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Será revelador, embora não surpreendente, que a "inflação" - escrita 
89 vezes ao longo destas páginas - prevaleça sobre "Portugal", 
"empresas", "guerra" ou "incerteza" entre todas as palavras aqui 
partilhadas. Não é para menos: o aumento dos preços, que já condicionou 
a vida das famílias e das empresas em 2022, ameaça encavalitar-se 
igualmente a 2023. O ano parece, sem dúvida, "fragilizado", como refere 
olga Roriz, e "inicia pleno de medos, indecisões, dúvidas". É que a um 
pós-pandemia que já trazia a reboque a tal "tempestade perfeita" (menos 
perfeita do que se julgava) juntaram-se o conflito na Ucrãnia e todos os 
efeitos que daí decorrem, incluindo a escalada da crise energética, a 
subida das taxas de juro, as crescentes tensões geopolíticas... Mas há 
também quem evoque "esperança" - oito vezes, metade das quais Luís 
Miguel Ribeiro. Ainda que a palavra possa, no caso de outros líderes, 
servir apenas para sinalizar "alguma esperança", umas "luzinhas de 
esperança" ou, simplesmente, que "a esperança é a última a morrer". 
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ANDRES ORTOLÁ 
DIRETOR-GERAL, 
MICROSOFT PORTUGAL 

A tecnologia digital é o recur-

 

so mais maleável que te-

 

mos para ajudar a ultra-

 

passar o período que vive-

 

mos. Continuamos a sen-

 

tir nos clientes e parceiros a 

vontade de usar tecnologia para 

resolver problemas críticos em torno de te-

mas como novas formas de trabalhar e o 

futuro do trabalho híbrido, mas também 
sustentabil idade, cibersegurança e outros. 

Acredito que as organizações vão continuar 

a investir na tecnologia para se transfor-

marem digitalmente e servir os seus obje-

tivos comerciais, no entanto, acredito que 

ofarão de forma mais intencional, sensa-

ta e rentável. Sem dúvida de que ser r-iria7 

de padronizar a implementação da tecno-

logia, juntamente com a inovação, é funda-

 

mi dal para °caminho a seguir. Estou con-

 

fiante de que não abrandaremos° ritmo de 

inovação porquea tecnologia é uma forma 

deflacionária numa economia inflacionada 

e a solução rinwt também por aqui. 

ANTÓNIO COMPRIDO 
SECRETÁRIO-GERAL, 
APETRO 

2023 será mais um ano de 

grande volatilidade e i m-

 

previsibilidade. O espec-

 

tro da guerra na Ucrânia, 

as tensões crescentes en-

 

tre regimes autoritários e os 

países ocidentais, a disrupção das 

cadeias de valor e a tentação de usar a 

energia e as matérias-primas como armas 

nos conflitos em curso ou latentes são in-
gredientes que alimentam as duas carac-

terísticas apontadas. Portugal sofrerá as 

consequências destes fatores, mesmo que 

não esteja diretamente envolvido. E os 

problemas estruturais, de que sofre há vá-

rias décadas, continuarão provavelmente 

sem resolução. Isto implicará dificuldades 
adicionais para o crescimento económico 

necessário à melhoria dos rendimentos e 

qualidade de vida a que todos aspiramos. 

CARLOS FIOLHAIS 
FÍSICO E PROFESSOR, 
UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

O ano de 2023 é muito in-

certo. Não está à vista o 
r. fim da guerra da Ucrânia, 

que condiciona a geopo-

 

lítica e a economia_ Há de-

 

safios enormes no mundo 
que estão a ser condicionados pelo con-

flito, como as alterações climáticas e a 

transição energética A meta melhor do 

Acordo de Paris de 1,5 0C já está compro-

metida Mas acenderam-se luzinhas de es-

perança no final de 2022: o acordo sobre 

a biodiversidade e a fusão nuclear. Um fu-
turo melhor não vai ser já, mas depende 

de nós acelerar a sua vinda 

CARLOS LOBO 
PARTNER DA LOBO, 
VASQUES & ASSOCIADOS 

2023 será um ano atípico, 

com uma evolução im-

previsível. Os desafios, 
e também as oportuni-

dades, deverão ser con-

 

di, frontados com um espírito 

positivo e criativo. No final, correrá me-

lhor do que antecipamos. 

FÁTIMA CARIOCA 
DIRETORA-GERAL, AESE 

Em 2023, três tendências 

a manter:1. Absorver o 

aprendido com a pan-

 

demia e a atualidade 

geopolítica; 2. Transitar 

para uma economia mais 
sustentável, assumindo um novo para-

digma energético, a inovação e a evolu-

ção tecnológica; 3. Reorganizar a socie-

dade, tendo em conta o envelhecimento 

da população e gerações de jovens com 

maior preparação académica e cívica. 

Será, por isso, mais um ano desafiante 
para as pessoas, as famílias e as empre-

sas. Mas 2023 traz também duas gran-

des oportunidades dinamizadoras da 

economia e da sociedade os Fundos Eu-

ropeus e as .1M123. A não perder! 

VIRGÍLIO LIMA 
PRESIDENTE, 
MONTEPIO GERAL 

Marcado pelo crescimento dos preços e 

dos juros, reduzindo o crescimento eco-

nómico. 

JOAQUIM CUNHA 
DIRETOR EXECUTIVO, 
HEALTH CLUSTER PORTUGAL 

Mais cedo do que tarde importa encon-

trar um fim para a guerra na Ucrânia que, 

apesar de poder ser útil para uns poucos, 

está a ser muito negativa para todos, em 

particular para os cidadãos daquele país 
massacrado. No plano nacional, e no que 

à saúde diz respeito, um estado de abso-

luta e preocupaste negação, que carac-

terizou os anos mais recentes, parece es-

tar a dar sinais de dissipação. Há bons si-

nais nesse sentido. Por enquanto apenas 
sinais, espero que 2023 assista a mudan-

ças efetivas e tão necessárias. 

MIGUEL 
BASTOS ARAÚJO 
BIOGEÓGRAFO, PROFESSOR, 
UNIVERSIDADE DE ÉVORA 

Será um ano de clarifica-

ção geopolítica, com 

uma provável degra-

dação das condições 

políticas e económicas 

na Rússia, um colapso 

económico na Ucrânia acompanhado de 
ganhos na frente de batalha e um maior 

envolvimento ocidental na guerra para 

CLARA 
RAPOSO 
VICE-GOVERNADORA, 
BANCO DE PORTUGAL 
2023: Previsibilidade e Bom 
Senso. Depois da pandemia, que 

deixou as economias em 

"standby", com os Estados a 

ampararem quase tudo e todos 

e os bancos centrais a acomoda-

rem, 2022 trouxe uma nova 

guerra, desta vez contra um ini-
migo bem visível. Com a desace-

leração de economias de peso  

como a da China, a guerra no Les-
te da Europa e a confusa geopo-

lítica da energia, tornou-se mais 

difícil implementar receitas 

"tradicionais" de políticas públi-

cas. Em 2023, teremos de saber 

combater para injetarmos con-

fiança na economia. Os atuais 
desafios exigem coragem: que se 

una o motor da iniciativa priva-

  

da e do investimento das empre-
sas ao desenho e implementa-

ção de políticas públicas tam-

bém elas responsáveis. Em 

2023, no dia em que verificar-

mos uma convincente descida 

da inflação, voltaremos a ga-

nhar previsibilidade — e a con-
fiança em que investirmos ago-

ra será então reforçada. 

o 
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HELENA 
BORGES 
DIRETORA-GERAL, 
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA 
A incerteza torna os desafios es-

pecialmente exigentes e, também 

por isso, particularmente estimu-

lantes. A eficácia do funcionamen-

to do sistema fiscal e o adequado 

controlo da fronteira externa da 

LICÍNIO PINA 
PRESIDENTE, 
CRÉDITO AGRÍCOLA 
0 próximo ano antecipa um con-

junto de desafios que irão ter im-
pacto na atividade económica e 

principalmente no rendimento 

disponível das familias. A conti-

nuidade da inflação, o aumento 

das taxas de juro e a continuida-

de da guerra determinarão uma 

alteração nos hábitos de consu-
mo direcionando o rendimento 

exclusivamente para as necessi-
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UE continuam a ser prioridades em 
2023. Assim se garantirão as con-

dições de acesso, entre outros, aos 

sistemas de saúde, justiça, educa-

ção e segurança nacional. Mante-

remos a determinação de sempre, 

servindo o país com equilíbrio e 

ponderação. A cultura de inovação, 

1 

dades essenciais das pessoas. 

Acresce que as poupanças efetua-

das em época de pandemia servi-

rão de almofada a uns primeiros 

impactos que prevejo esgotarem-
-se no primeiro semestre, deter-

minando um período mais difícil 

a 

a resiliência e a dedicação que os 

profissionais da AT colocam ao ser-

viço do país têm um valor inesti-
mável. Há níveis de segurança de 

que não devemos, conscientemen-

te, prescindir. Valorizar a excelên-

cia do serviço público é uma exi-

gência de cidadania. O futuro que 

ambicionamos não dispensa ava-

liação e investimento. 

no segundo semestre se manti-

vermos o nível de emprego atual. 

Nas empresas, os custos de pro-

dução continuarão a aumentar 

provocados pela atualização de 

salários e custos de fatores de 

produção. As empresas tenderão 
a incorporar esses custos no pro-

duto final para os clientes. 

acelerar o seu término. Prevejo a implo-

são do regime político de Putin, ainda 

que não seja certo que ocorra em 2023, 

dando lugar a uma redução da área da 

Federação Russa A crise climática con-

tinuará a agudizar-se, com mais ondas 
de calor, mais cheias, mais tempestades 

tropicais, com particular incidência no 

chamado "global south". Na Europa, 

consolidar-se-á a trajetória de conser-

vação energética para uma transição cli-

mática, particularmente em Portugal e 

Espanha onde as vantagens das renová-
veis já se fazem sentir na relativa inde-

pendência energética e preços compa-

rativamente mais baixos. 

MIGUEL PINA 
MARTINS 
CEO, SCIENCE4YOU 

2023 poderá ser um ano 

difícil, tendo em conta 

todas as incertezas que 

pairam no mercado e os 

dados mais recentes de 

que dispomos - a redução 

do consumo que se está a viver no nosso 
setor, dos brinquedos -, não se antecipa 

nada de bom, muito pelo contrário: por 

exemplo, em Espanha, a queda foi supe-

rior a 20% no mês de novembro o que a 

continuar poderá ser devastador. Anteci-

pando que a subida dos juros e a inflação 

vão continuar a trazer problemas gran-
des à economia - aliada com a diminui-

ção do consumo -, poderemos efetiva-

mente ter pela frente um ano difícil em 

termos económicos. 

DIOGO MARECOS 
ADMINISTRADOR, YILPORT 

2023 continuará para a 

Logística a procurar so-

lucionar os desafios 

que a pandemia e o 

conflito armado na Eu-

 

ropa colocaram global-

mente. O alívio na Ásia dos confinamen-
tos deverá continuar, acabando as pa-

ragens dos portos, que atrasaram e en-

careceram a entrega de produtos na Eu-

ropa e EUA. Os fretes marítimos que ti-

veram valores recorde em 2021 devem 

continuar a descer. Poderão continuar 
em 2023 os congestionamentos portuá-

rios ocorridos em 2021e 2022 em alguns 

portos europeus, por paragens devido 

a reivindicações dos trabalhadores da 

Logística. A empregabilidade deverá 

manter-se estável, sendo que o cresci-

mento económico e as exportações exi-
girão um reforço de quadros. As disrup-

ções nas cadeias logísticas devem acen-

tuar o "reshoring" e o "nearshoring", fa-

zendo aproximar as operações de pro-

dução das empresas ocidentais, como 

forma de assegurar controlo da ativida-

de e a diversificação da produção. Por-
tugal volta a ser uma opção. Na Yilport 

continuaremos a ter os nossos terminais  

portuários nacionais disponíveis para 

receber navios 24 horas/dia, como al-

ternativa aos portos europeus conges-

tionados. O aumento da sustentabilida-

de continuará, sendo que a Yilport man-

terá a liderança entre os operadores na-
cionais, através da modernização dos 

equipamentos e redução da pegada am-

biental. 

FRANCISCO OLIVEIRA 
FERNANDES 
CEO, BANCO CARREGOSA 

Os efeitos adversos da 

politica monetária e da 

inflação, que se fize-

 

ram sentir nos merca-

 

dos financeiros em 

2022, deverão progressi-

vamente afetar a economia real. As po-
líticas fiscal e monetária voltarão a ser 

os instrumentos de atuação sobre os fo-

cos de instabilidade, resgatando famí-

lias e empresas, num equilíbrio entre o 

arrefecimento controlado da economia 

e da inflação e a contenção de eventuais 

focos de instabilidade económica e fi-
nanceira que se possam tornar sistémi-

cos e indutores de espirais depressivas. 

