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Conceito australiano já chegou à região Centro

Trabalhadores desmotivados?
Engage and Grow promete ajudar

Eurico Brilhante Dias levou recados e problemas para resolver

Secretário de Estado da Internacionalização em Leiria

Empresários pedem ajuda para
manter sucesso nas exportações
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 Os presidentes da Nerlei e da Cefamol pediram na semana passada a
ajuda do secretário de Estado da Internacionalização para ultrapassar
algumas dificuldades, por um lado, e
para manter a trajectória de sucesso
do distrito, por outro. Em dez anos, as
exportações da região cresceram 92%
(a nível nacional subiram pouco mais
de 40%) e os empresários querem
manter esta tendência, mas há entraves que subsistem.
“Há algumas coisas que gostaríamos que nos ajudasse a ultrapassar”,
afirmou Jorge Santos, presidente da
Nerlei, apontando as “dificuldades na
obtenção de vistos de entrada em Portugal de cidadãos marroquinos”, “o
que dificulta a recepção de empresários nas empresas e associações” portuguesas.
No almoço de trabalho com Eurico
Brilhante Dias, o presidente da Nerlei
falou ainda na dificuldade de obtenção de vistos para a Argélia e a “dificuldade na transferência de divisas”.
Quanto ao Irão, realçou a “impossibilidade de efetuar transferências
bancárias” e a “dificuldade no contacto” com a embaixada portuguesa
em Teerão.
Por cá, são problema os “processos
de desalfandegamento demorados”
e os custos dos portos nacionais que
“são muito elevados e por isso os armadores estão a desviar-se de Portugal”. Elencou ainda um conjunto de
medidas que afectam a competitividade das empresas, entre elas a legislação laboral, que deve ser “flexí-

Secretário de Estado
Exportações devem
pesar 50% do PIB
No almoço de trabalho realizado
na Nerlei, Eurico Brilhante Dias
apresentou os pontos principais do
programa Capitalizar e reforçou a
ideia de que é fundamental
continuar a aumentar o peso das
exportações no Produto Interno
Bruto (PIB). Os actuais 44% são
resultado de um esforço
importante, mas ainda assim são
“insuficientes para continuarmos
a sustentar o crescimento da
economia portuguesa”. O
secretário de Estado disse que o
Governo estabeleceu como meta o
objectivo de chegar a meados da
próxima década com um peso das
exportações a atingir os 50% do
PIB. O orador lembrou que se as
exportações têm crescido o
mesmo não se aplica ao número de
exportadores. “A base não se
alargou” e é constituída sobreduto
por micro e pequenas empresas,
muitas delas “dependentes de um
só mercado”. Por outro lado,
segundo o governante, nos
últimos cinco anos só dez mil
empresas “exportaram todos os
anos”. E embora todos os anos
entre cinco a seis mil novas
empresas passem a exportar,
também é verdade que o mesmo
número delas deixa de o fazer,
explicou Eurico Brilhante Dias,
que deixou o desafio: as
empresas têm de procurar outros
mercados, para diversificar.

vel”, e o “elevado absentismo por baixas por doenças profissionais”.
Entre outros aspectos, Jorge Santos
reclamou ainda previsibilidade fiscal.
“Estamos em período de grande investimento e necessitamos de saber
a médio e longo prazos o que é que vamos pagar, como se vai processar o sistema fiscal”.
Eurico Brilhante Dias reconheceu
que algumas das queixas são conhecidas, outras são “velhos problemas”
que é preciso ouvir para o Executivo
“incorporar na política pública as prioridades, vontades e dificuldades que
têm os empresários e as empresas”.
João Faustino, presidente da Cefamol, que organizou o almoço de
trabalho com a Nerlei, lembrou que
a indústria portuguesa de moldes
“assume-se hoje como um player de
referência mundial, detentor de um
posicionamento estratégico de suporte e integração das cadeias de valor dos principais clientes mundiais,
com especial incidência na indústria
automóvel”.
As exportações “registaram um
aumento superior a 100%” entre 2010
e 2017. “A internacionalização, por via
das exportações, do investimento,
da integração em cadeias de valor globais, da vigilância de mercado ou
das parcerias em projetos europeus de
I&D e inovação que se têm constituído, assume um papel preponderante para a definição do posicionamento das empresas e, por que não dizer, do sector como um todo”, frisou
João Faustino, afirmando que o sector acredita poder contar com o apoio
do governo para “manter esta trajectória de sucesso”.

