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Bruno Bobone Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP)

“O custo da
energia é um
grande problema”
Textos Anabela Campos

A cumprir o segundo mandato à frente
da Câmara de Comércio e Indústria
Portuguesa (CCIP), Bruno Bobone, não
podia estar mais satisfeito. Reanimou a
rede das Câmaras de Comércio portuguesas, e conseguiu chegar ao sétimo
encontro internacional, realizado em
Berlim, com um trunfo: o ambicionado reconhecimento das Câmaras de
Comércio no exterior pelo Estado português. Um selo de credibilidade que
era aguardado há cerca de uma década
por aquela que gosta de ser reconhecida como a AICEP privada. Frontal,
o também presidente do Grupo Pinto
Basto é duro nas críticas à EDP, defende o aumento de salários e a descida
de impostos e lamenta a dificuldade de
acesso ao crédito e a falta de músculo
financeiro da AICEP.
P As pequenas e médias empresas
(PME) viraram-se para fora. Estão
melhores?
R Houve uma grande evolução, uma

autêntica revolução. Ganharam autonomia e mostraram uma grande
capacidade de se integrar, uma característica muito portuguesa que estava
metida na gaveta.

P A crise fez despertar essa pulsão...
R Sim, e algum mérito é do anterior

Governo. Os empresários estavam
muito dependentes do Estado, procuravam sempre o nicho de mercado onde o Estado traria benefícios, e
agora autonomizaram-se. Precisam,
porém, de algum apoio do Estado no
sentido de se criarem ferramentas
que facilitem entrada em outros mercados. O Estado pode, por exemplo,
negociar a diminuição de taxas alfandegárias. O momento da entrada é o
mais difícil, e aí o apoio é fundamental, o Estado pode fazê-lo de subsídios
ou por intermédio da AICEP ou das
redes das Câmaras de Comércio.

P Tem sido crítico em relação à AICEP...
R Competimos com parceiros que têm

dinheiro a sério para ajudar as empresas a internacionalizar-se. A AICEP
nessa perspetiva ainda é pouco eficaz.
Tem contudo melhorado no apoio, no
acompanhamento e conhecimento
das realidades, e tem criado vantagens
na partilha de conhecimentos com as
Câmaras de Comércio e vice-versa. A
sociedade civil também tem obrigações
e num Estado sem recursos não vale
apenas dizer mal, é preciso encontrar
soluções, e é a isso que nos propomos.

P Como é a relação com o Governo?
R Este Governo facilita as parcerias.

Foi com o atual primeiro-ministro [António Costa] que fizemos uma parceria
com a Câmara de Lisboa, o Invest Lisboa [agência de promoção económica].
É um sucesso. Temos conseguido angariar muito investimento para a cidade.

P Em 2015 dizia que Portugal era um
país governado pelo medo. Estamos
com vontade de perder esse medo
atávico que não nos deixa avançar?
R Não sei se já nos consciencializamos

verdadeiramente disso, é uma questão cultural. Mas há uma tentativa
de mudança na nova geração. O nível
de investimento nas startups mostra
que há uma geração com vontade de
fazer coisas. A crise obrigou-os a criar
emprego e a serem mais ousados. Estamos mais otimistas, mais indepen-

Empresas
asfixiam por
falta de crédito
As empresas portuguesas,
admite Bruno Bobone, estão com
dificuldade de acesso ao crédito
e isso está a asfixiá-las. “Os
bancos não estão a emprestar
dinheiro às empresas. Com isso
matamos empresas em situação
difícil mas que podiam
desenvolver-se caso tivessem
acesso a crédito. É uma asneira.
A desculpa de que há novas
regras para a banca impostas por
Bruxelas não colhe. Vamos a
Bruxelas discutir várias coisas,
porque não discutimos esta
questão”, frisa o empresário.
“Parece haver a ideia de que
Bruxelas pode decidir como irá
ser o futuro da banca em
Portugal, temos de nos revoltar
contra isso. Não há razão
nenhuma para que Bruxelas
decida quantos bancos irá haver
em Portugal e de quem serão”,
acrescenta. Bobone admite que
fica a impressão de que Bruxelas
deu um empurrão para que a
propriedade da banca
portuguesa fosse espanhola, e
isso é negativo. “Será mais difícil
uma empresa portuguesa com
dificuldades ser apoiada por um
banco espanhol do que por um
banco português.” Admite ainda
que a Caixa “está muito
entusiasmada em tornar-se o
banco das empresas, mas não
tem prática nem estrutura
vocacionada para isso. Vai
demorar tempo”. O gestor
considera ainda que a banca vive
paralisada com o pânico de fazer
algo que possa ser errado e criar
um problema no futuro. Por isso,
as empresas estão à procura de
alternativas de financiamento,
como o capital de risco, e já
encontraram. “Para as empresas,
uma Justiça lenta é uma má
justiça. Devia dar-se mais poder
aos juízes nas questões
económicas, para diminuir o
tempo que demora a concluir um
processo e a Justiça ser mais
rápida”, afirma. O gestor critica a
recente posição da Justiça face
ao caso ‘Operação Fizz’ que
envolve uma guerra diplomática
com Angola por causa do
julgamento de Manuel Vicente
em Portugal. “Estamos a criar
um problema de dimensão
enorme, que poderia ser
resolvido com a aceitação de um
protocolo”. Afirma ainda que as
empresas portuguesas já estão a
sofrer danos colaterais e que
Portugal está a ser ultrapassado
por outros países. “Estão a
ocupar um espaço que era nosso
e por uma questão de teimosia
pura e de uma Justiça que não vai
resolver nada.”

