competitividade, mas sim

resulta do seu contexto histórico. Saídos de regimes

com justiça fiscal e redistribuição. Ainda assim, pode dizer-

socialistas, sem propriedade privada e consequente-

se que a tributação não progressiva dos rendimentos de

mente sem impostos, a taxa única no IRS era uma boa

capital é importante para a competitividade, para a

solução e simples de administrar, especialmente no caso

poupança e investimento. Mas, para esse efeito, o que vale

de países muito pequenos com uma administração

é um IRS dual, ainda que esta opção seja prejudicial à não

tributária com um número diminuto de funcionários.

discriminação entre categorias de rendimentos e

Esta taxa única fez sentido no caso de não existirem

penalizadora do trabalho. Esse IRS dual já o temos, desde

diferenças conhecidas de riqueza. No entanto, após as

a sua criação, através das taxas “únicas” aplicadas aos

grandes privatizações, beneficiando um conjunto de

rendimentos de capitais, mais-valias e prediais (em regra,

cidadãos ligados aos anteriores aparelhos de Estado, e

28%), excluídos da progressividade.

designados como oligarcas, a defesa da taxa única, na

JANEIRO | MARÇO 2022

61

COMPETIÇÃO E COMPETITIVIDADE ATRAVÉS DOS IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO
ANA PAULA DOURADO

Nenhuma das razões
justificando uma taxa única no Leste
se aplica a Portugal,
com uma economia madura,
uma autoridade tributária
seguindo e ditando as melhores práticas
da OCDE e da União Europeia,
e extremamente eficaz na cobrança
de receitas, apesar da justiça pública
extremamente lenta.

perspetiva da justiça fiscal, é questionável. A sua

crescimento económico. Estudos do Fundo Monetário

existência foi justificada pela simplicidade devido à

Internacional, alguns anos após a introdução da taxa

elevada corrupção. Alegadamente, a taxa única permitiria

única, põem em dúvida que tenha sido o desenho do IRS

incentivar o pagamento de impostos por parte de

a contribuir para o sucesso das economias de Leste. Além

contribuintes de elevada riqueza.

do mais, há escassas provas empíricas sobre os seus
efeitos, o que impede uma generalização simplificada. É

Os impostos de taxa única são bastante diferentes nos

preciso não esquecer que, em geral, o sistema fiscal de um

vários países de Leste. A primeira vaga de reformas

Estado reflete a capacidade das suas instituições, as

aconteceu nos países bálticos e as taxas únicas

circunstâncias económicas e as competências constitu-

estabelecidas eram relativamente altas. A segunda vaga

cionais. A introdução de uma taxa única de IRS num país

começou na Rússia e as taxas únicas foram baixas (menos

ocidental levantaria as suspeitas de favorecimento de uma

de 20% em todos os casos).

elite oligarca governativa ou na esfera governativa.

Além disso, nenhuma das razões justificando uma taxa
única no Leste se aplica a Portugal, com uma economia

O sucesso irlandês

madura, uma autoridade tributária seguindo e ditando as
melhores práticas da OCDE e da União Europeia, e

Quanto à Irlanda, outros fatores de competitividade,

extremamente eficaz na cobrança de receitas, apesar da

muito mais profundos e que exigem políticas estruturais

justiça pública extremamente lenta.

e esforço conjunto, justificam o seu êxito.(2) A Irlanda é
frequentemente apresentada como um modelo a seguir

Mas pode ainda assim perguntar-se se a introdução de

por Portugal em matéria de impostos. Na verdade, os

uma taxa única no IRS não traria vantagens em termos de

defensores dessa Irlanda como modelo referem, nor-
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IRC

malmente e apenas, a baixa taxa de imposto societário

taxas de crescimento na UE; o elevado nível de educação

(12,5%) – o imposto correspondente ao IRC português.

da população é um aspeto-chave do sucesso económico
(55,4% da população, nas idades de 30-34 anos, tem o