A dinâmica económica recente e as re-

servas de segurança constituídas serão 

importantes para navegar 2023 com 

cautela, mas otimismo. 

DAVID QUITO 
COUNTRY MANAGER, 
EMIRATES PORTUGAL 

2022 foi um ano de recu-

peração acelerada para 

`1 I 
# a aviação, uma vez 

que a maioria dos 
1,5: mercados eliminou as 

restrições e que a procu-

ra de viagens recuperou fortemente. A 

Emirates preparou-se para esta recupe-

ração com antecedência e hoje estamos 

a voar para mais de 130 destinos atra-

vés do Dubai, incluindo onze voos sema-
nais para Lisboa, sendo que iremos pas-

sar a operar dois voos diários daqui a 

uns dias. Assinalámos dez anos de ope-

ração em Portugal este ano e aguarda-

mos com expectativa o crescimento con-

tínuo em 2023. Olhando para este ano, 
prevemos que a procura de viagens con-

tinue a ser forte, apesar dos fatores ex-

ternos. Trabalhamos arduamente para 

restaurar a nossa rede global e conti-

nuaremos a investir em melhorias de 

produto para assegurar que os passa-

geiros voem sempre melhor connosco -
incluindo o programa de reequipamen-

to de 120 aviões com a cabina "Premium 

Economy" e os mais recentes interiores 

de cabina Vamos aumentar as nossas 

parcerias de "codeshare" para melho-

rar a conectividade e continuaremos a 

concentrar-nos no recrutamento global 
para a nossa equipa premiada e inter-

nacional. 
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FERNANDA 
DE ALMEIDA 
PINHEIRO 
BASTONÁRIA ELEITA, 
ORDEM DOS ADVOGADOS 
O ano de 2023 vai ser, segura-

mente, um ano muito desafian-

te para a advocacia portuguesa. 

A nossa profissão (que é uma 

profissão liberal e independen-

te) é sempre muito vulnerável 

aos momentos de instabilidade 

económica como aquele que esta-

mos a viver, o que significa que 
os/as advogados/as vão ter de en-

frentar dificuldades muito pro-

nunciadas na sua atividade, mas 

também nas suas vidas pessoais, 

com a subida da inflação e das ta-

xas de juros do crédito habita-

ção/pessoal. É, por isso mesmo, 

3 

FRANCISCO 
CALHEIROS 
PRESIDENTE, CTP 
- CONFEDERAÇÃO DO 
TURISMO DE PORTUGAL 
Incerteza! 

Esta continuará a ser a palavra 

que vai marcar 2023. Ainda sem 
fim á vista, a guerra na Ucrânia 

continuará a marcar a geopolí-

 

tica mundial, com todas as con-

sequências para a sociedade, in-

cluindo no âmbito económico. A 

instabilidade das taxas de juro, 

da inflação, dos preços da ener-
gia e dos combustíveis continua-

rá a causar nos consumidores e 

,t 

( 

.r."51i274, 

fundamental que o Governo ali-

vie as condições de previdência 

da classe (que são muito penal i-

zantes para uma boa parte 

dos/as profissionais) e, bem as-
sim, que negocie connosco a 

atualização da tabela remunera-

tória do Sistema de Acesso ao Di-

reito e aos Tribunais (que já não 

é revista há mais de 18 anos), 

para tentar mitigar alguns des-

ses efeitos nefastos. 

nas empresas um sentimento de 

inconstância, impedindo o cres-
cimento do consumo e o aumen-

to do investimento, o que tem 

efeitos em todo o ciclo económi-

co. Ainda assim, espero que a 

atividade turística continue num 

ciclo de crescimento, mesmo que 

não se venham a verificar os nú-
meros de dormidas e receitas de 

2022. 

JOÃO BATISTA LEITE 
CEO, UNICRE 

Esperando-se, para 2023, 

que o crescimento portu-

 

gt e. guês seja superior à mé
r 

o ) pacto positivo do turismo, 

mesmo que em menor esca-

 

dia da zona euro, o im-

 

-

 

la, e o potencial contributo da aplicação 

do Plano de Recuperação e Resiliência, faz-

-nos antever um ano de desafios mas, se 

tivermos ambição e foco, conseguiremos 

a garantia de sustentabilidade dos negó-
cios. Na Unicre, a nossa prioridade é o 

cliente responder às necessidades e às ex-

pectativas dos nossos clientes, neste pe-

ríodo de transformação continuada e ace-

lerada, tanto nas soluções de pagamento 

como nas soluções de crédito, ajudando a 

ultrapaçcar este período de desafios face 
à inflação e subida de taxas de juros. 

NUNO RANGEL 
CEO, GRUPO RANGEL 

2023 será um ano com o de-

safio de mudança do pa-

radigma de gestão para 

a- 
um contexto inflacionis-

ta A velocidade da mu-

dança e o seu alinhamento 

entre atores económicos será determi-

nante para evitarmos uma recessão. 

MARIA AMÉLIA 
MARTINS-LOUÇAO 
PRESIDENTE, SOCIEDADE 
PORTUGUESA DE ECOLOGIA 
Uma incógnita perante os riscos sociais, 

económicos e ambientais. 

PEDRO BRAZ 
TEIXEIRA 
DIRETOR, GABINETE 
DE ESTUDOS DO FÓRUM 
PARA COMPETITIVIDADE 

Elevado risco de recessão, embora talvez 

não muito profunda nem muito longa. Al-

guma dificuldade em diminuir a inflação. 

NUNO BRITO JORGE 
CEO, GOPARITY 
2023 vai ser para a Goparity um ano de 

grande investimento e que esperamos 

também de significativa expansão geo-
gráfica No contexto atual, mais que nun-

ca, importa fazê-lo acautelando riscos, 

bem como protegendo e apoiando a nos-

sa comunidade de utilizadores, clientes 

e trabalhadores. 

NUNO SARAIVA 
DE PONTE 
CEO, VIA SENIOR 

Não temos a bola de cristal. 

Mas continuamos a verifi-

car alguma instabilidade 

geopolítica que pode con-

tinuar em 2023, em diver-
sas frentes. Por outro lado, a 

política expansionista dos últimos anos,  

de emissão de moeda, e a rápida recupe-

ração pós-pandemia levaram ao aumento 

sustentado de preços, a que se dá o nome 

de inflação. Que aliás era previsível. Esta 

só desaparecerá com um aumento de ta-

xas de juros, o que colocará, no entanto, 
desafios importantes na frente económi-

ca. Esperemos que haja válvulas de esca-

pe para os pontos de stress que podem 

ocorrer aqui e acolá, a fim de evitar uma 

recessão, nada desejável para o nosso país. 

Na Via Senior, vamos reforçar a equipa 

para continuara fazer face às solicitações 
crescentes de apoio às famílias na escolha 

do lar de Idosos ou Residência Sénior mais 

adaptados às suas necessidades etambém 

orçamento, afim de que a população mais 

idosa possa ter uma boa qualidade de vida_ 

PAULO REIS 
DIRETOR-GERAL, 
FI GROUP PORTUGAL 

A guerra na Ucrânia e as 

suas consequências na 

economia global, no-

 

meadamente a hiperin-

 

fiação, marcam o arran-

 

que de 2023. Na incerteza 

de quando será resolvido e conflito, impor-

ta monitorizar e minimizar o impacto nas 

empresas, enquanto garantes de emprego 

e rendimentos das famílias. Neste quadro, 

preocupam-nos sobretudo as PME, que so-

frem, inevitavelmente,as maiores pressões 
financeiras. Na nossa perspetiva, este será 

um ano fundamental para a execução efi-

caz dos instrumentos de apoio financeiro e 

apoio ao investimento, que surgem como 

uma das poucas novas fontes de financia-

mento e de reforço da tesouraria das em-

presas. Aguardamos também com expec-
tativa e interessea revisão do regime do SI-

Fl DE, alavanca essencial para o nosso teci-

do empresarial em I&D e inovação. 

GONÇALO REBELO 
DE ALMEIDA 
ADMINISTRADOR, VILA GALÉ 

No nosso setor, acredita-

mos que 2023 será um 

ano em linha com 2022, 

trabalhando com twas 

de ocupação e receitas 

equivalentes. Vemos a guer-
ra da Ucrânia e os seus desenvolvimentos 

comoa maior ameaça, que pode perturbar 

e influenciar negativamente a performan-

ce se se mantiver ou agravar. Nós preten-

demos manter e consolidar o plano de ex-

pansão com abertura de quatro novas uni-

dades, melhorar as condições dos nossos 
recursos humanos, aumentar a formação 

de quadros e líderes e reforçar as medidas 

de sustentabilidade ambiental. 

PEDRO 
AMARAL JORGE 
PRESIDENTE, APREN 
Ano difícil mas com perspetivas de cres-

cimento de alguns setores de atividade. 



02-01-2023

• 

,e sitor
,

 \1/
4,

 

sir-smau** 

‘‘. 

5 
e CARLOS BARBOT 

PRESIDENTE, 
TINTAS BARBOT 

Prevejo um ano difícil: 

guerra na Ucrânia, infla-

 

ção, custos energéticos 
altos. O alívio da carga 

fiscal ajudaria como, por 

exemplo, não ter IRC para 

quem investe. Ou incentivos à exportação 

como, por exemplo, seguro de crédito tal 

como em Espanha em relação à América 

Latina. Com ajuda do governo poderíamos 
exportar mais para o Norte de África (se-

guro de crédito) e ter incentivos fiscais no 

IRS e/ou apoio financeiro a quem, na sua 

residência, instale sistemas de poupança 

de energia (ETICS). As poupanças são de 

cerca de 30% ano. Este sistema já existe 

em vários países europeus. 

JOAQUIM MIRANDA 
SARMENTO 
LÍDER PARLAMENTAR, PSD 

2023 será um ano difícil 

para a maioria das famí-

lias e empresas em Por-
tugal. Apesar de ter to-

das as condições, desde 

ha a maioria absoluta ao PRR, 

o governo evidencia uma falta de capaci-

dade e espírito reformista A economia 

portuguesa continua com baixos níveis 

de produtividade, um baixo nível de PIB 
potencial, o que implica que nos próxi-

mos anos a economia continuará estag-

nada ou com crescimentos anémicos, di-

vergindo dos países da Coesão, com os 

quais concorre diretamente. 

MÁRIO JORGE 
BASTONÁRIO, ORDEM DOS 
DESPACHANTES OFICIAIS 

Antecipando uma maior 

exigência nos serviços 

prestados, motivada 

pelos atuais fatores 

condicionantes do co-
mércio internacional, a Or-

dem dos Despachantes Oficiais determi-

na duas áreas de especial foco no ano que 

se avizinha a determinação do futuro es-

tatuto da Ordem Profissional, pelo poder 

politico, e a clarificação dos requisitos 
para o exercício da atividade de Repre-

sentante Aduaneiro, pela Autoridade Tri-

butária, extinguindo a incongruência dos 

critérios atualmente praticados. 

CARLA MOURO 
PRESIDENTE EXECUTIVA, 
FUNDAÇÃO DA JUVENTUDE 

Estamos certos de que 

2023 será vivido num 

quadrode incerteza glo-

bal, marcado pelo 

"aperto" das condições 

financeiras das famílias. 
Confirmado está também o impacto que 

todos estes cenários terão, em larga me-

  

dida, nos jovens em Portugal. Os jovens 

portugueses são uma geração cada vez 

mais dependente dos pais, com baixos sa-

lários e sem capacidade económica para 

se emanciparem Portugal está na ponta 

inferior da Europa a este nível. Mas esta 
discussão não é nova A verdade é que 

com a crise económica e a inflação previs-

ta para 2023, torna-se cada vez mais difi-

cil dar aos jovens essa autonomia É, por 

isso, prioritário que eles - os jovens - es-

tejam no centro de decisões políticas, mas 

sobretudo que esta estratégia seja resul-
tado do trabalho conjunto de diferentes 

agentes: empresas, instituições, aççnria-

ções e, naturalmente, a sociedade civil. 

PEDRO DE 
ALBUQUERQUE 
MATEUS 
CEO, MALO CLINIC 

, A inflação e a subida das 

taxas de juro vão pres-

 

sionar a estrutura de 

custos das empresas 

e o rendimento dispo-

 

nível das famílias. Para 
enfrentar estes desafios serão impor-

tantes políticas de mitigação dos vários 

impactos, como a redução da carga fis-

cal sobre as empresas e famílias, as 

quais devem ser alavancadas pela ne-

cessária proatividade das empresas 

para a criação de vantagens competi-
tivas no mercado global. Na Malo Cli-

nic, a nossa aposta na inovação, inves-

tigação e desenvolvimento, bem como 

na excelência do serviço, permite dis-

tinguir-nos na medicina dentária a ní-

vel nacional e internacional, uma van-

tagem que é reforçada pelos acordos 
estabelecidos com seguradoras e que 

ajuda a potenciar a nossa atividade no 

Turismo de Saúde. 

