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SEMINÁRIO INTERNACIONAL  - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - UM 
INVESTIMENTO COM RETORNO

A CCP organizou o “Seminário Internacional - Segurança e Saúde no Trabalho - Um 
Investimento com Retorno” no passado dia 5 de novembro no Hotel Vila Galé em Lisboa.

A abertura de sessão contou com a presença do presidente da ADIPA e da CCP, Eng.º João 
Vieira Lopes que referiu que a segurança e saúde no trabalho é um tema importante não só 
por razões éticas elementares mas também ao nível da produtividade.

O tecido empresarial português, com 98,7% de pequenas, médias e micro empresas 
em que a formação dos gestores é reduzida nesta área, e sendo esta a nossa realidade 
empresarial é necessária fiscalização mas também necessária muita pedagogia.

 

INVESTIR BEM COMPENSA

Sessão de abertura com o Presidente da ADIPA e da CCP

Em Portugal a CCP considera como 
prioritário, desenvolver uma cultura de 
prevenção agregada a um regime jurídico 
equilibrado e com uma ação pedagógica 
junto das empresas.

De seguida, Teresa Moitinho de Almeida 
– Perita Sénior da SST (Segurança e Saúde 
no Trabalho) junto do Director “Emprego” 
da Direção Geral do Emprego, Assuntos 
Sociais e Inclusão – Comissão Europeia, 
referiu que nas diretrizes políticas apre-
sentadas pela candidata a presidente da 
Comissão Europeia, Ursula von der Leyen 
resulta que a política social da união eu-
ropeia continuará a estar no centro das 
prioridades políticas do próximo mandato 
da Comissão Europeia 2019-2024, ficando 
muito clara tal orientação quando a pre-
sidente anunciou a futura adoção de um 
plano de ação para a execução do pilar 
europeu dos direitos sociais.

Questões culturais no mercado de trabalho têm consequências para além do mer-
cado de trabalho, sejam no âmbito de acidentes nas empresas ou até de acidentes 
mortais no trabalho.

Referiu ainda que quer os empresários quer as organizações de trabalhadores quer 
as próprias autoridades têm de encontrar meios de solucionar esta problemática  
na emigração.
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Sessão de abertura com Perita Sénior da SST
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Abertura de sessão Manon Jacquot (CEPS)

UE numa perspetiva comparada por Mo-
nika Martišková - CELSI (Central European 
Labour Studies Institute). 

O subtema “Uma perspetiva de rede sobre 
a articulação do diálogo social” foi apre-
sentado por Carl Nordlund - Universidade 
Lincopinga através de vídeo. 

CONFERÊNCIA FINAL DO PROJETO “EESDA - REFORÇO DA EFICÁCIA NA 
ARTICULAÇÃO DO DIÁLOGO SOCIAL NA EUROPA”

A Conferência Final do projeto EESDA realizou-se no dia 21 de Novembro em Lisboa. O 
objetivo desta conferência foi o de permitir um debate sobre o tema do reforço da eficácia 
do diálogo social na Europa entre parceiros, decisores políticos e outras entidades interes-
sadas. No projeto de investigação da EESDA são retiradas evidências sistemáticas sobre 
a sua eficácia e a articulação do diálogo social ao nível da União Europeia (UE), abordando 
ainda, o funcionamento do diálogo social nos seu diferentes níveis e canais através dos 
quais o diálogo social a nível da UE – quer intersetorial, quer setorial - afeta os atores, as 
decisões e os resultados a nível nacional e vice-versa. Este projeto foi implementado por 
um consórcio com cinco parceiros e desenvolvido entre 2017 e 2019.

A investigação deste projeto foi desenvolvida em diversas fases, sendo que numa primei-
ra fase foi realizada uma avaliação da articulação do diálogo social entre o nível nacional e 
o nível Europeu em 27 Estados membros, com base num inquérito online dirigido aos par-
ceiros sociais nacionais e através de entrevistas junto dos parceiros sociais a nível da U.E.

