
8.ª CONFERÊNCIA DA CENTRAL DE BALANÇOS

O Banco de Portugal realizou no dia 4 de fevereiro a “8ª Conferência da Central de Balanços 
- O dinamismo do setor empresarial” no Museu do Dinheiro em Lisboa.

A sessão de abertura contou com a intervenção do Dr. Carlos Costa - Governador do Banco 
de Portugal, seguindo-se Dr. Pedro Siza Vieira - Ministro Adjunto e da Economia que referiu 
que Portugal fica dotado de uma ferramenta das mais modernas da UE. Referiu igualmente 
que devido à pressão da crise, as empresas portuguesas foram forçadas a adaptarem-se e 
por essa razão tornaram-se mais dinâmicas e competitivas.

As empresas estão a crescer e a ganhar quota no mercado competitivo.
A Dra. Paula Casimiro - Coordenadora da Área da Central de Balanços do Banco de 

Portugal apresentou o painel “Os novos Quadros da Empresa e do Setor: a informação das 
empresas colocadas ao seu serviço”. 

Na referida apresentação foi exposta a ferramenta que o Banco de Portugal tem dispo-
nível no seu site e que permite consultar indicadores económicos e financeiros sobre as 
empresas portuguesas de forma interativa. A ferramenta é constituída por um conjunto de 
painéis económico-financeiros sobre as empresas não financeiras portuguesas:

» Informações gerais;
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Sessão de abertura com o Governador do 
Banco de Portugal - Dr. Carlos Costa

Sessão de abertura com o Dr. Pedro Siza 
Vieira - Ministro Adjunto e da Economia  

ADIPA (Associação dos Distribuidores de Produtos Alimentares)

ROADSHOW DO PROGRAMA 
COMÉRCIODIGITAL.PT \ LEIRIA

Já começou o Roadshow do programa 
“ComércioDigital.pt”, uma iniciativa con-
junta da ACEPI – Associação da Economia 
Digital e da CCP - Confederação do Co-
mércio e Serviços de Portugal, que está 
a percorrer Portugal, de Norte a Sul, com 
sessões de informação e workshops com 
o objetivo de capacitar mais de 50 mil em-
presas portuguesas (na área do comércio 
e serviços) para a economia digital. 

A ADIPA é parceira oficial do programa 
e por essa razão não poderia deixar de 
estar presente na primeira sessão que se 
realizou no dia 6 de fevereiro em Leiria, 
onde foi destacada a importância do co-
mércio digital e revelado como o merca-
do online permite captar novos clientes e 
o crescimento dos negócios.

A sessão iniciou-se com a presença 
de Dr. Lino Duarte Ferreira – presidente 
da ACILIS – Associação de Comércio, 
Indústria, Serviços e Turismo da Região 
de Leiria, Dr. Alexandre Nilo Fonseca - 
Presidente da ACEPI, Eng. João Vieira 
Lopes – Presidente da CCP e da ADIPA, 
Dr. Raúl Miguel Castro - Presidente da 
Câmara Municipal de Leiria, Dr. Pedro Siza 
Vieira – Ministro Adjunto e da Economia. A 
sessão de informação “Colocar o negócio 
das PME do Comércio e Serviços mais 
próximo do futuro” foi apresentada pelo 
Dr. António Teixeira - Coordenador do 
Programa Comércio Digital.
Os temas “Porque é importante a pre-
sença digital nas empresas de comércio 
e serviços?” e “Como captar novos clien-
tes e aceder a novos mercados com o 
digital?” foram abordados por António 

 

          DE NEGÓCIO

» Caracterização do setor;
» Atividade e rentabilidade; 
» Liquidez e tesouraria; 
» Fluxos de caixa; 
» Fontes de financiamento; 
» Indicadores de risco; 
» Estrutura do balanço;
» Informação de quartis;
» Comparação internacional.

O Dr. Mário Lourenço – Coordenador do Núcleo de Análise Setorial do Banco de Portugal 
apresentou o tema “Dinamismo do setor empresarial: o que nos dizem os dados da Central 
de Balanços do Banco de Portugal”, onde foram apresentados alguns dados da Central de 
Balanços do Banco de Portugal tais como:

» Aumento de 1,7% (2017) do número de empresas em atividade nos últimos anos,   
aumento generalizado das empresas das várias classes de dimensão (micro, 
PME’s, grandes empresas);

» Maior dinamismo das empresas da agricultura e pescas e dos outros serviços;
» Empresas de elevado crescimento e “gazelas” são maioritariamente micro empresas;
» Existe maior rentabilidade, mais investimento, mas menor autonomia financeira;
» Setor exportador mais relevante tendo em conta o número de empresas;
» Menor nível de pressão financeira.

Seguiu-se o painel sobre o dinamismo do setor empresarial em Portugal, que contou 
com a presença  da Dra. Ana Paula Serra - Administradora do Banco de Portugal, como 
moderadora e com os seguintes intervenientes: Eng. Carlos Oliveira - empresário (antigo 
Secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação), Henrique Cruz 
- Instituição Financeira para o Desenvolvimento, Nuno Mangas, IAPMEI — Agência para a 
Competitividade e Inovação, I.P., Rita Marques, Portugal Ventures.

A sessão encerrou com a intervenção do Dr. António Garcia – Diretor do Departamento 
de Estatística do Banco de Portugal.
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Lucena de Faria - Apresentador Comércio Digital, que referiu as seguintes vantagens 
do comércio digital:

» Aumento das vendas;
» Vantagens comerciais;
» Redução de custos;
» Expansão internacional;
» Receitas 24 horas, 7 dias por semana;
» Investimento reduzido.