ANTÓNIO N. COSTA 
SÓCIO CONSULTOR, 
EF CONSULTING 
Boas oportunidades de negócio. 

JOÃO PITA 
COUNTRY LEAD PORTUGAL, 
ROUND HILL CAPITAL 

Os indicadores macroe-

 

conómicos e o clima de 

incerteza associado à 

situação geopolítica a 

uma escala mundial 

permitem antever que o 

ano de 2023 trará vários desafios às em-

presas e às famílias, num contexto de in-
flação e expectável novo aumento das 

taxas de juro. É esperado em 2023 um 

abrandamento significativo da econo-

mia, com redução dos níveis de investi-

mento registados ao longo dos últimos 

anos. As empresas deverão procurar 

aproveitar este período para se organi-
zarem e posicionarem da melhor forma 

para o arranque do novo ciclo. 

ANTÓNIO 
PORTELA 
CEO, BIAL 
O ano de 2023 vai continuar a ser 

muito exigente, quer pelo con-

texto económico-financeiro, 

quer pelas consequências dire-

tas e indiretas no poder de com-
pra e na gestão das dívidas sobe-

ranas dos países. Para a indús-

  

tria farmacêutica, a impossibili-

dade legal de poder ajustar os 

preços de venda dos medicamen-

tos coloca uma pressão enorme à 

gestão. Não podemos deixar que 
as empresas optem por reduzir o 

investimento em Investigação e  

Desenvolvimento como medida 
para equilibrar a sua situação 

económica. Em 2023, será neces-

sária uma atitude ambiciosa de 

forte aposta na inovação, pois 

não podemos comprometera ca-

pacidade do país de gerar inova-

ção, sob pena de comprometer o 
crescimento e o futuro da nossa 

economia. 
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ANA 
FIGUEIREDO 
CEO, ALTICE PORTUGAL 

Face ao atual cenário geopoliti-

co e económico, as projeções 
apontam para a retração do cres-

cimento da economia e a manu-

tenção de um cenário inflacionis-

ta, com uma possível subida das 

taxas de juro. Fatores que colo-

cam à prova a capacidade e in-

vestimento das empresas, a 
quem será pedido mais resiliên-

cia estratégica, financeira e ope-

  

racional, bem como a adoção de 

mecanismos que permitam man-

ter a sua competitividade e da 

economia nacional. Uma realida-

de que será transversal a todos os 
setores, com a indústria das "tel-

co" a não ser exceção. De forma a  

dar resposta e a prevenir cená-

rios futuros, na Altice temos 
como principais prioridades ga-

rantir a manutenção da lideran-

ça da empresa em todos os seg-

mentos e reforçar a aposta na 

inovação, de modo a continuar-

mos a diferenciar-nos no setor, 

tendo por base eixos críticos do 
negócio: a qualidade de serviço 

e foco no cliente. 

MIGUEL MOTA 
DIRETOR DE VENDAS, 
AIR FRANCE/KLM 

Com alguma reserva, devido à guerra e 

consequente instabilidade. 

JOÃO CADETE 
DE MATOS 
PRESIDENTE, ANACOM 

Até ao final de 2023 todas as 

freguesias com baixa den-

 

sidade populacional em 

Portugal terão uma mui-

 

to melhor cobertura da 

rede de comunicações mó-

veis. Durante o próximo ano haverá, tam-

bém, um investimento significativo em fi-

bra ótica, de forma a assegurar a cober-

tura de todo o território, e num novo anel 

de cabos submarinos entre o Continente, 
os Açores e a Madeira E existirão condi-

ções para o surgimento de novas ofertas 

e uma redução dos preços das comunica-

ções em Portugal. Com estas mudanças, 

as comunicações estarão em melhores 

condições para continuarem a dar um 

contributo indispensável ao desenvolvi-
mento económico e social do País. 

RAFAEL CAMPOS 
PEREIRA 
VICE-PRESIDENTE 
EXECUTIVO, AIMMAP 

O ano de 2023 será muito di-

4/ ffateiii 

para 

vidadeal

guns 

e determi

 

ores 

nadas

e 

geografias. Em todo o 

caso, as dificuldades não 

afetarão de forma igual todos 

os setores e todos os bloco& A subida das 

taxas de juro, o aumento da inflação, a di-
ficuldades de contratação de recursos hu-

manos e a instabilidade dos preços daener-

 

gia e das matérias-primas irão coir20 dn-

 

ger seguramente a atividade industrial. No 

caso específico das empresas do METAL 

PORTUGAL, é óbvio que as mesmas sofre-

rão em consequência de tais condicionan-
tes. Não obstante, estou convicto de que 

terãocondiçõesde resistir com mais asser-

tividade do que as suas concorrentes de ou-

tras regiões. Nesse sentido, apesar das 

enormes dificuldades, no final do ano o sal-

do não será tão negativocomo os pessimis-
tas militantes prenunciam. Independente 

mente do exposto, será vital queas empre-

sas portuguesas apostem e invistam de for-

ma decisiva em instrumentos que poten-

ciem aumentos de produtividade. Esseserá 

o grande desafio de Portugal em 2021 

CARLOS 
ROBALO FREIRE 
CEO, AON PORTUGAL 

O cenário económico será 

desafiante pela continui-

dade do contexto geo-

político. O foco neste 
tipo de ambiente é fun-

damental, e deve por isso  

ser o crescimento, aproveitando as 

oportunidades e forças que temos per-

feitamente identificadas. Neste panora-

ma, a Aon vai continuar a desenvolver 

soluções para ajudar os nossos clientes 

a seguir o seu rumo de crescimento, mi-
tigando os riscos neste ambiente de in-

certeza, com riscos cada vez mais inter-

conectados. Os riscos com grande rele-

vância para 2023 serão o Cyber, Disrup-

ção das Cadeias de Abastecimento, Ges-

tão do Talento, as Alterações Climáticas 

e também os Riscos ESG. 

JORGE BATISTA 
DA SILVA 
BASTONÁRIO, 
ORDEM DOS NOTÁRIOS 

O ano de 2023 continuará 

sia.) a ser marcado pela ins-

 

tabilidade provocada 

pela guerra da Ucrânia 

.
1 e pela inflação, mas a 

normalização de atividade 

após dois anos de pandemia permitirá o 

desenvolvimento de novos projetos. Os 

Notários Portugueses irão em 2023 con-
tinuar a investir na desmaterialização de 

procedimentos de forma a diminuírem a 

burocracia associada a processos funda-

mentais para o investimento estrangeiro 

e a promoção imobiliária, nomeadamen-

te, através da oferta de mais documentos 

em formato digital com valor legal em 
Portugal e noutros países do mundo. 

MIGUEL POISSON 
CEO, SOTHEBY'S 
REALTY PORTUGAL 

O ano de 2023 inicia-se 

com alguma incerteza 
devido à corrosiva 

guerra na Ucrânia, que 

provocou um forte au-

 

mento do preço da ener-

gia e uma desestabilização da cadeia de 

abastecimento. Estes dois fenómenos 

provocaram uma elevada inflação que 
foi (e está ainda a ser) combatida pelo 

Banco Central Europeu com fortes au-

mentos das taxas de juros. A combina-

ção de aumento da inflação e aumento 

das taxas de juros está a condicionar as 

famílias que acabam por perder poder 
de compra, sendo que muitas delas dei-

xam de poder fazer face à estrutura de 

custos que têm. É de esperar que este 

aperto no orçamento leve as famílias a 

rever os seus hábitos de consumo para 

reequilibrar as contas e as famílias me-

nos favorecidas serão, infelizmente, as 
que irão sentir um maior impacto. No se-

tor da mediação imobiliária, espera-se 

que a provável redução na concessão de 

crédito por parte dos bancos, numa al-

tura em que as famílias mais precisam 

(por terem menor capacidade de aforro 

e capitais próprios mais baixos), possa 
levar a um menor número de transações 

em 2023 no "mass-market" (esperando-
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-se que possa haver recuperação em 

2024 por estar prevista uma menor in-

flação e uma estabilização das taxas de 

juro). Os preços elevado dos materiais 

de construção e a escassez de mão-de-

-obra na construção não permitem que 
os preços dos imóveis desçam, sendo 

ainda de realçar que a lentidão dos licen-

ciamentos está a contribuir para que a 

oferta de imóveis no mercado seja insu-

ficiente para a procura existente (os não-

-residentes continuarão a procurar mui-

to Portugal em 2023), o que pode impe-
dir a redução dos preços. O segmento 

imobiliário de luxo poderá não sofrer 

muito com este contexto porque está 

menos dependente do acesso ao crédito 

e irá beneficiar de um aumento da pro-

cura de estrangeiros (em particular dos 

EUA) que continuam a olhar para Portu-
gal para investir e mesmo para viver. 

ARMANDO LACERDA 
QUEIROZ 
ADMINISTRADOR, 
FINANGESTE 

Portugal em 2023. Objetivos ou desejos: 

reforço do papel da União Europeia dire-
tamente sobre os estados membros, no-

meadamente no controlo orçamental, 

nas politicas económicas, ambientais e 

de defesa; mudanças, com o objetivo de 

racionalizar e incrementar a eficiência, 

na organização e gestão da Administra-

ção Pública nas diversas vertentes: cen-
tral, regional e autárquica O que se an-

tecipa para 2023: enquadramento ma-

croeconómico incerto-taxas de juro, in-

flação, guerra. Mas Portugal está bem po-

sicionado para ultrapassar a crise: inves-

timento estrangeiro dinâmico; emprego 

a bom nível; resiliência das empresas e 
do setor financeiro; turismo. I j 

ELSA VELOSO JOÃO RUI FERREIRA 
CEO, DPO CONSULTING SECRETÁRIO-GERAL. APCOR 
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As perspetivas para a pri-

 

vacidade, proteção de 

dados e segurança ci-

 

bernética para 2023 

são altamente desafian-

 

tes, e continuarão na pri-

meira linha para as pessoas e organiza-

ções. A Inteligência Artificial (IA) será o 

maior e mais espinhoso problema da 

privacidade, desde as restrições às 
transferências internacionais de dados, 

a reflexão de como controlar humana-

mente o poder de tomada de decisão da 

IA irá ocupar um espaço inédito. À me-

dida que os fluxos de dados globais se 

tornam ainda mais necessários, a ten-

dência de localização dos mesmos con-
tinuará a propagar-se, pelo que urge en-

contrar uma solução equilibrada e glo-

bal, que garanta, a nós europeus, segu-

rança jurídica e real. A gravidade dos ris-

cos de segurança cibernética e suas con-

sequências em 2023 é fácil de prever, 

mas difícil de contrariar. Uma atitude de 
"esperar pelo melhor, mas preparar-se 

para o pior" provavelmente será a mais 

adequada, até porque quanto mais nos 

preparamos, mais podemos esperar. Vo-

tos de um Próspero 2023! 

PEDRO MESQUITA 
DIRETOR-GERAL, FUJIFILM 
PORTUGAL E ESPANHA 

Independentemente de se 

prever um crescimento 

mais contido em Portu-

gal, encaramos de urna 
fonnapositiva. Muito pela 

estratégja delineada pela 

companhia, que tem como pilares a diver-

sificação de áreas de negócio e inovação tec-

nológica, a que se juntam equipas com al-

tos níveis de especialização. Dá-me a con-

fiança que podemos ultrapassar todos os 
constrangimentos com que nos deparamos, 

e que tudo indica vão continuar em 2023. 

Não podendo antever o 

desfecho do instável 

quadro geopolítico in-

 

ternacional, sobretudo 

a extensão do tempo e 

consequências da guerra, 

é, no entanto, claro que a aposta em fi-

leiras sustentáveis será um caminho que 

o mundo não poderá alterar. Nesse sen-

tido, iremos manter o foco na inovação 
de produtos, processos e até abordagem 

florestal para manter Portugal na lide-

rança mundial do setor, alavancando 

essa aposta interna na promoção da cor-

tiça a nível global, levando-a a mais mer-

cados e pessoas em todo o mundo. Será 

um ano potencialmente difícil, mas es-
taremos ao lado das empresas com de-

terminação para encontrar respostas só-

lidas em cada momento. 