Após a aquisição destes dados a investigação focou-se na eficácia do diálogo social na 
Estónia, Irlanda, França, Portugal, Eslováquia e Suécia, países da U.E com tradições de re-
lações industriais distintas dentro dos setores (construção, comércio, educação e saúde).

A sessão abriu com breves comentários da apresentação do projeto EESDA por Manon 
Jacquot - CEPS (Centre for European Policy Studies), e com a presença do Presidente da 
ADIPA e da CCP, Eng.º João Vieira Lopes, que referiu que este projeto é um ponto interes-
sante para as entidades envolvidas no sentido de se aprofundar conhecimento sobre os 
processos de diálogo social.

De seguida foram apresentados os resultados da pesquisa no projeto EESDA, a nível da 

Embaixador Luiz de Albuquerque Veloso 

APRESENTAÇÃO DO EMBAIXADOR NA ARGÉLIA

No dia 6 de novembro a AICEP organizou uma sessão de apresentação do novo Embaixa-
dor de Portugal na Argélia – Luiz de Alburqueque Veloso, tendo esta sessão decorrido nas 
instalações da AICEP em Lisboa.

Esta apresentação permitiu às empresas nacionais a oportunidade de se reunirem 
com o senhor embaixador, proporcionando assim a possibilidade de apresentarem os 
seus projetos na Argélia e de expor os tipos de apoio institucional que considerem rele-
vantes para a dinamização dos seus negócios neste mercado.

A sessão foi aberta pelo senhor embaixador que referiu que os contactos a nível político 
são difíceis e que o governo está em “stand by”, sendo que só irá para a Argélia em janeiro.

A sessão encerrou com a apresentação seguindo-se um debate com todos os partici-
pantes. Entre os presentes, destacam-se os representantes das empresas do sumol+-
compal, millenium bcp, entre outros.

Neste debate foi referido que quando há dificuldades as empresas devem contactar o 
seu gestor de cliente na aicep, pois esse é o primeiro parceiro a nível internacional.

Muitos dos presentes referiram terem tido problemas no que toca a pagamentos de 
trabalhos já executados, mas apesar disso, afirmam que a Argélia tem muito potencial, 
mas é necessário muito trabalho e persistência. O representante da AICEP também refe-
riu que todos os portugueses que vivem na Argélia ou que ali passem longas temporadas 

A temática desta conferência é da maior importância para as estancias europeias, 
nomeadamente para a comissão europeia. Referiu ainda que apenas através do desen-
volvimento de uma cultura de prevenção, podemos alcançar melhorias duradouras e 
concretas da proteção da saúde e da segurança no trabalho. 

Há inúmeros estudos realizados a nível europeu. Um deles foi publicado pela comissão 
europeia em 2010 sobre os benefícios em investir em saúde e segurança no trabalho o qual 
mostra que o investimento em saúde e segurança tem um retorno claro e seguro. Num 
dos estudos é indicado que por cada euro investido o retorno é a duplicar.

O tema “Custos e benefícios do investimento em SST” foi abordado por Christa Se-
dlatschek – Diretora da Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho e 
por Luísa Guimarães–Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições do Trabalho.

De seguida foi abordado o tema “Boas 
Práticas” numa mesa redonda moderada 
por Isabel Santos–Revista “Segurança” com 
a presença de empresas das áreas dos quí-
micos, reparação automóvel e retalho.

A sessão encerrou com as conclusões 
finais apresentadas por Manuel Marcelino 
Pena Costa da CCP.
 

devem inscrever-se no consulado por fora 
a que em caso de contingência o consula-
do tenha forma de avisar qual o ponto de 
saída do país.
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De seguida pois foram apresentados os mini estudos de caso de cada país por Alexandra 
Costa Artur – CCP (Portugal), Manon Jacquot – CEPS (França) e Bengt Larsson - Universi-
dade de Gotemburgo (Suécia). 