Relativamente ao IRS, a Irlanda tem duas taxas, uma de

terceiro nível de educação, face a uma média na Europa

20%, outra de 40%, e uma taxa sobre mais-valias de 33%.

de 40,3%); o sistema de educação universitária e a sua

Ao IRS acresce um imposto complementar: é designado

adequação às necessidades de uma economia competitiva

por encargo social universal, é progressivo e a taxa mais

ocupa a 11.ª posição a nível global; a estratégia irlandesa

elevada é de 8%. Isto significa que a progressividade pode

coloca a ênfase na aprendizagem ao longo da vida e quer

chegar aos 48%. Existem ainda os encargos para a

duplicar a participação nesta aprendizagem até 2025; a

segurança social. O exemplo irlandês do IRS é apelativo

Irlanda é uma das economias mais abertas à inovação, às

por ser simples, mas assegura progressividade, dada a

ideias vindas do exterior, aos setores impulsionadores da

distância entre as duas taxas, e tendo ainda em conta a

economia do século XXI; o ambiente favorável aos

tributação das mais-valias a uma taxa intermédia e o

negócios é consensual entre os diferentes governos; a

encargo social universal.

Irlanda tem uma dívida pública sustentável. Podem
acrescentar-se prioridades bem definidas na investigação

Se lermos um folheto oficial, explicando o sucesso da

e desenvolvimento, ciência e tecnologia, laços históricos e

Irlanda (da IDA Ireland, a agência governamental

culturais com os Estados Unidos.

>

competente para atrair investimento direto estrangeiro:
https://www.idaireland.com/invest-in-ireland), encontramos os seguintes fatores prioritários: a população mais
jovem (33% abaixo dos 25 anos) e a população menos
envelhecida da UE (14,1% in 2019), e uma das mais rápidas
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Considerações finais
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Qual o futuro
do setor segurador?
É inegável que a pandemia de COVID-19 provocou uma disrupção importante no mercado.
Durante estes anos de pandemia houve, sem dúvida, uma evolução significativa no setor
segurador, uma vez que, este contexto trouxe a necessidade de agilidade e resposta rápida
com produtos e serviços para acompanhar as necessidades e tendências do mercado e das
pessoas. As seguradoras mostraram uma resiliência sem igual, tendo demonstrado ser capazes
de responder a qualquer desafio que enfrentem.

A digitalização também teve um papel fundamental durante a pandemia, tendo revolucionado vários
setores, incluindo o setor dos seguros. Dentro do contexto pandémico, e de um ponto de vista interno, a
digitalização permitiu ao Grupo Ageas Portugal a adoção plena de um trabalho remoto com impactos quase
irrelevantes para clientes e fornecedores. A título de exemplo, e recorrendo ao tema da poupança, de acordo
com um inquérito pan-europeu da Insurance Europe, entidade setorial que integra a Associação Portuguesa
de Seguradores, concluiu-se que a maioria dos portugueses prefere receber informação sobre produtos de
poupança em formato digital em vez de papel. Isto leva-nos à clara conclusão sobre a importância da
digitalização, situação transversal a muitos outros temas, permitindo que a informação chegue ainda mais
rápido ao seu recetor. E esta digitalização responde precisamente à necessidade de implementação de novas
estratégias.

Desta forma, a digitalização é, assim, fundamental para a inovação do setor. E oferecer inovação de forma a
responder às novas necessidades do mercado e dos consumidores está na génese do Grupo Ageas Portugal,
sendo que os efeitos pandémicos abriram espaço à criação de novos produtos. Neste sentido, temos
capitalizado os efeitos da pandemia em inovação e criação de vantagens competitivas para o negócio. Um
destes exemplos é o Seguro por Dias, lançado no final de 2020 pela Ageas Seguros, um seguro automóvel
temporário para todos os clientes com necessidades pontuais e de curta duração. Adaptámos os nossos
produtos de vida risco, multirriscos e de acidentes de trabalho para responder à nova realidade dos nossos
clientes, lançámos novas ofertas na área de acidentes pessoais e temos mais novidades preparadas para este
ano 2022.