MIGUEL OLIVEIRA 
CEO. EDIGMA 

Para 2023, todas as esti-

 

mativas apontam para 

que a zona Euro entre 

em recessão e a médio 

prazo as perspetivas 

económicas não são mui-

to animadoras. Acresce que os preços da 
energia devem continuar instáveis, e con-

tinuará a limitação no fornecimento de 

gás natural, conjugada com a incerteza 

geopolítica. A inflação será o grande de-

safio e tudo indica que os valores ainda 

não atingiram o seu máximo. São dema-

siadas variáveis para gerir, pelo que a pru-
dência e uma gestão eficiente dos recur-

sos, serão fundamentais para as empre-

sas se movimentarem nos tempos contur-

bados que se avizinham. A economia glo-

bal não sairá incólume a tanta agitação, 

pelo que a tendência será de desacelera-

ção. Cabe a cada empresa identificar mui-
to bem os seus pontos fortes e identificar 

mercados que lhes permitam potenciar 

OLGA RORIZ 
COREÓGRAFA E DIRETORA, 
COMPANHIA OLGA RORIZ 
2023 inicia pleno de medos, in-

decisões, dúvidas. É um ano que 

me parece fragilizado. Tanto do 

ponto de vista político como fi-

nanceiro, mas sobretudo no 

campo social. A injustiça e desi-

  

gualdade têm origens e causas 

profundas e consequências de-

vastadoras. A guerra parece sem-

pre longe, mas sente-se a cada 

dia que passa. A incerteza da ju-

ventude faz desvanecer os seus 

sonhos. Mesmo que para alguns 

de nós este ano se vislumbre 

tranquilo e em controlo, o do vi-

zinho não o será. 2023 precisa de 

muita criatividade, energia e 

uma enorme vontade em acredi-

tar que conseguimos construir 

um mundo melhor. 

ÂNGELO 
RAMALHO 
CEO, EFACEC 
O ano vai ser marcado sobretu-

do pelas tensões geopolíticas e 

pelo impacto nos preços da ener-
gia à escala europeia, pela cas-

cata inflacionista provocada, e a 

consequente subida das taxas de 

juro na tentativa de a controlar. 

O primeiro semestre será parti-

cularmente desafiante para as 

empresas; as famílias serão obri-
gadas a readequar os seus hábi-

tos de consumo. 
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ANA TRIGO 
MORAIS 
CEO, SOCIEDADE 
PONTO VERDE 
A perspetiva de escassez de re-

 

cursos e matérias-primas é de 
continuidade em 2023, acrescen-

 

tando-se à escassez um tema 
emergente de "resources secu-
rity" para garantir o funciona-
mento das cadeias de valor. Em 
simultâneo, a procura de alterna-

 

tivas onde a inovação para a cir-
cularização de recursos e produ-
ção de matérias-primas secundá-
rias irá ser também uma forte 
tendência. 

JORGE 
DE MELO 
CEO, GRUPO SOVENA 
O próximo ano continuará a ser de-
safiante, com o conflito geopolíti-
co a manter a incerteza sobre o fu-
turo. As perspetivas de crescimen-
to na Europa estão a ser revistas 
em baixa e a crise energética irá 

sentir-se ainda mais, principalmen-
te no primeiro t rimestre. O comba-
te à inflação será decisivo para a re-
cuperação da economia e do poder 
de compra, assim como a estabili-
zação das taxas de juros. Por outro 
lado, esta conjuntura tem levado a 

um olhar mais atento para os te-
mas da sustentabilidade, nomea-
damente da transição energética, 
onde Portugal pode ganhar vanta-
gem. Para isso, é necessária uma 
rápida implementação dos apoios 
existentes, bem como uma legisla-
ção abrangente e facilitadora des-
ta aceleração. 

›). 

oportunidades. Nunca como agora, foi tão 
relevante as empresas terem-se prepara-
do para a tempestade. As que efetivamen-
te estiverem preparadas e conseguirem 
ultrapassar as tormentas poderão sair be-
neficiadas com crescimento sustentado, 
aumento de quota de mercado e reforço 
da sua posição competitiva, abrindo ca-
minho para um novo ciclo, onde os inves-
timentos em Inovação, Desenvolvimento 
e Investigação terão um papel central nes-
sa caminhada sustentada. 

JOSÉ GALAMBA 
DE OLIVEIRA 
PRESIDENTE, ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA SEGURADORES 

As

 

projeções para 2023 an-

 

tecipam uma desacelera-

 

ção significativa da eco-

 

nomia portuguesa face a 
2022, acompanhada de 

uma taxa de inflação bem 
acima do desejável, mas estas projeções 
estão muito influenciadas pelo atual con-
texto internacional e acarretam muitos 
riscos e incertezas, nomeadamente aque-
las em torno da evolução da guerra na 
Ucrânia, a crescente instabilidade geopo-
lítica, as subidas dos preços da energia e 
das matérias-primas e os problemas de 
abastecimento. Todos estes fatores po-
dem condicionar em maior ou menor 
grau a capacidade de investimento das 
empresas e o rendimento disponível das 
famílias criando muita incerteza sobre as 
perspetivas para 2023. 

VASCO ANTUNES 
PEREIRA 
CEO, LUSÍADAS SAÚDE 

Vamos iniciar 2023 com uma 
herança nada invejável: 
uma guerra na Europa, 
consequências económi-

 

cas e sociais da subida da 
inflação, aumento das tensões 

geopolíticas a nível global e ameaça de re-
cessão. Isso obrigará as empresas e o Esta-
dos a unia especial atenção para temas 
como o emprego e o impacto de uma reces-
são prolongada nos rendimentos, sem per-
der de vista a transição energética e o ca-
minho para uma economia cada vez mais 
circular. Apesar das nuvens que vemos no 
horizonte, pelo menos para o início do ano, 
acreditamos que temos rapacidade para 
aprendermos com todas as contrariedades 
e sairmos mais fortes e preparados para 
uma nova era de oportunidades. 

FERNANDO 
ALEXANDRE 
ECONOMISTA, 
UNIVERSIDADE DO MINHO 

A incerteza manter-se-á e a inflação 
continuará acima do objetivo do BCE, 
exercendo pressão para o aumento das 
taxas de juro. O aumento das taxas de 
juro é o maior risco para a economia  

portuguesa em 2023 e também para a 
área do euro. Os diferenciais de taxas 
de inflação na área do euro tornarão 
mais difíceis e controversas as decisões 
do BCE, o que acrescentará incerteza à 
economia europeia, aumentando os ris-
cos de recessão. 

JOSÉ CARDOSO 
BOTELHO 
DIRETOR-GERAL, 
VANGUARD PROPERTIES 

Exercício desafiante devi-

 

do à inflação e ao au-

 

mento das taxas de 
juro a par das incerte-

 

zas causadas pelo con-

 

flito na Ucrânia No nosso 
setor de atividade e posicionamento 
acreditamos que iremos ter um ano 2023 
bastante positivo em termos comerciais, 
apesar da falta de produto e do atraso 
no licenciamento. Iremos reforçar o in-
vestimento produtivo, em tecnologia, 
para ampliar a nossa capacidade de pro-
dução, visando o aumento de quota de 
mercado interna e das exportações na 
vertente industrial. 

NUNO CARVALHOSA 
CEO, CELLNEX PORTUGAL 

Um ano extremamente de-

 

S>: safiante, em que a evo-

 

lução das taYaS de juro, 
a estabilidade nos mer-

cados financeiros e o 
Ihr  funcionamento das ca-

deias de abastecimento, muito sensíveis 
à estabilidade geopolítica, serão os prin-
cipais fatores que impactarão a evolução 
económica 

INÊS M. SANTOS 
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, 
MERCADONA 

Em 2023, o contexto eco-

 

nómico continuará se-

 

guramente a ser mar-

 

cado por uma inflação 
elevada, esperemos 

que menos intensa que 
em 2022, também em linha com as pre-
visões do Governo. Será um ano nova-
mente exigente, com uma realidade in-
ternacional que tem tido impactos mui-
to grandes no setor agroalimentar, e 
que voltará a desafiar-nos, em conjun-
to com os nossos fornecedores, a cor-
responder às expectativas dos clientes. 
O nosso esforço recairá também em 
tentar minimizar os impactos deste 
contexto, quer através de medidas de 
reforço salarial, quer pela otimização 
de custos em toda a cadeia de valor, 
áreas em que a Mercadona tem toma-
do decisões relevantes para ser cada 
vez mais eficiente. Entramos em 2023 
com vontade de continuar a investir em 
Portugal e a dar o nosso contributo 
para criar riqueza no país. 



02-01-2023

PEDRO GOUVEIA 
CO-CEO, PRODUTIVA 

Este ano, perante o cenário 

de inflação instalado e, 

portanto, do aumento 

dos fatores de custo, 
será um ano de aumen-

 

to de preços. O aumento 

de preços traz contenção nos consumos, 

logo, uma provável diminuição das quan-

tidades vendidas. Os resultados das em-

presas serão, muito provavelmente, afe-

tados. A subida dos juros, que se iniciou 
abruptamente e assim continua, sem 

freio, veloz, afetará todos os que têm dí-

vida. Inibirá os investidores de avança-

rem em novos projetos. Os Estados, mui-

to endividados, começarão a ter custos 

acrescidos com o serviço da dívida_ As 

empresas sem folga atravessarão dificul-
dades. As famílias menos remuneradas 

terão de apertar o cinto. A banca terá in-

cobráveis. Se estes fatores perdurarem 

no tempo, então teremos de viver com 

recessão, desemprego, problemas so-

ciais... Mas se algo mudar inesperada-

mente - a guerra, por exemplo -, então 
tudo poderá ser diferente e o cenário 

mundial passará a contar com uma reto-

ma em força É conveniente que todos se 

preparem para o pior cenário. É o que a 

lógica parece fazer crer que acontecerá_ 

Sejamos realistas e prudentes. Contudo, 

muitas vezes, há fatores que vêm inver-
ter o que parece catastrófico... Não é as-

sim a vida? Não há bem que sempre dure, 

nem mal que nunca se acabe... 

PEDRO MACHADO 
PRESIDENTE, 
TURISMO DO CENTRO 

Será um ano de grandes desafios e difi-

culdades. 

PETER RODRIGUES 
DIRETOR DE WEALTH 
MANAGEMENT, BIG 

Ano desafiante com riscos inflacionários, 
subidas de taxas de juro e continuação da 

guerra na Ucrânia. Isto vai implicar es-

forços adicionais das famílias. 

MILTON ARAÚJO 
CEO, HAMBURGUERIA 
DEGEMA 

Um ano extremamente desafiante. 

LUÍS MIGUEL RIBEIRO 
PRESIDENTE, AEP 

Um ano com Esperança, 

que ainda não regressou 
em 2022. Esperança do 

fim da guerra na Europa 

Esperança de que a eco-

nomia europeia recupere, 

consiga reduzir a sua dependência ener-

gética da Rússia e possa beneficiar do re-

forço de alianças comerciais e políticas, 
nomeadamente com os Estados Unidos 

da América. Esperança de que a econo-

  

mia portuguesa cresça de forma robus-

ta, duradoura e sustentável, benefician-

do de uma célere e excelente alocação 

dos fundos europeus, que deverão ser 

orientados prioritariamente para o se-

tor produtivo, por forma a alcançar uma 
maior resiliência do nosso país a cho-

ques, o que passa necessariamente pelo 

reforço do investimento e das exporta-

ções no PIB e, concomitantemente, pela 

melhoria da produtividade e competiti-

vidade. 

FRANCISCO VILAÇA 
DIRETOR-GERAL, 
UBER PORTUGAL 

Antecipamos um ano difí-

 

1 cil do ponto de vista da 

economia nacional, 

com retração do con-

 

sumo dos portugueses 

devido aos aumentos acu-

mulados nos preços do cabaz de compras 

de bens esseciais e vemos como muito 

negativo o cenário da indústria de plata-

formas eletrónicas, devido às alterações 

à lei laborai aprovadas. Esta regulação, 
em vez de tomara flexibilidade e o aces-

so a oportunidades de trabalho compa-

tíveis com mais proteções sociais, coloca 

em risco a forma de subsistência de mi-

lhares de trabalhadores e empresas, 

comprometendo gravemente o trabalho 

que Portugal tem feito para promover a 
inovação em anos recentes. Sempre de-

fendemos a criação de mais benefícios 

para trabalhadores independentes, pre-

servando a sua flexibilidade e controlo 

sobre a sua atividade. Queremos traba-

lhar com todas as partes para melhorar 

o trabalho independente, em vez de o eli-
minarmos. 

FRANCISCO GÍRIO 
SECRETÁRIO-GERAL. 
CERVEJEIROS DE PORTUGAL 

€14 

Nos anos de pandemia, o 

setor cervejeiro enfren-
tou graves dificulda-

des, ' registando que-

bras de vendas que che-

garam aos 70%. Em 2023, 

além da guerra e da inflação, o setor será 

marcado pelo aumento de 4% nos impos-
tos especiais de consumo (IEC/IABA). Os 
cervejeiros nacionais serão muito preju-

dicados e ficaremos atrás dos nossos 

maiores concorrentes, o vinho, que não 

possui aumento de impostos, e a concor-

rência ibérica 

JOSÉ MARIA REGO 
CEO. RAIZE 

O ano de 2023 será um ano decrescimen-

to ligeiro, mas também de reorganização 

familiar e empresarial face à tendência 

da inflação (salários e bens), assim como 

de adaptação a um novo ciclo de custo de 
financiamento mais elevado e possível 

retrocesso na tendência de globalização. 