Em Portugal foram indentificadas  as seguintes prioridades e problemas:
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Entrada para a Gala

Apresentação de Alexandra Costa Artur - CCP

Após um debate moderado por Jann Masso - Universidade de Tartu Estónia, seguiu-
-se Jean- Paul Tricart, antigo Chefe de Unidade do Diálogo Social – Comissão Europeia 
que apresentou “A importância da articulação do diálogo social na UE” contando com a 
moderação de Bengt Larsson.

No primeiro painel o tema abordado foi a “Articulação do diálogo social setorial a nível da 
UE: perspectiva das partes interessadas” moderado por Alexandre Costa Artur (CCP) e con-
tando com a intervenção de  Joaquim Santos - FNE (Educação), Ricardo Gomes - FEPICOP 
(Construção), John Delamere - HSE (Saúde), Christiaan Boiten (Eurocommerce-commerce).

Foi o tema do segundo painel “O futuro do diálogo social europeu e os seu efeitos: que 

• Salário mínimo nacional
• Digitalização e novas formas de 
   organização do trabalho
• Formação constante

• Produtividade e competitividade 
   (trabalho ilegal)
• Proteção social

 

Já no diálogo social nacional, Portugal é constituído por um modelo de relação in-
dustrial centrado no Estado e com forte intervenção Estatal, basicamente tripartido e 
com um marco regulatório institucionalizado. Este modelo caracteriza-se por uma baixa 
disposição sindical, mas com uma razoável cobertura coletiva de negociação devido aos 
mecanismos de extensão.

• CIP - Confederação patronal
• CCP – Confederação patronal
• CAP - Confederação patronal

• CTP - Confederação patronal
• UGT - Confederação Sindical 
• CGTP - Confederação Sindical

caminho?”, coube a  Marta Kahancová (CEL-
SI) a moderação do debate e  contou com a 
presença de Maxime Cerutti (BusinessEu-
rope), Jeanette Grenfors - CEEP (Centro 
Europeu das Empresas com Participaçăo 
Pública), Oscar Molina - Autonomous Uni-
versity of Barcelona, Peter Scherrer - ETUC 
(European Trade Union Confederation) e 
João Silva - EESC (European Economic and 
Social Committee).

No final da sessão os coordenadores do 
projeto Manon Jacquot e Marta Kahancová 
- CELSI, teceram os comentários finais da 
sessão.

GALA PRÉMIO MERCÚRIO – O MELHOR DO COMÉRCIO E SERVIÇOS

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) e a Escola de Comércio de 
Lisboa (ECL) foram os promotores da 9ª Edição da Gala do Prémio Mercúrio – O Melhor do 
Comércio e Serviços, que se realizou no passado dia 25 de novembro no cinema São Jorge 
em Lisboa. Nesta Gala foram conhecidas as Empresas e Personalidades que se destaca-
ram em 2019 no setor do Comércio e Serviços. Depois de um espetáculo de entretenimento 
foram apresentados os nomeados para os prémios mercúrio contando com o humor do 
apresentador/humorista Nilton.
O “Prémio Mercúrio” contempla três àreas com diversas categorias, tendo-se atríbuido 
nesta Gala os seguintes prémios: 

Área empresa
- Empresas com História (Plantação de Ananases Augusto Arruda)
- Comércio Alimentar (O’live by Oliveira da Serra)
- Comércio Não Alimentar (ALFAIATARIA Paulo Battista) 
- Economia Digital (bordal.pt)
- Novos Conceitos (Palácio da Ginja)
- Serviços (Indie Campers)
- Franchising (MedicalShop)

Área Personalidades
- Formação & Atividade Profissional  (Francisco Quintino Ramos - ESPAÇOS ANGOLA, S.A.)
- Investigação (Prof. Doutora Teresa Barata Salgueiro)
- Jovem empreendedor (Vanessa Barragão)
- Personalidade do ano (Rui Miguel Nabeiro - DELTA CAFÉS)

Área Prestígio
- Prestígio (Salomão Kolinski - BOUTI-
QUE DOS RELÓGIOS)
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A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), promoveu no dia 10 de 
dezembro na Associação Nacional das Farmácias em Lisboa um Encontro-Debate 
sobre o Orçamento de Estado para 2020.