Por fim seguiu-se um debate sobre “Comércio Digital: Oportunidade para as PME 
Portuguesas”, que contou com a presença de diversos patrocinadores. 

CONFERÊNCIA “VIVE(R) COM MENOS PLÁSTICO”

No dia 22 de fevereiro decorreu no LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil) em Lisboa 
a conferência  “Vive(r) com menos plástico”. A abertura de sessão contou com as palavras do 
Dr. João Pedro Matos Fernandes – Ministro do Ambiente e Transição Energética, que afirmou 
que o Governo decidiu a antecipação dos prazos da União Europeia no que toca à eliminação 
de plásticos descartáveis, que estava prevista para 2021 e que nada impede ser antecipada 
para o segundo semestre de 2020, visto que o mercado já está a adaptar-se, como é o caso 
das grandes superfícies comerciais onde já se encontram cotonetes com a vareta de cartão, 
e a retirada progressiva de pratos, talheres e copos de plástico descartáveis. 

Seguiu-se a apresentação  da estratégia da União Europeia para os plásticos que 
contou com a moderação do Dr. Nuno Lacasta – Presidente da Agência Portuguesa 

SEMINÁRIO “O PAPEL E 
IMPORTÂNCIA DO RETALHO 
INDEPENDENTE”

O ISEG - Instituto Superior de Economia 
e Gestão acolheu no passado dia 22 de 
fevereiro o seminário sobre “O Papel e 
Importância do Retalho Independente”, 
organizado pelo CEGE – Centro de Estu-
dos de Gestão, no âmbito da Pós- Gradua-
ção em Retail Management and Logistics. 
Neste seminário interveio Eng. João 
Vieira Lopes - Presidente da ADIPA – As-
sociação dos Distribuidores de Produtos 
Alimentares e da CCP - Confederação do 
Comércio e Serviços de Portugal, que 
referiu que o setor do comércio, no que 
se concerne às habilitações literárias dos 
trabalhadores do setor, caracteriza-se 
por uma estrutura de pessoal ainda com 
baixas qualificações, já que cerca de 
metade (47,7%) possuem apenas o Ensi-
no Básico, 35,8% o Ensino Secundário e 
apenas 12,5% possuem uma Licenciatu-
ra. Enumerou também as variadas condi-
cionantes do comércio:

» As condições económicas;
» A evolução demográfica (envelhe- 

De seguinda houve um período de debate subordinado ao tema “Sistemas de incentivos e 
depósitos de embalagens em prática” que contou com a moderação de Dr. Nuno Lacasta – 
Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente e a presença dos oradores: Dr. Gintaras Var-
nas – Diretor-Geral da USAD (Sistema de depósito de devolução da Lituânia), Dra. Clarissa Mo-
rawski – Diretora-Geral da Reloop Plataform, Tor Guttulsrud – Diretor Financeiro da Infinitum.

Da parte da tarde foi abordado o tema “Inovação e empresas – os primeiros passos 
rumo ao futuro” que contou com a moderação de Dr. Fernando Leite e com os oradores 
Dr. Carlos Pais – EGF - Environment Global Facilities, Dra. Luisa Magalhães – Diretora 
Executiva da Smart Waste, Dra. Ana Trigo Morais – CEO da Sociedade Ponto Verde, Dr. 
Vitor Martins – Sonae, Dra. Cristina Tadeu – Consultora de Marketing da Prime Food 
S.A., Dr. Luís Veiga Martins – Nova Bussiness School. 

O último tema abordado nesta conferência foi “Green Deals - Compromissos e resulta-
dos alcançados”, que contou com a moderação do Dr. Mercês Ferreira – Vogal da Agência 
Portuguesa do Ambiente, e com os seguintes oradores: Nuno Pinto de Magalhães – Pre-
sidente da APIAM (Associação Portuguesa dos Industriais de Águas Minerais Naturais e 
de Nascente), Márcio Cruz – Presidente da PROBEB (Associação Portuguesa de Bebidas 
Refrescantes Não Alcoólicas), Maria Estarreja – Vice-Presidente da APIAM (Associação 
Portuguesa dos Industriais de Águas Minerais Naturais e de Nascente) e Pedro Carvalho – 
Diretor da AHRESP (Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal). 

Couberam as palavras de encerramento da conferência a S. Ex.ª Eng. João Torres – 
Secretário de Estado da Defesa do Consumidor e S. Ex.ª  Dr. Carlos Martins – Secretário 
de Estado do Ambiente.

do Ambiente. Neste tema foram apro-
fundadas as seguintes áreas: Diretiva 
“Plásticos de um uso Único” por Dr. Paulo 
Lemos – Comissão Europeia; Legislação 
na Estónia sobre embalagens de bebidas, 
por Dr. Mihkel Krusberg - Conselheiro 
do Ministério do Ambiente da Estónia; 
Relatório do grupo de trabalho sobre 
plásticos, por Eng.ª Ana Cristina Carrola - 
Agência Portuguesa do Ambiente.

Abertura da sessão com o Ministro do  
Ambiente e Transição Energética

Apresentação do Eng. João Vieira Lopes 

cimento, migratórios, entre outros);
» Padrões de consumo;
» Exigências ambientais;
» Política de concorrência e regula 

rísticas dos meios urbanos, incluin-
do a mobilidade da população e sua 
distribuição no território;

ção económica;
» Ordenamento do território e caracte- 

» Acesso e uso das TICs.

Por fim foi referido que é inquestioná-
vel o peso do setor do comércio no nosso 
país, tendo o comércio independente um 
papel insubstituível. Destacando que é 
inquestionável o papel do comércio para 
reforçar a coesão social e territorial.