Mas a nossa preocupação vai mais longe e a pensar nas necessidades sentidas pelas PME na gestão do risco.
Uma vez que a prevenção é o principal eixo de atuação da seguradora, será reforçado o nosso envolvimento
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junto deste grupo empresarial, através da prestação de serviços de consultoria e aconselhamento gratuito
de clientes PME com o serviço PAR (Prevenção e Análise de Risco) e com iniciativas como o Prémio de
Inovação em Prevenção, que visa reconhecer as PME que implementaram as práticas mais inovadoras nas
áreas de prevenção e segurança.

De referir que o compromisso do Grupo Ageas Portugal com a inovação envolve a empresa como um todo
e tocando toda a cadeia de valor da companhia, desde as operações, ao marketing, produtos e obviamente
as atividades da área de inovação. Esta transversalidade torna quase impossível a sua quantificação em
termos absolutos, pois existe inovação em todos os processos, estruturas e pessoas das várias equipas.

Ainda tomando como exemplo o Grupo Ageas Portugal, existem várias áreas onde os investimentos em
inovação são incontornáveis, como por exemplo: big data e analytics, garantindo a segurança na gestão dos
dados e um serviço personalizado e marketing customizado; IoT, que permite a recolha desses dados em
tempo real, e que permite uma personalização e flexibilização da oferta, adequada às necessidades e
comportamentos do consumidor; machine learning, inteligência artificial e robotização de processos,
essenciais nos processos que estão por detrás da atividade seguradora, e que têm impactos fortes em
atividades essenciais, permitindo introduzir mais eficiência; outras tecnologias como blockchain e cloud, que
também reforçam os sistemas que estão na base de toda a atividade.

Já em termos gerais, no âmbito da inovação no setor dos seguros, penso que haverá mais seguros
paramétricos. Ou seja, adaptados totalmente às necessidades e desejos dos clientes. Haverá, certamente,
mais digitalização, mas não acreditamos que a maioria dos seguros seja vendido online. Uma seguradora
não pode servir apenas para vender seguros, tem que ser uma "cuidadora". Não pensamos apenas em
resolver sinistros, queremos cuidar dos nossos clientes no dia-a-dia. De que serve ser muito eficaz a resolver
um sinistro, se não conseguimos ajudar a preveni-lo, evitando as consequências físicas e emocionais?

A longo prazo, o seguro automóvel vai perder expressão, porque os carros tendem a ser dotados com
instrumentos de automatização que evitam os acidentes, e poderemos passar a pensar em futuros de
mobilidade, independentemente do meio de transporte. Caminhamos para um futuro em que os carros
guiam sozinhos, de forma automática, para além de que as novas gerações tendem a não ter carro próprio,
já que há outras formas de mobilidade. Adicionalmente, é importante ter em conta os riscos emergentes,
que foram potenciados com a pandemia, como é o caso dos riscos cibernéticos, e que tem sido um
problema crescente nos últimos tempos, em Portugal. Contudo, a par dos novos riscos, convém não
esquecer dos riscos que ainda não estão suficientemente protegidos, bem como na promoção da
poupança para o futuro, pelo que é urgente continuar a reforçar junto dos portugueses a necessidade de
estarem protegidos.