dentes, menos acomodados. A riqueza
é um fator de inércia terrível, porque
quem tem não quer perder nem arriscar. Quando comecei a falar do medo
fui muito criticado. As pessoas não
gostam que se diga que há medo nem
de assumir culpa. O primeiro-ministro, um homem que até é corajoso e
um grande negociador, aquando dos
incêndios ou do desaparecimento das
armas, não conseguiu assumir a culpa.
P Os governos de esquerda afinal não
antagonizam tanto com os empresários como se temia...
R A vantagem dos governos de esquer-

da é que como não se focam tanto nas
questões económicas acabam por aceitar com mais facilidade a ajuda das empresas para desenhar o seu caminho, e
isso para as empresas é uma mais-valia.
Porém, tem havido bons momentos em
todas as épocas. A grande mudança
foi que este Governo trouxe uma certa esperança aos portugueses e isso
fez com que as pessoas começassem
a trabalhar mais, a produzir mais e a
comprar mais. Associado ao crescimento da Europa deu um resultado
francamente positivo.

P Que impacto tem o desaparecimento das grandes empresas?
R É um drama, é muito negativo e é

um crime. Estamos a sofrer as consequências da destruição de um capital
extraordinário, num país com pouco
capital. Argumentou-se na altura que as
empresas não deviam ser geridas pelo
Estado, era uma questão ideológica,
mas na verdade o que se tentou fazer
foi aumentar ao máximo o rendimento
gerado pela venda para alimentar o Orçamento do Estado. Vender infraestruturas é um erro. Vendemos caro para
gerar receitas e com isso comprometemos o desenvolvimento. Tentou valorizar-se ao máximo a EDP no momento
da venda. Hoje pagamos uma energia
muito mais cara do que seria desejável
e permitimos-lhe ter lucros elevados.
Tão elevados que pode fazer uma sede
na primeira linha da cidade de Lisboa
ou gastar dinheiro a fazer museus, não
é sua a função, nem deve ser o objetivo de uma empresa de eletricidade.
A EDP gasta dinheiro a fazer coisas
que estão completamente à margem,
penalizando com o custo caríssimo da
energia o desenvolvimento da indústria
portuguesa, pobre e sem capitais. Os
portugueses mais pobres não podem
aquecer a casa porque não têm dinheiro
para pagar a energia. Existe mérito na
gestão privada, é normalmente mais
eficiente, mas não me parece correto
ter apenas capital privado em infraestruturas relevantes para a economia.
A solução encontrada para a TAP é
francamente mais útil, dá-se a gestão
aos privados, mas o controlo sobre a
propriedade mantém-se no Estado.

P O preço da energia é um dos problemas das empresas?
R O custo da energia é um grande

problema para as empresas portuguesas e para o país. Penaliza a produção
e as famílias.

P Como é que podemos ter uma energia mais barata? Baixando os impostos?
R Baixando os impostos, mas também

revendo as bases em que foi feito o
acordo de venda da EDP. Há que renegociar. As condições alteraram-se,
o rendimento da empresa é extraordinário e portanto tem de ser repensado.
O Estado tem de ser cuidadoso e não
descredibilizar a sua posição mas tem

de ser mais forte na forma como faz
valer os interesses nacionais. Não é
competência da EDP fazer museus, só
o faz para dar nas vistas e fazer figura.
Se a EDP não precisa do dinheiro que
gastou a fazer o museu devia distribuí-lo em descontos na energia às pessoas
de rendimentos baixos.
P O salário mínimo é demasiado baixo?
R O ordenado mínimo é miserável,

não conseguimos transformá-lo num
ordenado digno, o que devia ser aliás
o desígnio dos governos, centrais
sindicais e associações empresariais.
Enquanto não tivermos pessoas motivadas para trabalhar não vamos conseguir fazer as empresas produzirem

mais. Estamos em competição com
empresas alemãs, que valorizam os
trabalhadores e a partir de uma determinada dimensão têm um membro da
comissão de trabalhadores na administração para acompanhar a gestão
e ter uma voz construtiva. Mas para
aumentar salários é preciso aumentar
a rentabilidade das empresas.
P Precisamos de uma baixa de impostos?
R Impostos mais baixos têm provado