MIGUEL 
STILWELL 
D'ANDRADE 
CEO, EDP 
2023 irá seguramente reforçar a 
urgência da aposta nas renováveis 
para acelerar a transição energé-
tica, garantindo independência e 
segurança do abastecimento, bem 
como preços mais competitivos e 
um planeta mais sustentável. Os 
desafios, porém, serão enormes: 
instabilidade política, subida nas 

‘,.• 

taxas de juro com consequente 
pressão sobre empresas e gover-
nos e manutenção da volatilidade 
no setor energético. Só um compro-
misso consistente e contextos re-
gulatórios estáveis poderão asse-
gurar que não se perderá de vista 
a estratégia de longo prazo para al-
cançar a descarbonização. 

, 1 1 
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NUNO FERNANDES 
THOMAZ 
PRESIDENTE, 
CENTROMARCA 

0 ano de 2023 vai ser ca-

 

racterizado por um 
contexto de enorme 

incerteza a nível mun-

 

dial. A guerra na Euro-

 

pa, a crise global de ener-

gia, a normalização das cadeias de pro-

dução e a inflação vão continuar a con-

dicionar as economias europeias. Em 
Portugal, vamos continuar a aprender a 

viver num regime inflacionista Vamos 

assistir a um aumento da assimetria so-

cial pois as famílias mais carenciadas 

vão sentir o impacto de um "imposto 

brutal" - inflação. A somar a isto as ta-

xas de juro vão continuar a subir e vão 
impactar no rendimento disponível das 

famílias, fazendo com que haja uma 

quebra acentuada no consumo. Por to-

das estas razões, as margens das em-

presas da maior parte dos setores de 

atividade vão estar sob pressão. Espe-

remos que a resiliência do nosso setor 
do turismo e o investimento estrangei-

ro possam equilibar a nossa economia 

E que a guerra possa terminar... 

LURDES GRAMAXO 
PARTNER, BYND 
VENTURE CAPITAL 

O ano de 2023 é uma in-

cógnita, a conjuntura 
414, económica internacio-

 

nal desfavorável, o 

equilíbrio geopol ítico 

instável e a guerra intro-

duzem fatores de risco adicionais cujo 
desenvolvimento é difícil de prever. 

Como o investimento em capital de ris-

co, setor em que a Bynd Venture Capi-

tal se insere, tem um horizonte tempo-

ral de mais de 10 anos durante o qual 

as nossas participadas irão passar por 

ciclos económicos incertos, o contexto 
macroeconómico torna-se, de alguma 

forma, menos relevante. No entanto, a 

crise atual não deixará de ter impacto 

refletindo-se na valorização das star-

tups e na dificuldade em levantarem 

novas rondas de investimento. Por ou-
tro lado, a situação atual pode repre-

sentar uma oportunidade para os in-

vestidores entrarem em bons projetos, 

a preços mais atrativos, assim como é 

em contexto de conjuntura económica 

desfavorável que o empreendedorismo 

de base tecnológica prospera como al-
ternativa ao desemprego ou a situa-

ções de trabalho pouco motivadoras. 

Acreditamos também que as tecnolo-

gias disruptivas e as soluções de negó-

cio inovadoras, em que a Bynd investe, 

têm e terão cada vez mais, um papel 

determinante no desenvolvimento dos 
diferentes setores económicos, como 

sejam a digitalização dos negócios e as  

questões levantadas pela sustentabili-

dade e proteção do ambiente, só para 

mencionar alguns, daí que seja funda-

mental manter um estratégia consis-

tente com a nossa tese de investimen-

to, ajustando pontualmente de acordo 
com as condições concretas de abran-

damento das tomadas de decisões e 

procurando negócios com modelos me-

nos intensivos em capex e maior foco 

na rendabi I idade. 

PEDRO NORTON 
CEO, FINERGE 

Há muito tempo que esta-

 

va estabelecido o nexo 

entre o combate às alte-

 

rações dimáticas e a ne-

 

cessidadede aumentara 

penetração das renováveis 
no nosso sistema elétrico. Em 2022 

(re)aprendemos mais duas importantes li-

ções: que as renováveis são também amais 

decisiva solução estrutural para garantir a 

segurança energética e a limitação dos cus-

tos energéticos na Europa Estou certo de 

que em 2023 seremos consequentes e re-
forçaremos esta aposta no futuro. 

BRUNO PROENÇA 
DIRETOR SUSTENTABILIDADE, 
JLM&A 

O ano de 2023 será mar-

 

cado pela incerteza as-

 

sociada ao conflito na 

Ucrânia, o que terá 

consequências no mer-

 

cado energético e na evo-

lução da inflação. Perante isto, os bancos 

centrais vão manter a subida dos juros, o 

que provocará um arrefecimento econó-
mico. Mesmo assim, ainda é possível evi-

tar a recessão na economia europeia e 

portuguesa Mas, mais importante, tere-

mos de compatibilizar a resposta aos de-

safios conjunturais com os problemas es-

truturais. A agenda da Sustentabilidade 

ganha especial preponderância, uma vez 
que vivemos em emergência climática 

Governos, empresas, instituições inter-

nacionais e os cidadãos têm de avançar 

e implementar mais medidas de descar-

bonização da economia, de promoção da 

diversidade e de desenvolvimento do ca-
pital humano. 

JOAQUIM PEDRO 
LAMPREIA 
FISCALISTA, SÓCIO 
DA VIEIRA DE ALMEIDA 
SOCIEDADE ADVOGADOS 

Estou otimista Se é certo que as dificul-

dades da Alemanha vão contagiar o res-

to da Europa, e a subida das taxas de juro 

vai expor o nosso calcanhar de Aquiles (a 

dívida pública e privada), temos também 

ventos favoráveis: a pouca exposição à 

energia russa, o crescente "decoupling" 
com a China, a estratégia de reindustria-

lizar a Europa e os fundos disponíveis 

CHRISTJNE 
OURMIERES-

 

-WIDENER 
CEO, TAP 
No nosso setor, estamos a apos-
tar num aumento da operação e a 

mitigar as possíveis ameaças, fo-

cando-nos nos mercados em que 

já operamos. A procura parece, 

até ver, continuar forte, o que é 

um sinal positivo e nos dá confian-

ça para o ano novo que ai vem. 

( 

t 
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ISABEL 
CAMARINHA 
SECRETÁRIA-GERAL, 
CGTP-IN 
A luta pelo aumento geral dos sa-

lários e pela subida das pensões 

será determinante, não só para 
garantir e melhorar as condições 

de vida, mas também para sus-

tentar o crescimento da econo-

mia. Depois de um ano em que a 

especulação - que garantiu mi-

lhares de milhões de euros de lu-

cros à minoria que detém os 

grandes grupos económicos - está 

na base de uma inflação que tirou 

poder de compra à maioria da po-

pulação, é urgente conquistar di-

reitos e salários para assegurar o 

presente e garantir um futuro 

melhor. 

a 

JOÃO VIEIRA 
LOPES 
PRESIDENTE, 
CONFEDERAÇÃO DO 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 
Custos da energia altos, aumen-

to de matérias-primas, salários 
com dificuldade de acompanha-

rem a inflação, aumento das 

prestações da habitação, aumen-

to das taxas de juro, situação di-

fícil de alguns mercados de ex-

portação, falta de mão de obra, 

apesar do provável aumento do 
turismo, representam dificulda-

des sérias em 2023 com retração 

previsível no consumo. É impre-

visível o fim da guerra na Ucrânia. 

Os fundos europeus tardam a 
chegar às empresas. Apesar de al-

gumas medidas positivas, o OE 

2023 não é suficiente, em parti-

cular no investimento, para re-

lançar a dinâmica económica, de-

pois da recuperação da fase da 

pandemia que 2022 significou. 
Vai ser um ano difícil, com graus 

de imprevisibilidade grandes. 

para que a nossa velha indústria se mo-

demize (fruto sobretudo dos injustamen-

te vilipendiados Fundos SIFIDE), entre ou-

tros. Salvo eventos catastróficos e a ve-

lha tendência de darmos tiros no pé, 2023 

poderá ser um bom ano. 

NÉLIO LEÃO 
CEO, IMOVENDO 

O próximo ano será um 

ano que trará algumas 

dificuldades. Embora 

se verifique atualmen-

 

te um abrandamento da 

inflação, isto não significa 

que os preços pararam de aumentar, 

apenas que estão a aumentar a um 

ritmo mais lento. A inflação aliada ao 

aumento das taxas de juro pode repre-

sentar um sério impacto no rendimen-
to disponível das famílias, o que fará 

com que quer o consumo quer a pou-

pança reduzam consideravelmente, pre-

judicando assim o crescimento econó-

mico. Por outro lado, existe alguma es-

perança: o preço dos combustíveis tem 

continuado a cair de semana para seira-
na e a taxa de desemprego tem-se man-

tido estável. O primeiro semestre de 

2023 será duro, mas podemos esperar 

alguma recuperação logo no segundo 

semestre de 2023. 

MANUEL 
REIS CAMPOS 
PRESIDENTE, CPCI 
- CONF. CONSTRUÇÃO 
E IMOBILIÁRIO 

No arranque de 2023, a 

conjuntura global apre-

 

senta um nível de incer-

 

teza anormalmente ele-

 

vado que irá condicionar 

a economia e, neste contex-

to, a resiliência do setor da construção e 

do imobiliário assume relevância acres-

cida É decisivo concretizar o investimen-

to público previsto e consolidar a traje-
tória positiva ao nível do investimento 

privado, pelo que é necessário definir e 

cumprir um rigoroso planeamento e as-

segurar a estabilidade legislativa e a com-

petitividade fiscal. 

ABEL SEQUEIRA 
FERREIRA 
DIRETOR EXECUTIVO, 
AEM - ASSOCIAÇÃO 
EMPRESAS EMITENTES 

O ano de 2023 continuará 

a ser marcado pelas in-
quietações relativas à 

guerra e às incertezas 

geoestratégicas e eco-

nómicas, com a atenção 

dos líderes empresariais muito domina-

da, tal como nos anos vindouros, pela in-

flação e por todos os temas ligados às al-
terações climáticas, sustentabilidade, fi-

nanças sustentáveis e ESG, os quais vão  

continuar a ganhar crescente importân-

cia na estratégia das empresas. Exprimo 

doze desejos para 2023 corresponden-

tes a doze reformas que continuam por 

realizar/iniciar: redução do sobrepeso 

do Estado na economia; estímulos à ca-
pitalização das empresas; promoção da 

poupança; desenvolvimento do merca-

do de capitais; fiscalidade mais atrativa 

para as empresas; incentivos ao investi-

mento estrangeiro; eficiência e celerida-

de do sistema judicial; reforma da Segu-

rança Social; adaptação do sistema de 
educação; avaliação das políticas públi-

cas; simplificação regulatória; redução 

da burocracia 

FRANCISCO 
HORTA E COSTA 
MANAGING DIRECTOR, CBRE 

Prevejo um ano com uma 

atividade mais modera-

da, dependente da evo-

lução da guerra na 

Ucrânia e das taxas de 

juro. O interesse por par-

te dos investidores vai-se manter, mas 
com uma atitude mais seletiva e ponde-

rada, quer no que diz respeito aos ativos, 

quer quanto aos setores. Portugal encon-

tra-se numa situação bastante mais resi-

liente do que em crises anteriores e irá 

manter-se com um destino de eleição 

para empresas e profissionais. 

JOSÉ MARIA 
SACADURA 
DIRETOR-GERAL, 
POWER DOT 

2023 será um ano de in-

certezas certamente, 
com uma guerra a de-

correr e a recuperação 
'gr 
y dos anos de pandemia 

com novos hábitos e o re-

tomar de alguns processos e projetos 

das empresas que ficaram adiados. Será 

essencial mitigar o impacto da crise 
energética com políticas que, ainda as-

sim, continuem a beneficiar a sustenta-

bilidade e a descarbonização dos vários 

setores, na medida do possível. 

OCTÁVIO VIANA 
PRESIDENTE, ATM 
- ASSOCIAÇÃO INVESTIDORES 
A política monetária dos bancos cen-

trais, com reflexo na maioria dos países 

desenvolvidos, deverá continuar firme 

no aumento das taxas de juro diretoras 

e, provavelmente, mais aumentos virão, 
incluindo por parte do BCE - que tem 

dado indicações nesse sentido. Cremos 

que ainda poderá haver ajustes de 50 

pontos-base nas taxas até ao primeiro 

semestre de 2023. Com a subida das ta-

xas diretoras e concomitante aumento 

no custo do capital alheio, em particu-
lar no crédito para a habitação, é de es-

perar uma depressão nos preços do 

e
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PRESIDENTE EXECUTIVA. 