Acredito, também, que a tendência no futuro passa por olharmos cada vez mais para ecossistemas centrados
em necessidades abrangentes dos clientes e menos numa ótica apenas de produto. O mundo está a mudar,
os comportamentos também e devemos ter, na tecnologia, um aliado para nos permitir ser mais acessíveis
e imediatos, para que possamos dedicar o máximo da nossa atenção à humanização, em qualquer momento
de contacto com os clientes. Não fosse esta a nossa missão: proporcionar uma experiência emocional e
relevante na vida das pessoas. Q
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A importância
da língua
no contexto
das transformações
em curso
As transformações que, hoje em dia,

A transformação digital parece ser um caminho inevitável

ocorrem no mundo parecem ser

em todas as esferas da vida, mas talvez ainda mais no

impulsionadas pela transformação

ambiente empresarial onde a eficiência e os custos são

digital em curso. Isso pode levar a

fatores muito importantes. Além disso, o desenvolvimento

alterações culturais em diversas

da transformação digital parece ter acelerado rapidamente

esferas sociais, desde o

em resposta à crise causada pela COVID-19. O número de

funcionamento das indústrias e

transações digitais que ocorrem entre empresas e clientes

escritórios, até aos hábitos de

e também a interação entre as empresas e os seus

consumo das populações, à forma

funcionários aumentou a um ritmo muito mais rápido do

como recebem a sua educação,

que poderia ter sido previsto antes da crise da COVID-19.

praticam desporto e até aos seus

Quanto tempo as empresas levariam para implementar o

hábitos gastronómicos, mas o fio

nível de trabalho remoto que ocorreu nos últimos dois

condutor parece ser a

anos? Um processo que poderia levar anos a ser

transformação digital que facilita

implementado foi-o, basicamente, em quinze dias.

essas mudanças.
Este artigo examinará a transformação digital e a
importância do papel que a língua inglesa desempenha
nesse processo e, em seguida, examinará as consequências da transformação digital no processo de entrega
da própria formação em língua inglesa.
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esfera digital, também podem ter cada vez mais clientes
ou fornecedores a nível transnacional e, portanto, ter a
mesma necessidade de uma língua de comunicação
comum que, muitas vezes, é o inglês.

O que é a transformação digital?
As necessidades das empresas
A transformação digital é diferente para cada empresa, por

e seus programas de ensino

isso pode ser difícil defini-la como um único resultado

à luz dessas transformações

concreto. No entanto, geralmente pensamos na
transformação digital como sendo a integração da

À luz da transformação digital que afeta tantas facetas do

tecnologia digital em todas as áreas de um negócio. Isso

ambiente de negócios, enquanto algumas empresas ainda

significa que há mudanças fundamentais na forma como

valorizam os benefícios indiscutíveis das aulas presenciais

uma empresa opera, como ela interage com os seus

no local, outras começam a procurar outras opções. A

clientes e como entrega os seus serviços ou produtos. Isso

dinâmica do trabalho remoto provou ser um fator nesse

leva a uma mudança cultural na empresa, o que significa

sentido, com funcionários impossibilitados de frequentar

que os processos, nos quais as empresas sempre

os tradicionais cursos presenciais e, portanto, perante

confiaram, estão a ser desafiados por novas práticas que

baixos níveis de participação dos funcionários, estes

ainda se encontram em evolução.

buscam alternativas. A principal necessidade de qualquer
programa de inglês é melhorar a competência da língua
inglesa. No entanto, as empresas querem ver um retorno

Inglês no mundo corporativo

do seu investimento, portanto, o envolvimento dos
funcionários é fundamental. Para o fazer, procuram-se

A competência no idioma inglês é considerada uma

programas que ofereçam uma abordagem de apren-

prioridade corporativa para muitas empresas multina-

dizagem inovadora para maximizar a participação dos

cionais. Onde quer que tenham as suas sedes, as

colaboradores. Além de que, quanto mais flexível for um

organizações multinacionais com operações em todo o

programa de curso de línguas, mais fácil será garantir a

mundo tendem a usar esta língua como idioma

participação dos funcionários. Portanto, as soluções

corporativo oficial da empresa. Com interações que vão

digitais dentro do próprio ensino estão a tornar-se uma

desde reuniões com colegas de diferentes nacionalidades

parte essencial do processo de digitalização mais amplo.