A sessão foi aberta pelo presidente da ADIPA e da CCP – Eng.º João Viera Lopes, 
o qual referiu tratar-se de uma sessão informal de reflexão sobre o enquadramento 
do orçamento do estado que seria apresentado formalmente no dia 16 de dezembro. 
Seguiu-se José António Cortez - Diretor Executivo da CCP que apresentou alguns 
indicadores macroeconómicos, os pontos críticos. 

Na sua apresentação, mencionou alguns pontos de situação da economia para enri-
quecer o debate com conhecimentos atualizados. Referiu que esta nova década não 
poderá continuar a assentar em políticas conjunturais focadas na dinamização da 
procura e tem que visar acima de tudo a competitividade da economia no quadro de 
um crescimento sustentável em que são necessárias políticas de oferta alimentadas 
por medidas com caracter mais estrutural. Para a CCP, a nossa economia confronta-
-se com a necessidade de reconfigurar o seu modelo económico que ainda não fez a 
passagem para a nova realidade com a revolução do digital. Afirmou ainda que não 
é possível ter sucesso aplicando as políticas do passado como solução para o futuro. 

De seguida foram apresentados alguns dados, nomeadamente referentes ao cres-
cimento: é um facto que a economia tem vindo a crescer, estivemos e estamos a 
convergir, nomeadamente nos três últimos anos em que houve uma tendência de 
convergência de 1,6 pontos percentuais, mas após uma longa sequencia de anos a di-
vergir, entre 2011 e 2015 divergimos 10 pontos percentuais. Mesmo com as previsões 
da comissão europeia para os próximos anos, a convergência poderá representar 
em cinco anos qualquer coisa como 2,7 pontos percentuais, ou seja, ainda longe dos 
pontos perdidos durante o período da crise. 

Quanto ao comércio externo, é verdade que as exportações brutas têm vindo a 
aumentar bem como o peso das exportações no PIB, no entanto a taxa de cobertu-
ra das importações pelas exportações tem vindo a baixar, encontrando-se  hoje a 

Mesa redonda com  António Peres Metelo, João Ferreira do Amaral, Manuela Ferreira Leite e Ricardo Cabra

baixo do valor de 2013 como resultado da 
evolução negativa da balança de bens, 
fazendo com que a balança de bens e 
serviços possa vir de novo a registar um 
saldo negativo em 2019, uma previsão 
que o governo apontou nos documentos 
que enviou para Bruxelas. 

Segundo os números do Banco de 
Portugal o contributo líquido das expor-
tações tem vindo a diminuir tendo sido 
esse o facto que explica a desaceleração 
do PIB após 2017. O contributo da pro-
cura externa passou de um valor de 1,9 
pontos percentuais em 2017 para apenas 
0,4 pontos percentuais em 2019.

Após esta apresentação seguiu-se uma 
mesa redonda sobre o tema “Perspectivas, 
Incertezas e desafios: o possível e dese-
jável para o O.E. 2020” que contou com 
a moderação de António Peres Metelo 
e com a participação dos economistas: 
João Ferreira do Amaral, Manuela Ferreira 
Leite e Ricardo Cabral. 

A sessão encerrou com a apresentação 
das propostas da CCP para o O.E. pelo 
Engº João Vieira Lopes, Presidente da 
Direcção da CCP.

ENCONTRO - DEBATE SOBRE O ORÇAMENTO DO ESTADO 2020 - “UM O.E. PARA UM NOVO CICLO ECONÓMICO”