AHP - ASSOCIAÇÃO DA 

HOTELARIA DE PORTUGAL 

Creio que para o Turismo teremos 
pela frente um bom ano. Há nu-
vens no horizonte, e a maior delas, 
a instabilidade geopolítica, pode 
gerar instabilidade económico-fi-
nanceira. Essa sim tem efeitos nos 
nossos mercados emissores, 
maioritariamente europeus e mui-
to sensíveis ao clima económico. 
O mercado americano, todavia, 
tem tido uma extraordinária per-

 

GUILHERME 
D'OLIVEIRA 
MARTINS 
ADMINISTRADOR 
EXECUTIVO, FUNDAÇÃO 

CALOUSTE GULBENKIAN 

A incerteza marcará o ano de 
2023. A cooperação europeia de-
verá ser reforçada. As políticas 
monetária e orçamental deve-
rão ser coordenadas numa lógi-
ca de flexibilidade e de rigor pri-
vilegiando a redução do endivi-

  

formance e espera-se que consoli-
de a sua posição como um dos prin-
cipais emissores de receita turísti-
ca. A nível interno, a ausência de 

solução aeroportuária para Lisboa 
vai trazer crescente frustração 
para os operadores, perda de ne-
gócio e oportunidades e de rique-
za para o país. Para a operação ho-
teleira, a falta de mão de obra ain-
da será um dos pontos críticos, mas 
espera-se que possa abrandar. 

damento e a aposta em investi-
mento reprodutivo, com desta-
que para ciência, formação, no-
vas tecnologias, coesão económi-
ca e social e defesa do meio am-
biente. 

imobiliário e também na perda de po-

der de compra das famílias. No entan-

to, tal medida poderá ajudar a travar os 

efeitos inflacionistas provocados pelo 

consumo, mas não necessariamente 

dos provocados pela guerra na Ucrânia_ 
Significa que deverá haver um abran-

damento do consumo em 2023. Em 

qualquer caso, todos estes vetores 

ameaçam a estabilidade macroeconó-

mica e o bem-estar social, apesar de a 

inflação registada este ano ter tendên-

cia a desacelerar no próximo, mas sem 
que isso permita que os preços regres-

sem aos valores de antes da guerra. O 

cenário de crescimento verificado este 

ano não se deve manter em 2023. Des-

de logo, por força do abrandamento 

económico esperado, mas também pela 

deterioração dos rácios financeiros de-
vido à subida das taxas de juro e de uma 

maior dificuldade de acesso ao merca-

do financeiro. Assim, é esperado que os 

resultados por ação (EPS), relativamen-

te ao exercício de 2023, devam descer. 

Em termos de mercados bolsitas, deve-

mos assistir a mínimos de 52 semanas 
em algumas empresas. 

MANUELA BOTELHO 
SECRETÁRIA-GERAL, APAN 
- ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
DE ANUNCIANTES 

Será certamente um ano 
' caracterizado pela in-

l.f.tyC certeza e instabilida-

de social. As empresas 

irão tentar ajustar o 

seu portefólio e ajustar os 

seus processos no sentido de garantir 

alguma rentabilidade. 

PEDRO PITA BARROS 
ECONOMISTA, PROFESSOR, 
NOVA SCHOOL OF BUSINESS 
AND ECONOMICS 

O ano de 2023 será um 

ano de transição, com a 
guerra na Europa a 

exercer um efeito ne-

gativo sobre as econo-

4; mias (via preços de produ-

 

tos energéticos e agrícolas) e com as 

aprendizagens sobre benefícios e custos 
de teletrabalho a consolidarem-se. 

DAVID BRITO 
COUNTRY MANAGER, 
EBURY PORTUGAL 

2023 afigura-se um ano bastante desa-

fiante. Existem várias incógnitas como 
a guerra na Ucrânia, a crise energética, 

além dos desenvolvimentos geopolíti-

cos. No entanto, existem algumas cer-

tezas como as taxas de juro a subir e a 

inflação alta. Dinheiro barato parece ser 

algo do passado. Com base neste cená-

rio, será chave que os atores económi-
cos saibam rapidamente ajustar-se a 

esta nova realidade. 

JORGE AGUIAR 
ADMINISTRADOR 
EXECUTIVO, 
BENSAUDE TURISMO 

2023 será um ano em 

que a única certeza 
será a incerteza. No 

entanto, Portugal, no 

setor em que atuamos, 

o turismo, deverá fazer 

valer as vantagens competitivas e os 

argumentos que compõem a sua pro-

posta de valor: localização/proximida-
de, bons equipamentos hoteleiros e in-

fraestruturas, segurança, em várias 

das suas dimensões, clima, gastrono-

mia e proposta de valor competitiva 

(relação qualidade-preço). A escassez 

de pessoal qualificado poderá condi-

cionar a experiência dos que nos visi-
tam e o desempenho do negócio;  a in-

flação e os custos financeiros irão "ab-

sorver" uma parte do valor gerado. 

Mas estou certo de que o setor conti-

nuará a dar provas da sua resiliência e 

capacidade de regeneração. 

NELSON LAGE 
CHAIRMAN, ADENE 

2023 será o ano solar. 

Até final do próximo 

ano, Portugal terá 

mais 2,5 gigawatts de 

energia solar. Este au-

 

dr- mento irá contar com um 

importante contributo do Simplex Am-

biental, que vai simplificar o licencia-

mento de projetos fotovoltaicos, permi-

tindo acelerar os investimentos. Tam-

bém a revisão da Diretiva Europeia para 

o Desempenho Energético dos Edifícios, 
que prevê a obrigatoriedade de insta-

lação de painéis solares nos novos edi-

fícios, deverá ser uma realidade em 

2023, contribuindo para baixar os pre-

ços da energia. Esta baixa, em contra-

ponto com 2022, irá ser possível com os 

3.500 milhões de euros de apoios do 
Governo aos preços da luz e do gás. 

MIGUEL MARTÍN 
PRESIDENTE, IGCP 

Ano com turbulências até à primavera 

e maior visibilidade após, com dificul-
dade na condução da política monetá-

ria dividida entre a inflação alta e o bai-

xo crescimento económico. 

ADRIAN BRIDGE 
CEO, THE FLADGATE 
PARTNERSHIP 

2023 é um ano de transformação de 

uma nova realidade. 

JOÃO BORGgS 
DE ASSUNÇAO 
ECONOMISTA, 
CATÓLICA LISBON 

O próximo ano deverá ser de crescimen-

to fraco ou mesmo de contração em re-

 

CRISTINA 
SIZA VIEIRA 
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PAULA 
FRANCO 

BASTONÁRIA, ORDEM 
DOS CONTABILISTAS 
CERTIFICADOS 
Um ano repleto de incógnitas so-

ciais, financeiras, económicas e 

ambientais, que apenas com per-

severança e o melhor conhecimen-

 

to técnico as nossas empresas con-

seguirão responder afirmativa-

mente e ultrapassar os diferentes 

obstáculos que têm pela frente. 

CEO, ALTRI 
Continuaremos, em 2023, a viver 
num contexto de grande incerte-

za a nível internacional. Os riscos 

geopolíticos vão marcar o próxi-

mo ano, com consequências em 

várias frentes. A inflação eleva-

da, com o consequente processo 

de aperto da política monetária, 
continuará a impactar na econo-

mia, pondo à prova as empresas. 

Em conjunto com a escassez de 

matérias-primas, perspetivamos 

um ano desafiante. Contudo, es-

tou certo de que saberemos en-

frentar as adversidades, ao mes-

mo tempo que nos preparamos 
para agarrar as oportunidades. 

Assente na nossa estratégia de 

JOSÉ SOARES 
DE PINA 

••• 

crescimento sustentável, em 

2023 esperamos tomar a decisão 

de investimento numa nova fábri-

ca de fibras têxteis sustentáveis 

em Espanha que procurará dar 

resposta à crescente procura de 
alternativas amigas do ambiente 

na indústria. 

sultado de três efeitos: dissipação dos 

efeitos resultantes da pandemia e con-

finamentos, o novo ambiente de infla-

ção e a subida das taxas de juro. Em 

Portugal, na zona euro e nos Estados 

Unidos. Muitas empresas terão dificul-
dade em se adaptar ao novo regime de 

inflação e taxas de juro o que pode con-

tribuir para uma retração do investi-

mento. Os bancos centrais da zona euro 

e dos Estados Unidos terão dificuldade 

em ancorar as expetativas de inflação 

em 2% até ao final de 2024. 

LUÍS LEON 
FISCALISTA, 
CO-FUNDADOR, ILYA 

2023 deve ser marcado 

por uma recessão na 

Alemanha, o que irá ser 
determinante para a 

economia europeia em 

2023. A confirmar-se essa 

recessão, Portugal sentirá de forma mui-

to direta, o que levará Portugal a não 

atingir o objetivo de crescimento previs-

to. Isso terá impacto no desemprego, nas 
receitas fiscais de impostos indiretos e 

no orçamento da segurança social. 

ÓSCAR GASPAR 
PRESIDENTE, ASSOCIAÇÃO 
HOSPITALIZAÇÃO PRIVADA 

A economia do ano de 2023 
começará com um grau 

de incerteza muito ele-

 

vado, nomeadamente 

com a duração e intensi-

 

dade da guerra na Ucrânia 

e os seus reflexos nas cadeias de abaste-

cimento e reação das políticas monetárias. 
A inflação teve um enorme impacto em 

2022e continuará a condicionar 2023. Es-

pera-se que a nível europeu a aplicação 

dos fundos New Generation e a coesão po-

lítica permitam não só sustentar mas tam-

bém transformar positivamente a econo-

mia A conjuntura internacional pode man-
ter Portugal como um destino de refúgio 

de proximidade em termos turístico e tal 

será importante para o país. Há uma preo-

cupação com a boa execução do P12020 e 

PRR e o arranque do PT2030. O Simplex e 

a eliminação de custos de contexto conti-
nuam a ser essenciais para aumentar a 

competitividade do país e estancar o em-

pobrecimento relativo. As finanças públi-

cas continuam a beneficiar da dinâmica do 

mercado de trabalho edo aumento de pre-

ços e tal deve ser aproveitado para conso-

lidar, mas também para fazer face aos 
constrangimento da economia, até para 

que as empresas portuguesas não sejam 

negativamente discriminadas face aos 

apoios noutros países. No setor da saúde 

há muitas novidades, a começar pela nova 

Direção Executiva do SNS e reforço da do-

tação orçamental, e 2023 poderá ser o iní-
cio de um novo ciclo, que se espera de sus-

tentabilidade, ou seja, de eficiência e me-

  

lhoria de acesso, assumindo o sistema de 

saúde e potenciando a articulação entre 

os setores público, privado e social. 

PATRÍCIA SANTOS 
CEO, ZOME 

2023 trará grandes desa-

 

fios num contexto eco-

nómico da inflação e 

das subidas das taxas 

Euribor, em particular 

para o setor imobiliário. 

No próximo ano, é importante apostar 
numa maior conveniência e simplifica-

ção na construção e compra de imóveis, 

contribuindo para o equilíbrio entre a 

oferta e a procura e uma maior adequa-

ção às capacidades financeiras das fa-

mílias portuguesas. Acima de tudo, será 

fundamental transformar os desafios, 
em todos os setores, em verdadeiras 

oportunidades de mudança. 

PEDRO RAPOSO 
CHAIRMAN, PRA 
- SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

Na PRA apostamos em re-

 

forçar as nossas equi-

 

pas, estar atentos às 

tendências e alargar 

as nossas fronteiras. 

Estamos conscientes do 

panorama económico, energético e geo-

político que, certamente, marcará o ano 
de 2023, mas temos uma visão positiva 

para o próximo ano. Sempre tivemos o 

gosto pelos desafios, efetivamente em 

anos de incerteza e dificuldades torná-

mo-nos mais exigentes, somos mais di-

ferenciadores, preocupamo-nos em ino-

var e gostamos que os nossos clientes 
se sintam bem connosco. Se tiver que 

escolher três palavras para definir a 

nossa orientação e o nosso compromis-

so para 2023, serão as seguintes: quali-

dade, qualidade, qualidade. 