até emails internos, o inglês é a língua natural de
comunicação. Portanto, é fundamental que os funcionários possuam um nível de fluência em inglês nestes

Alterações na entrega de programas

tipos de negócio. Assim sendo, com a transformação

de ensino em inglês

digital das comunicações no mundo dos negócios a
aumentar as transações transnacionais, a importância do

Um programa corporativo de formação em línguas deve

conhecimento do inglês permanece em primeiro plano.

responder às necessidades da empresa, bem como às
necessidades individuais de cada funcionário. Muitas

No entanto, no mundo hiperconectado de hoje, não são

vezes, as empresas gastam dinheiro em iniciativas de

apenas as empresas globais que estão ligadas

aprendizagem, sem primeiro considerar quais são os

digitalmente aos seus funcionários e países em todo o

objetivos da formação. Por isso, atualmente, as empresas

mundo. Muitas empresas nacionais têm necessidades

procuram escolas de línguas para responder e oferecer as

semelhantes. À medida que alargam as suas operações na

opções que vão ao encontro dos seus objetivos. Além do
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ensino tradicional em sala de aula, muitas empresas estão

ensino de línguas, os prestadores de línguas de qualidade,

à procura dos seus parceiros de ensino para fornecer

como a Cambridge School, podem melhorar o sucesso e

soluções digitais na sua oferta de aprendizagem de

a satisfação dos alunos. Tem sido necessário um novo

idiomas. Todos os benefícios da formação, tradicional-

olhar sobre os cursos de línguas existentes e a

mente conduzidos por professores, também podem ser

incorporação de novas ideias, a fim de fornecer aos alunos

oferecidos por meio de videoconferência.

os serviços desejados para adquirir a língua, ao mesmo
tempo que oferece uma relação custo/benefício aos

À luz desses novos desafios, as escolas de línguas de

alunos e às empresas que os patrocinam. Os materiais

qualidade como a Cambridge School tiveram de repensar

fornecidos pelas principais editoras no ensino da língua

várias áreas do que oferecem, a fim de alcançar esses

inglesa também melhoraram os seus livros e ferramentas

objetivos. Entre elas estão a entrega de melhores

que foram então selecionadas pelas escolas de línguas

resultados de ensino e aprendizagem, por meio do uso

para facilitar o ensino da língua inglesa neste novo

eficaz da tecnologia digital disponível; ajudar os seus

ambiente.

professores a tornarem-se adeptos do ensino de línguas,
facilitado pela tecnologia digital; garantindo que os

Como observação final sobre esse tema, podemos dizer

estudantes de línguas se tornem comunicadores eficazes

que a aprendizagem do inglês na era digital está a tornar-

e melhores profissionais para as suas empresas, expan-

se mais flexível, centrada no aluno e de forma interativa.

dindo acordos de aprendizagem flexíveis.

As estratégias que envolvem o ensino de línguas
concentram-se agora nos ambientes de aprendizagem

As escolas de línguas podem aprimorar o seu ensino e

tecnológica e física, e também se estão a tornar mais

aprendizagem por meio da tecnologia digital com o uso

integrados. As salas de aula físicas estão a empregar mais

de plataformas para envolver os alunos fora das aulas

recursos técnicos, enquanto a aprendizagem online agora

presenciais, o que significa que uma base da aula pode ser

oferece o tipo de experiência presencial, que geralmente

definida antes das sessões presenciais, sejam elas

está conectada à sala de aula tradicional, por meio de

tradicionais em sala de aula ou por videoconferência em

plataformas como o Zoom. As escolas de línguas devem

tempo real. Grandes prestadores de serviços linguísticos

continuar a ser cada vez mais inovadoras, ao oferecer uma

de qualidade, como a Cambridge School, têm plataformas

combinação de soluções tradicionais e tecnológicas para

digitais personalizadas para esse fim, que acompanham a

envolver os alunos e dar satisfação tanto a estes quanto

instrução principal, sendo ainda esta conduzida por

às empresas que fornecem a formação.

professores e baseada em sala de aula, seja fisicamente ou
em ambiente virtual.