 Segundo dados da consultora Gallup, relativos a 2017, em Portugal só
16% dos trabalhadores estão “activamente comprometidos” com a empresa onde trabalham. Já os “não
comprometidos” são 70% e os “activamente descomprometidos” chegam aos 14%. De acordo com um estudo da Deloite, só o grupo dos “activamente comprometidos dá dinheiro às empresas e, inclusive, determina a percentagem de valor do salário que as empresas desperdiçam
com os restantes”.
A Engage and Grow Portugal pretende ajudar a resolver esta questão.
O conceito nasceu na Austrália, no último trimestre de 2017 abriu uma
empresa em Lisboa e este ano chegou
à região Centro, pela mão da facilitadora/coach certificada Sandra Matias, de Fátima. “Nós temos o knowhow para ajudar as empresas a quantificar essas perdas ocultas, temos
uma ferramenta que avalia o grau de
emprego das equipas e soluções para
ajudar a melhorar o nível de liderança, assim como motivação e emprego dos colaboradores em prol de
maiores resultados, ao mesmo tempo que se eleva a satisfação das pessoas e o orgulho de fazer parte dessas
empresas”, explica.
A Engage and Grow Portugal disponibiliza “programas inovadores
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apenas 11% dos trabalhadores da
União Europeia se sentiam
“activamente comprometidos”
com a empresa no ano passado.
Em Portugal essa percentagem
era de 16%

que coloca ao serviço das empresas,
organismos oficiais e entidades desportivas”, com o intuito de ajudar a
“reduzir os erros humanos, diminuir
a rotatividade dos colaboradores e,
ainda, aumentar a rentabilidade”. É
que “a desmotivação profissional é actualmente um dos problemas mais
alarmantes do mundo empresarial e
um dos que maior impacto negativo
possui na economia a nível global”,
aponta a Engage and Grow. E “apesar
de as empresas reconhecerem as vantagens de criar e manter equipas envolvidas e comprometidas, na prática o envolvimento dos colaboradores
não tem vindo a aumentar desde o início do século XXI”, alerta.

Empresa abriu recentemente em Leiria

Loja de Apoio ao Lesado ajuda
cidadãos a serem ressarcidos
 Um acidente na viagem para o emprego é considerado acidente de trabalho? As indemnizações ou pensões por acidente de trabalho estão sujeitas a penhoras? Um condutor provoca um acidente, como é que sei se
tem seguro válido e qual a seguradora? Estas são algumas das questões
para as quais a Loja de Apoio ao Lesado ajuda a obter resposta.
Recentemente aberta em Leiria,
a empresa trata assuntos relacionados com acidentes rodoviários,
acidentes de trabalho e negiglência,
entre outros. O objectivo é ajudar
aqueles que se sentem lesados a
“obter o maior valor financeiro possível” da parte das seguradoras ou
outras entidades com responsabilidades no caso.
“Muitas vezes, as companhias de
seguros procuram atribuir ao segurado o mínimo valor possível. E nem
sempre as pessoas sabem o que fazer.
O nosso papel é ajudar os lesados a obter o valor a que têm direito”, explica
Rui Calado Sousa, que está à frente da
Loja de Apoio ao Lesado.

Este é um conceito novo no nosso
País, reconhece o responsável, referindo que apenas a Deco e o Portal do
Consumidor prestam serviços semelhantes. “Sem qualquer custo de análise processual”, a Loja de Apoio ao Lesado analisa a situação do cliente e
quando se percebe que “não está a ser
devidamente compensado” prestalhe “todo o apoio necessário para levar o caso às devidas instâncias”. O
cliente só pagará o serviço se ganhar
a causa, garante Rui Calado Sousa.
“Fazemos uma primeira avaliação, sem custos, e se o processo tiver condições para avançar e a pessoa quiser procuramos resolver a situação, sempre com uma abordagem amigável face à entidade em
causa. Só se esta estratégia não resultar é que se avança com o processo jurídico”, explica o responsável, adiantando que, nesse caso,
a Loja de Apoio ao Lesado assegura os custos. No final, a pessoa terá
de pagar uma percentagem, definida à partida, que pode rondar os
20%, “dependendo da situação”.