DUARTE 
GOMES PEREIRA 
SECRETÁRIO-GERAL, ASFA 
2023 deverá ser um ano de esforço e re-

si liência_ Todos teremos que contribuir 

para o desenvolvimento da economia, 

tendo o Estado um papel primordial, 
não criando políticas redutoras do teci-

do empresarial e da evolução do mes-

mo. Teremos um primeiro semestre de 

escalada das dificuldades, devendo o 

segundo semestre ser de retoma e de 

aumento de confiança. No entanto, este 

cenário apenas se verificará se a situa-
ção geopolítica mundial não se deterio-

rar - se a guerra terminar - e se as po-

líticas socioeconómicas nacionais e eu-

ropeias deixarem de ser um obstáculo 

ao investimento, ao desenvolvimento 

(que, por enquanto, vislumbra esse fim) 

e ao acesso ao crédito (nomeadamente 
ao consumo) como "trigger" da econo-

mia nacional. 

4 
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JORGE PINTO 
FERNANDES 
PORTUGAL BUSINESS 
DIRECTOR, VIA OUTLETS 

O próximo ano será marca-

 

do pela incerteza, o que 
obrigará as empresas a 

serem conservadoras nos 

seus planos mas ao mes-

 

mo tempo flexíveis, com ca-

pacidade de adaptação e ágeis na leitura 

das oportunidades. Na área de retalho em 

que atuamos ("outlet premium") acredi-
tamos que será um ano com oportunida-

de de crescimento, pela procura de uma 

compra mais racional, de maior qualida-

de e durabilidade e também pela recupe-

ração do turismo. 

RICARDO FERRÃO 
RESPONSÁVEL REGULAÇÃO 
EM PORTUGAL, ENDESA 

0 ano de 2023 perspetiva-

 

-se ainda mais desafian-

 

te que o ano de 2022. O 

atual contexto macroe-

 

conómico e geopolítico 
não permite vera luz ao fun-

do do túnel, e os desafios que são espe-

rados para o ano de 2023 são inúmeros, 

desde o combate à inflação, a transição 

energética, a segurança de abastecimen-

to ou o agravamento dos efeitos socioe-

conómicos. No entanto, sendo a esperan-
ça a última a morrer, esperamos que o 

ano de 2023 seja efetivamente o ano do 

retorno à normalidade.  

de oportunidade para que Portugal atraia 

novo investimento estrangeiro em setores 

de elevado valor acrescentado. Para isso, 

será importante ter uma estratégia foca-

da e com uma implementação proativa 

JOÃO FERNANDES 
PRESIDENTE, 
TURISMO DO ALGARVE 

Será um ano especialmente desafiante na 

gestão da incerteza, do lado da procura, e 

de foco na eficiência dos recursos, do lado 

da oferta 

LUÍS MENEZES 
CEO, UNILABS PORTUGAL 

2023 vai ser um ano de 

grandes incertezas. Com 

oaparente abrandar da 

inflação, podemos ter 
uma inversão da trajetó-

 

) ria das taxas de juros pre-

 

vista, e uma melhoria da conjuntura face 

às expetativas atuais. Mas os riscos geopo-

líticos vão ser o fator determinante para 

saber se 2023 pode ser o ano de re-arran-

que de um crescimento sustentado, ou se 
vai ser de "pára/arranca", com os agentes 

económicos a manterem a prudência nos 

investimentos e na contratação. 

PAULO CAIADO 
PRESIDENTE, APEMIP 

Genericamente, em continuidade com o 
segundo semestre de 2022, com a possi-

bilidade de rápida inflexão positiva dos 

principais indicadores económicos após 

operíodo de inverno. 

I  a 

II 

c 

PAULO RAIMUNDO 
SECRETÁRIO-GERAL, PCP 

Perante a inflacção e o agra-

 

vamento de problemas es-

 

truturais exigir-se-ia uma 

inversão nas políticas. Va-

 

lorizando salários, pensões 

e direitos, regulando preços 

(energia, alimentação, habitação) e com-

batendo a especulação. Uma fiscalidade 
mais justa representaria mais recursos 

para o País avançar. É preciso usar os re-

cursos nacionais não para cumprir as me-

tas do défice mas para incrementar o in-

vestimento público (pôr o País a crescer), 

melhorar os serviços públicos, a saúde e a 
educação, dinamizar a produção nacional. 

ANTONIO BERNARDO 
PRESIDENTE, ROLAND 
BERGER PORTUGAL 

2023 vai ser um ano de cres-

cimento moderado, mas 
acima das previsões. A in-

flação vai caminhar para 

ool*tivo de 296. É crucial 

queas empresas se preparem 

para inovar e adaptar os seus modelos de 

negócio, nomeadamente em termos de 

descarbonização, e implementar realisti-
camente processos de ESG. As mudanças 

no processo de Globalização são uma gmn-

 

PAULA CARVALHO 
ECONOMISTA-CHEFE, BPI 

2023 será mais um ano de 

muita incerteza e de ar-

 

refecimento na ativida-

 

de. Vários factores con-

 

tribuem para isto, mas 

destacam-se sobretudo o 

impacto cumulativo do aumento de pre-
ços detens e serviços na rapacidade aqui-

sitiva de famílias e nos custos das empre-

sas; será também o ano do pleno impac-

to dos custos de financiamento mais al-

tos, mesmo que as taxas de juro não con-

tinuem a aumentar ao mesmo ritmo. A 
tudo isto acrescem as tensões e ajusta-

mentos estruturais nos mercados de ener-

gia, a crescente crispação comercial en-

tre China e os EUA, para além da grande 

incógnita relativamente à forma como 

evoluirá a guerra na Ucrânia Ano dificil 

de prever, mas em que também não se ex-
cluem notícias positivas como, por exem-

plo, a confirmação da capacidade de con-

trolo da inflação e, consequentemente, 

uma evolução mais favorável das taxas de 

juro. Os momentos de maior dificuldade 

são por vezes inspiradores da criativida-

de que permite os resultados mais sur-
preendentes. Vamos esperar que aconte-

ça de novo. 

GONÇALO 
MOURA 
MARTINS 
CEO, MOTA-ENGIL 
Este ano será extremamente de-

safiante pela reunião de um con-

junto de circunstâncias extre-

mamente exigentes: o contexto 

da guerra e da instabilidade geo-

política; a volatilidade dos mer-
cados e a inflação com a conse-

quente subida das taxas de juro  

e os ainda efeitos da pandemia 

na disrupção das cadeias de 
abastecimento. A diversificação 

do risco e a exposição a diferen-

tes mercados e ecossistemas fi-

nanceiros têm sido fatores de de-

sagravamento destes riscos para 

onosso grupo, pelo que perspe-

tivamos, apesar de tudo, um ano 
de continuação de crescimento 

robusto. 
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JOSÉ LUÍS 
ARNAUT 
MANAGING PARTNER CMS 
E CHAIRMAN DA ANA 
A incerteza parece ser a grande 

certeza de 2023, contudo, há si-
nais de alguma esperança no ho-

rizonte, particularmente, do se-

gundo semestre de 2023 e espe-

remos que a volatilidade causa-

da pela guerra, a consequente in-

flação e a instabilidade dos mer-

cados possam vir a encontrar 
melhores dias no decurso deste 

ano. 

RAUL MARTINS 
PRESIDENTE, ALTIS 
Incerteza que exige uma adaptação rá-

 

pida 

FILIPE VASCONCELOS 
FERNANDES 
CONSULTOR SÉNIOR, 
VIEIRA DE ALMEIDA 

Prevejo que o ano de 2023 

seja, a vários níveis, mar-

 

cado por acontecimen-

 

tos decisivos nos planos 
geopolítico, energético e 

económico-financeiro. No 

plano geopolítico, saliento a importância 

da evolução das realidades geopolítica e 

diplomática, em especial perante o dese-

jável termo da Guerra na Ucrânia No pla-

no energético, continuará a relevar o au-
mento pela procura de fontes alternati-

vas de abastecimento à escala internacio-

nal, a capacitação dos estados europeus 

ao nível do armazenamento (em especial, 

de gás natural) e ainda os desenvolvimen-

tos ao nível do vetor Hidrogénio. No pla-

no económico-financeiro, saliento tam-
bém a capacidade de reação das princi-

pais economias à escala global ao impac-

to da inflação (em especial, energia e 

"commodities"), bem como ao aumento 

da generalidade das dívidas públicas e 

consequente necessidade de redefinição 

de parte das respetivas políticas fiscais. 

MANUEL MARIA 
CORREIA 
DIRECTOR GERAL, DXC 
TECHNOLOGY PORTUGAL 

a Em 2023, as empresas de-

 

verão continuar a en-

 

frentar desafios decor-

 

rentes da inflação e da 

subida dos juros, os quais 

impactam os seus clientes e 

os resultados operacionais. Assim, a ace-

leração da digitalização é crucial para a 

competitividade da oferta e otimização 
das estruturas de custos. Através da ex-

tração do valor dos dados e da transfor-

mação para a "cloud", apoiadas em sis-

temas robustos e seguros, será possível 

melhorar processos e alavancas os negó-

cios e a produtividade. 

RICARDO NUNES 
PRESIDENTE, ACEMEL 

O próximo ano será um dos 

anos mais desafiantes e 

incertos de que há me-

mória Muitas são as va-
riáveis difíceis de anteci-

par para urna previsão asser-

tiva_ O comportamento da procura na Chi-

na e os desenvolvimentos da guerra na 

Ucrânia serão provavelmente os eventos 

mais decisivos em 2023. É, contudo, possí-

vel já antecipar que a globalização como a 
conhecíamos terá um forte revés, e que as 

relações bilaterais entre países ou regiões  

será a nova realidade. A inflação, com as 

medidas dos bancos centrais, tenderá a di-

minuir. A p.c.raççpz e o preço das matérias-

-primas, nomeadamente a energia, será 

um desafio, o que poderá provocar reces-

são em algumas zonas do mundo, nomea-
damente na Europa_ Apesar de tudo, atual-

mente, os governas eos países disgiern de 

algumasferramentasfinanceiras, tecnoló-

gicas e comerciais que podem atenuar al-

gumasdificuldades,efazer de2023 um ano 

de transição, para termos um 2024 com 

mais crescimento e estabilidade. 

PEDRO CARVALHO 
CEO, TRANQUILIDADE 

2023: uma imensa escuri-

dão. Embora os preços 

globaisdaenergiasejam 

' um forte vento de proa 
para a economia global, 

foi na zona eixo que te-ncho-

que maiorprovavelmenteernixerou as eco-

nomias mais vulneráveis para a recessão. 

&ande parte da escuridão de 2022 não se 

concretizou, uma vez que os dados macro 

geraram uma série de surpresas positivas 
modestas_ Muitas empresaseuropeias mas-

tiram asna resiliência_ Nãose pode excluir 

uma recessão da economia real muito pro-

funda, se o choque energético se intensifi-

car ou se tivermos um novo choque. Sem 

isso, a economia real pode continuar a sur-

preender. As empresas continuam a ter ne-
cessidades significativas de investimento e 

têm capacidade para o fazer. A inflação eu-

ropeia tem sido em grande parte sobre os 

preços da energia, algo sobre o qual o BCE 

não tem influência, o que resultou num au-

mento menos agressivo das taxas de juro. 

Se a inflação alargasse, tal como o proble-
ma muitomais vasto dos EUA, a política mo-

°etária poderia tornar-se UM segundo mo-

tor de recessão na Zona Euro. 

ANTÓNIO CÃMARA 
CHAIRMAN, 
AROMNI E YGROUP 

Um enorme desafio mas com oportunida-

des únicas na nossa area de atuação: uma 

combinação de uma nova Internet com os 

mercados dos serviços da Natureza 

JOÃO HENRIQUES 
PARTNER, IBERIS 

2023 é um ano de incerte-

zas económicas e geo-

pol íticas, mas em que 

várias empresas portu-

guesas verão a sua 

aposta na tecnologia e ino-
vação recompensada com crescimento e 

reforço de posições nos mercados mun-

diais. O setor tecnológico é dos mais di-

nâmicos da nossa economia e ao longo 

do tempo tem vindo a ganhar consistên-

cia e a construir um ecossistema que será 

posto à prova num ambiente internacio-
nal mais difícil. É importante que este 

ecossistema seja apoiado, mais que tudo 

CRISTINA 
RODRIGUES 
CEO, CAPGEMINI 
Antecipo um ano desafiador 

onde teremos uma economia a 

estagnar e uma necessidade de 
rever preços (aumento) dada a 

inflação do ano passado. Além 

disso, o talento (pessoas) está 

escasso, o que coloca uma pres-

são adicional na nossa ambição 

de crescimento. 
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com uma estabilidade de regras que con- vai continuar a crescer a procura de so-

 

trarie a volatilidade externa_ luções na área da mobilidade urbana e 

LUÍS PEDRO MARTINS 
da sustentabilidade. 

PRESIDENTE, TURISMO RICARDO SOUSA 
DO PORTO E NORTE CEO, CENTURY 21 

PORTUGAL E ESPANHA 
Há muitos fatores econó-

 

micos e geopolíticos 

que serão determinan-

 

tes na evolução da eco-

 

nomia portuguesa e do 

mercado imobiliário, em 
particular. Urna vantagem é que, na atual 

conjuntura, nem o setor imobiliário nem 

Portugal estão tão expostos aos riscos 

como noutros momentos no passado. 