Soluções digitais mais completas
Uma vez que nem todo o corpo docente está igualmente
equipado com as competências e conhecimentos

Para as escolas de línguas que atuam nas transformações

necessários para projetar e ensinar efetivamente, usando

que ocorrem atualmente, não só importa a melhoria da

tecnologias digitais, os prestadores de ensino de línguas

experiência dos alunos enquanto alunos, como também

de qualidade devem oferecer suporte e treino relacionado

a forma como eles são tratados na sua condição de

especificamente com o ensino de línguas por esses meios.

clientes.

A monitorização contínua, o controlo de qualidade por
meio de ensino, a observação e orientação são partes

Muitos outros aspetos não pedagógicos dos prestadores

inestimáveis do processo.

de línguas sofreram mudanças à luz das transformações
em curso. Um bom exemplo disso é a Cambridge School,

Por meio do uso estratégico de tecnologias digitais no

onde muitas áreas dos processos de administração da
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escola foram digitalizadas, um processo influenciado pelas
transformações ocorridas devido à pandemia de COVID19. Os candidatos interessados ainda têm a oportunidade
de escolher uma experiência presencial, desde a obtenção
de informações, ao estabelecimento dos objetivos e nível
atual, passando pelo processo de matrícula, aquisição de
materiais e, finalmente, participação no curso. Toda a
interação necessária entre os alunos e a equipa
pedagógica e administrativa da escola está disponível
nesta tradicional forma presencial.

No entanto, alternativamente, como um prestador de
serviços moderno, inovador e voltado para o futuro, a
Cambridge School abordou cada um desses pontos do
início ao fim e procurou fornecer uma experiência digital,
como alternativa, em cada etapa. Isso significa que o aluno
pode obter formação, reservar e ter a sua entrevista de
nível de língua online, selecionar um curso e inscrever-se
também online. Por fim, pode estudar em salas de aula
virtuais e em tempo real, sempre com a presença de um
professor, seja na sua própria casa ou no escritório.
Qualquer apoio e aconselhamento extra também pode
ser prestado desta forma pelo pessoal pedagógico sénior.

Olhando para o futuro
O inglês continua a ser uma competência essencial no
contexto das transformações que estão em curso
atualmente. Continuará a fazê-lo num ambiente dinâmico
e em constante evolução, à medida que as transformações
digitais continuam a ampliar as transações globais. Além
disso, as escolas de línguas estão a responder ao desafio
e à oferta de cursos de línguas e a acompanhar as
transformações que ocorrem no ambiente de negócios.
Eles mesmos também estão a transformar os serviços que
oferecem para acompanhar as empresas nesse ambiente
em mudança. Q

rhart@cambridge.pt
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MÁRIO CENTENO
GOVERNADOR DO BANCO DE PORTUGAL

O recomeço
do processo de
desenvolvimento
da economia
portuguesa
O ano que temos pela frente deverá ficar marcado como o ano do recomeço do
processo de desenvolvimento da economia portuguesa. Processo que a pandemia
interrompeu.

Segundo as previsões do Banco de Portugal, perspetiva-se que a atividade económica retomará
os valores de 2019 já no primeiro trimestre de 2022 e que, no ano, o PIB deverá crescer 5,8%. Este
crescimento será suportado pelo investimento e pelas exportações. Um binómio notável, que
tem caracterizado o crescimento sustentado da economia portuguesa nos últimos anos.