que são uma mais-valia para o desenvolvimento das economias, o que acaba
por reverter a bem da população. Em
Portugal temos de perder o medo de
exigir distribuição. Não conseguimos
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Bruno Bobone
elogia a
ousadia das
empresas que
optaram pela
internacionali
zação e diz
que este
Governo trouxe
esperança aos
portugueses
e isso fez
com que
trabalhassem
mais,
produzissem
mais e
comprassem
mais
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acordos para aumentar o rendimento
porque temos medo que ele fique nas
mãos de algumas pessoas e não de
todos. Julgo que isto se resolve com
obrigação de distribuição de rendimentos, o que é profundamente justo.
Devíamos reduzir o IRC, que não é um
valor extraordinário para as receitas
fiscais, e simplificar mais. O Estado
deve legislar e fiscalizar, missão pouco realizada em Portugal. O controlo
deve ser feito por poucas pessoas mas
de forma eficiente. O governador do
Banco de Portugal (BdP), por exemplo,
não pode ir visitar o presidente de um
banco, tem de ser o banqueiro a ir ao
BdP, e tem de ser exigente e duro com
ele, não pode ser reverente.

PP AchaPquePosPreguladoresPfalharamP
muito?
R Completamente. Porque o controlo

exige trabalho.

PP NãoPtemPaPverPcomPoPfactoPdePtermosPumaPelitePpequenaPePreceioPdeP
serPfrontais?
R Tem-se medo de contrariar alguém

que é aceite de forma unânime no
país. Devíamos ser mais frontais a
defender os nossos valores, e não abdicarmos deles se forem diferentes
dos de uma pessoa que toda a gente
diz que é especial. Depois pagamos, e
pagamos sempre porque isto é recorrente em Portugal.
acampos@expresso.impresa.pt
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ainda
só pagou
17% dos
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TEMPO DE
REFORMA COM
SAÚDE EM QUEDA
A idade legal de
aposentação sobe
todos os anos e a
esperança de vida com
saúde nem por isso.
Até 2060 pode pode
cair para dois anos e
oito meses (homens)
e um ano e um mês
(mulheres) E6

Intervenção no
BES pode custar,
num cenário-limite,
€8790 milhões

Despacho
infeliz

N

o âmbito das
Comemorações do
Dia Internacional da
Felicidade, a secretária
de Estado da Saúde
decidiu associar-se a
esta efeméride com a assinatura de
um despacho cujo objetivo é o de
“pôr em prática um plano de ação
com medidas concretas dirigidas à
melhoria dos indicadores de bemestar das pessoas que trabalham
nos organismos e entidades do
Serviço Nacional de Saúde”.
Para tal, constituiu um
indispensável grupo de trabalho
do qual se espera uma inevitável
“proposta” de plano de ação que

“Ordenado
mínimo é
miserável”
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Após os incêndios de 2017,
pode haver falta de matéria-prima e a solução passará
pelas compras de biomassa a
Espanha. E19
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Michael Ash
Professor na
Universidade de
Massachusetts nos EUA

“Bancos
armazenam
gasolina
sem regras
contra
fósforos”

Bancos sobem valor cobrado
por transferências e pagamentos,
num mercado onde nascem startups
financeiras com encargos baixos
ou nulos para os clientes.
Qual o segredo destas empresas? E8

E37

ILUSTRAÇÃO HELDER OLIVEIRA

As centrais do Fundão e
Viseu serão inauguradas
já no final do ano

Será possível que um
membro do governo
do Ministério da Saúde
precise de mais estudos
para descobrir as causas
de infelicidade dos seus
trabalhadores?

Bruno Bobone
Presidente da Câmara
de Comércio e Indústria
Portuguesa (CCIP)

Entre 2013 e 2017, os bancos contribuíram com
€1049 milhões para o
Fundo de Resolução. Mas
ainda há cerca de €5000
milhões por pagar. E10

Vão ser investidos €412
milhões em 11 centrais
de biomassa florestal

7 de abril de 2018
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Manuela Ferreira Leite

> Número de casas vendidas pode crescer 30%
e chegar às 200 mil > Dados do 1º trimestre permitem
antever melhor ano desde, pelo menos, 2009 E23

Portugal
preparado
para aplicar
sanções
à Ryanair
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atinja o objetivo de melhoria de
bem-estar no tradicional prazo de
60 dias após tão relevante decisão.
Será possível que um membro
do governo do Ministério da Saúde
precise de mais estudos para
descobrir as causas de infelicidade
dos seus trabalhadores?
Todos sabem a situação dos
salários, dos horários, das
carreiras, da escassez dos meios
humanos e financeiros, da
organização dos serviços, todos,
menos a secretária de Estado?!
Mas para nos tranquilizar quanto
aos custos de tão incompreensível
grupo de trabalho, determinou que
os seus elementos não recebam
qualquer remuneração adicional
face ao que recebem nos seus
lugares de origem, mas que serão
dispensados das funções que
desempenhavam.
E não tem custos?!
Tudo neste despacho é supérfluo
e desconcertante face ao problema
sério que finge querer tratar.
Verifiquei a data do despacho.
Não era 1 de abril.
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Mais simples, mais digital.
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