Olhemos para o investimento. Uma implementação eficiente dos projetos e reformas do PRR é
essencial para aumentar a produtividade e a competitividade, promovendo e financiando a
transição digital e climática da economia portuguesa. A prioridade terá de ser absoluta, já que a
curta janela de implementação do PRR é por si só um desafio. Mas será necessária uma mudança
de paradigma na implementação do investimento público. Se nos últimos anos este tem sido
financiado essencialmente pelo Estado, nos anos do PRR esta situação deve mudar. O
investimento público deve ser quase exclusivamente financiado por fundos europeus.
Adicionalmente, o investimento público deve catalisar o investimento privado, evitando encargos
de manutenção insustentáveis em investimentos que não geram os recursos necessários para
se sustentarem.
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A emissão pela Comissão Europeia de dívida comum com notação de risco da máxima qualidade
(AAA), que beneficia toda a Europa e não apenas alguns países, não pode ser desperdiçada, sob
pena do momento de partilha de risco mais aprofundado da Europa ser dado como perdido. Por
isso, só uma implementação eficiente dos recursos do Next Generation EU permitirá dar
continuidade a esse momento de integração europeia lançado em 2020.

As tensões geopolíticas, a pressão sobre o preço da energia e o ambiente de crescimento da
procura e expansão condicionada da oferta trouxeram-nos uma inflação mais elevada. Embora
a política monetária não seja a política adequada para lidar com os efeitos diretos das tensões
geopolíticas e da descarbonização, com a recuperação da economia finda a crise pandémica
estamos em condições para entrar num novo ciclo da política monetária. Ao período de taxas
de juro generalizadamente baixas, algumas mesmo negativas, deverá seguir-se uma
normalização faseada desta política.

Neste contexto, é crucial continuar a reduzir o endividamento da economia portuguesa, que até
ao eclodir da crise pandémica era notório. Este é um dos vetores determinantes do
desenvolvimento da economia portuguesa. Em 2019, tínhamos as contas públicas equilibradas,
com um saldo orçamental excedentário. O rácio da dívida pública era ainda alto (116%), mas
tinha caído 15 p.p. do PIB nos quatro anos anteriores; uma redução de 7 p.p. do diferencial com
a área do euro. Esta trajetória de redução, sustentada por um plano credível de consolidação
orçamental, deverá continuar. Também aqui os elementos estão alinhados: com o fim da crise
pandémica será possível eliminar a despesa extraordinária; com os pressupostos de
financiamento subjacentes ao PRR será possível aumentar o investimento sem aumentar o
endividamento; e o aumento esperado da atividade económica permitirá um crescimento da
receita, que deverá ser canalizado para a redução do défice e da dívida.

Só a manutenção desta trajetória permitirá, num momento de normalização da política
monetária, que a classificação creditícia da dívida pública continue a progredir e que o diferencial
da taxa de juro não alargue face os títulos de referência na União Europeia.

Mas o esforço de redução do endividamento não foi só do Estado. Nos anos que antecederam a
pandemia, o contributo do sistema financeiro, das famílias e das empresas em Portugal não teve
paralelo na Europa. O rácio da dívida privada reduziu-se 78 p.p. do PIB e o diferencial face à área
do euro, que em 2012 era de 74 p.p., anulou-se. Também aqui o contexto de recuperação da
atividade económica permitirá aos bancos, famílias e empresas retomar o processo de redução
do endividamento.

O investimento em educação e na capacidade de reter talento, particularmente desafiante no
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contexto demográfico adverso, é crítico para o processo de desenvolvimento da economia. Em
resultado do esforço feito nas últimas décadas, hoje, são mais e de maior qualidade os recursos
humanos que as nossas escolas colocam no mercado de trabalho. Estamos mais perto dos países
europeus e mesmo acima. Para reter talento e atrair capital humano qualificado temos que criar
os incentivos para a permanência dos jovens. O aumento da qualidade da oferta de trabalho já
se sente na panóplia produtiva. Uma verdadeira alteração estrutural na nossa economia. Mas
sendo um percurso de longo prazo, este caminho nunca está terminado; não o podemos deixar
incompleto.

O progresso realizado pelo setor bancário foi notório. A par dos resultados das reformas
regulatórias e de supervisão, que se traduziram num reforço dos rácios de capital e da posição
de liquidez, testemunhamos o esforço massivo de redução do risco e de aumento da
rendibilidade da banca em Portugal.

Durante a crise pandémica, os bancos mantiveram-se resilientes, permitindo que o setor
financiasse a economia. As medidas de apoio às famílias e às empresas, como as moratórias de
crédito e as linhas de crédito garantidas pelo Estado, mitigaram as dificuldades de liquidez e o
incumprimento, evitando a materialização do risco de crédito.

Os rácios de solvabilidade evoluíram positivamente. O rácio de fundos próprios totais fixou-se
em 17,8% no 3.º trimestre de 2021 e o CET 1 em 15,3%, mais 5,5 p.p. e 3,8 p.p. do que em 2016.
A qualidade dos ativos melhorou exponencialmente. O rácio de non-performing loans caiu para
perto de 4%, menos 14 p.p. do que em junho de 2016. Nas sociedades não financeiras, onde o
rácio é de 8%, a evolução foi ainda mais favorável, reduzindo-se 22 p.p.. Os resultados dos bancos
cresceram e, em 2021, voltaram aos valores pré-pandemia; a rendibilidade dos capitais próprios
do conjunto dos maiores bancos está próxima de 5%.

Hoje, temos um sistema bancário mais resiliente, operacionalmente mais eficiente, com uma
melhor qualidade de ativos e com rácios de capital estáveis. No entanto, persistem desafios
estruturais. O processo de digitalização deverá constituir uma alavanca, mas a transição climática
e a consolidação do setor não são menos desafiantes.

A consolidação do setor bancário, processo que tornará a banca europeia mais competitiva,
beneficiará dos avanços da conclusão da União Bancária. A banca nacional tem só a ganhar se
acompanhar estes movimentos.

A digitalização dos bancos torna os processos mais eficientes, com benefícios claros para os seus
clientes e para a competitividade do setor. No entanto, também se traduz em desafios. A
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Os três pilares
do enquadramento microprudencial
estão a ser adaptados aos riscos ESG.
A regulação e supervisão prudencial
estão em profunda transformação.

resiliência cibernética tornou-se crítica para a atividade bancária. O investimento nos sistemas é
fundamental, mas a regulação e a supervisão devem redesenhar as medidas prudenciais,
incluindo as macroprudenciais, dado o potencial efeito sistémico.

As consequências económicas e os riscos financeiros de uma crise climática serão profundas para
o setor. É, assim, essencial que os bancos desenvolvam formas de lidar com esses riscos,
incorporando-os nos seus modelos de negócio, nas suas estruturas de governo e na gestão de
risco.

Paralelamente, a regulação e supervisão prudencial estão em profunda transformação. Os três
pilares do enquadramento microprudencial estão a ser adaptados aos riscos ESG, e o BCE lançou
um teste de esforço centrado nos riscos climáticos para avaliar o grau de preparação dos bancos.
Os resultados, previstos para junho, serão considerados numa perspetiva qualitativa no processo
de análise e avaliação para fins de supervisão (SREP). Pelo seu um impacto indireto nos requisitos
de fundos próprios do pilar 2 (por via das notações atribuídas), este exercício revela-se, assim,
um passo determinante neste processo de transformação.

O ano que temos pela frente não pode ser desperdiçado. Temos de aproveitar o muito que
fizemos antes e durante a crise pandémica, e começar o muito que temos para fazer.

Contudo, para quem como eu se lembra do estado das coisas na relação universidades-empresas
nos anos 80, o mínimo que se pode dizer é que muito se andou desde aí e para bem melhor. E
como escreveu António Machado, o caminho faz-se caminhando. Continuemos pois a caminhar,
apostando decisivamente na ciência e investigação em Portugal. Q

governador@bportugal.pt
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