Este é um contexto muito diferente do 

que se viveu no passado, porque atual-

mente não há um excesso de endivida-
mento das famílias, existe financiamen-

to disponível e o risco de incumprimento 

com a subida das taxas de juro é muito 

inferior ao da última crise financeira, por-

que desde essa data que os critérios de 

concessão de crédito se alteram radical-

mente, para assegurar uma maior robus-
tez e sustentabilidade do sistema finan-

ceiro. É expectável que as taxas de juro 

continuem a subir ao longo de 2023, si-

tuação que irá obrigar os portugueses a 

redefinirem os seus critérios de procura 

de habitação, em particular o valor que 

podem despender para comprar a sua 
casa e as zonas onde terão de procurar 

soluções habitacionais, de acordo com a 

oferta existente na respetiva gama de 

preços. Será um desafio acrescido, em 

particular, para os jovens que querem e 

necessitam de aceder à sua primeira ha-

bitação. Estima-se, também, uma estabi-
lização e definição mais racional dos pre-

ços de venda no mercado de imóveis usa-

dos, bem como uma forte dinâmica da 

procura internacional, que irá permitir 

que Portugal possa registar níveis de 

transações imobiliárias ao nível do ano 

de 2019 e 2021. 

FILIPE GARCIA 
PRESIDENTE, 
IMF - INFORMAÇÃO 
MERCADOS FINANCEIROS 

Raras vezes teremos en-
trado um ano com tan-

tos fatores suscetíveis 

de provocar choques 
1 

na economia: guerra, 

energia, juros em alta, 

inflação, efeitos da pandemia, conflito 

latente Ocidente/Oriente, excesso de 
stocks, sinais de abrandamento, bolsas 

em queda, provável crescimento do 

malparado, endividamento elevado, en-

tre outros. São muitos os ventos contrá-

rios para todos os agentes económicos. 

Por isso, em 2023, a surpresa poderá 

muito bem ser pela positiva, com cres-
cimento acima do esperado e a inflação 

a baixar gradualmente. 

MADALENA 
CASCAIS 
TOME 
CEO, SIBS 
2023 vai ser (mais) um ano de 

enorme incerteza e com desafios 

significativos. As previsões mais 

recentes das instituições econó-

micas relativamente ao cresci-
mento económico no próximo 

ano têm vindo a ser sucessiva-

mente revistas em baixa. Existe 

uma tempestade quase perfeita 

entre os desafios económicos do 

lado da oferta e da procura. Em 

adição, a guerra e as dinâmicas 
geopolíticas introduzem incerte-

za muito superior. No contexto 

europeu, a possibilidade de uma 

recessão começa a afigurar-se 

como provável, cujo início, pro-

fundidade e duração são as maio-

res incógnitas. Alguns destes de-
safios estão acentuados em Por-

tugal, nomeadamente a falta de  

recursos, e a menor competitivi-
dade do regime de trabalho e fis-

cal no nosso país, no contexto em 

que a competição por talento é à 

escala global. Em 2023 e nos pró-

ximos anos, Portugal deve ter a 

ambição e o desígnio estratégico 

de crescer. O crescimento econó-
mico e o aumento de produtivida-

de são fundamentais na geração 

de riqueza, na melhoria da quali-

dade de vida, e para ajudar a re-

duzir desigualdades, permitindo 

o desenvolvimento sustentável e 

tornar o país mais inclusivo. A tec-
nologia e a inovação continuarão 

a ser alavancas para acelerar pro-

  

dutividade e crescimento. Em 

particular, os avanços já muito vi-

síveis em inteligência artificial, 

que estão a permitir o acesso e 

processamento de informação a 
um ritmo e com um volume sem 

precedentes, contribuindo para 

acelerar a geração de conheci-

mento e o desenvolvimento em 

várias áreas fundamentais. Na 

SIBS, assumimos o nosso compro-
misso e investimento com o cres-

cimento e a inovação, inovação 

com impacto, promovendo uma 

sociedade mais justa e equitati-

va, mais capacitada digitalmen-

te, num futuro mais equilibrado 

e seguro. Apesar de todo o con-
texto de incerteza e dos enormes 

desafios, olhamos para 2023 com 

otimismo. O otimismo é a força 

motriz para o sucesso e a cora-

gem de olhar para o futuro com 

determinação. É, por isso, condi-

ção necessária (embora não su-
ficiente) para o crescimento eco-

nómico de que precisamos. 

Será um ano de muitas in-

certezas! 0 setor do Tu-

rismo estou certo que 

continuará a ser um dos 

principais motores da 

economia em Portugal. Te-

remos todos em conjunto de ter a capaci-
dade e a resiliência para desenhar as me-

lhores estratégias para dar resposta aos 

desafios que vão surgir. 

PAULO MONGINHO 
CEO, OGMA 

O reforço do caminho para 
a transição energética, as 

preocupações com a in-

 

flação, a ameaça da re-

 

cessão, os custos com a 

energia e a recuperação da 

normalidade nas cadeias logísticas são cin-

co grandes temas que marcarão 2023. 
Para as empresas, os principais desafios 

são preservar ao máximo a sua competi-

tividade, reter talento, reforçar as suas po-

líticas de sustentabilidadee procurar opor-

tunidades de negócio em novos mercados. 

Teremos de ser exigentes e focados para 

ultrapassar um ano que apresenta dificul-
dades, masque, comojá ficou demonstra-

do nos anos mais recentes, também pode 

ser favorável a novas oportunidades. 

PAULA CASA NOVA 
CEO, EUROP ASSISTANCE 
PORTUGAL 

O próximo ano será um 

dos mais desafiantes 

deste século e, por um 

lado, temos a recessão 

a bater à porta, por ou-

 

tro temos a mobilização de 

toda uma sociedade para a transição 
energética e a consagração dos princípios 

ESG nas organizações e na sociedade. De-

pois de dois anos de pandemia e com 

uma guerra em curso na Europa, com trá-

gicas consequências sociais e económi-

cas, teremos de manter uma atenção es-
pecial aos que sofrem o impacto de todas 

estas disrupções, sem perder de vista a 

necessidade de transformarmos a econo- r 
mia, tornando-a mais sustentável. Portu-

gal não está imune a todo este contexto 

e precisa de encontrar um modelo de des-

envolvimento assente na qualificação e 
na retenção de talento e que seja atrati-

vo para o investimento estrangeiro. No 

setor segurador, em específico, vemos 

novos desafios como a cibersegurança , 

fenómenos da natureza e epidemias a ga-

nhar importância nas preocupações das 

pessoas e das empresas e também ai pre-
cisamos de encontrar modelos de respos-

ta adequados. Por outro lado, creio que 
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presas são quase que obrigadas a 
rever e a melhorar os seus méto-
dos, procedimentos e técnicas, 
surgindo paralelamente estraté-
gias mais inovadoras. E é nesta 
adaptação que estaremos foca-
dos, de modo a consolidar a lide-
rança nacional. 
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no segmento das energias reno-
váveis vão manter-se, mas acre-
ditamos que o ritmo de cresci-
mento será muito maior em 2023. 
Apesar dos desafios que o novo 
ano encerra, nomeadamente em 
termos de inflação, subida de ju-
ros e receios em torno de uma re-
cessão, estou convicto de que, 

com a nossa capacidade financei-
ra, com o nosso "know-how" e os 
nossos profissionais, consegui-
remos mais rapidamente alcan-
çar as metas com que nos com-
prometemos com os nossos 
"stakeholders", fazendo chegar 
cada vez mais energia renovável 
às famílias e empresas, posicio-
nando-nos como uma referência 
na importante meta de descar-
bonizar as economias. 

4 

e 

BEATRIZ 
RUBIO 
CEO, REMAX PORTUGAL 
Em 2023, o mercado em que 
atuamos ressentir-se-á com o 
aumento das taxas de juro, regis-
tando-se assim uma contração 
da atividade. Será um ano com 
dificuldades acrescidas, mas 
também com muitas oportunida-
des. Não podemos esquecer de 
que, nas épocas de crise, as em-

 

JOÃO 
MANSO NETO 
CEO, GREENVOLT 
Para a Greenvolt, 2022 foi um 
ano de forte crescimento. Além 
do investimento na geração de 
energia a partir de biomassa re-
sidual, reforçámos o nosso posi-
cionamento na promoção de pro-
jetos de energia eólica e solar de 
grande escala, crescendo tanto 
na Europa como do outro lado do 
Atlântico, mas também no estra-
tégico segmento da geração dis-
tribuída de energia. Os pilares 
desta estratégia diferenciadora 

MIGUEL DA CÂMARA 
MACHADO 
DOCENTE, FACULDADE 
DIREITO UNIV. LISBOA 

Dentro minha área de in-

 

vestigação e ensino, 
mais dedicado ao estu-

 

do do peso dos tribu-

 

nais superiores nos sis-

 

temas jurídicos, à preven-
ção do branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo, e ao "com-
pl iance" bancário e empresarial, incluin-
do os desafios ESG (de sustentabilidade 
ambiental, social e de governação inter-
nadas instituições), espero que todos es-
tes temas ganhem mais relevância na 
nossa vida social. As decisões do SCOTUS 
(dos EUA) e do TC português serão ainda 
mais importantes até ao verão de 2023 e 
a criação de uma nova autoridade euro-
peia "AML", bem como novas exigências 
ESG devem ocupar muito a mente das 
maiores empresas e agentes jurídico-po-
líticos em Portugal e no mundo, com mui-
tos condicionamentos nos mercados eu-
ropeus que americanos e asiáticos não 
terão, podendo afetar-se o "Ievel-playing 
field" entre os vários agentes. 

SANDRO MENDONÇA 
PROFESSOR DO ISCTE, 
ADMINISTRADOR ANACOM 

Eis Portugal no desbalanço 
da Europa_ Um grande 
rompimento em curso 
penaliza a UE: perde de-

sempenho face aos EUA 
(que crescem mais), afas-

tando-se estruturalmente da Eurásia 
(cada vez mais a seguir o seu caminho na 
base de soluções tecnológicas e institu-
cionais autónomas). Quando a Europa é 
a variável de ajuste a choques, Portugal 
precisa de descobrir oportunidades nes-
te mundo que é cada vez mais pós-oci-
dental/pós-unilateral. 

PEDRO VERDELHO 
PRESIDENTE, ERSE 

O próximo ano será extre-

 

mamente desafiante, 
marcado por muitas in-

 

certezas relativamente 
à evolução dos vários ve-

 

tores energéticos. Neste 
contexto, tendo em vista a proteção dos 
consumidores, a ERSE tem inovado nas 
suas decisões regulatórias como é a re-
cente decisão tarifária para a eletricida-
de com tarifas de acesso às redes nega-
tivas (cerca de -50 euros/MWh para os 
consumidores industriais e -100 euros/ 
MWh para os consumidores residenciais, 
representando para uma família com 2 
filhos cerca de 500 euros por ano), que 
contribuem de forma expressiva para mi-
tigar o impacto da subida dos preços de 
energia nos consumidores finais. Esta 
conjuntura representa também uma  

oportunidade para acelerar o processo 
de descarbonização, que se pretende jus-
to e inclusivo, utilizando os recursos ener-
géticos endógenos, com tecnologias tes-
tadas e acessíveis aos vários consumido-
res e favorecendo uma utilização de ener-
gia mais sustentável. 

ANTÓNIO 
CARLOS RODRIGUES 
CEO, GRUPO CASAIS 
Um ano dificil, sobretudo pela subida da 
inflação, que pode acentuara desigualda-
de social. Será mais fácil para empresas 
de serviços, sobretudo ligadas a áreas da 
tecnologia, superar esta situação do que 
para empresas de outros setores, que en-
frentarão maiores desafios. 

JOÃO MASSANO 
ORDEM DOS ADVOGADOS - 
CONSELHO REGIONAL LISBOA 

or i ot  Há um ano, via 2022 como 
um ano de viragem e kr 

ih foi-o, ainda que não 
pelas melhores razões: 

o regresso da guerra à 
Europa com a invasão da 

Ucrânia pela Rússia pôs-nos a questionar 
e enfrentar desafios há muito esqueci-
dos, no que toca à segurança e soberania 
dos países, algo que dávamos há muito 
por adquirido. Tendo por base esta reali-
dade, antecipo 2023 como um ano que 
exige criatividade e persistência para en-
frentar os novos desafios que se nos co-
locam. No que toca à Justiça em Portu-
gal, espero que seja possível reforçar o 
acesso ao Direito por parte de todos os 
cidadãos que dele precisam, bem como 
atualizar condignamente a tabela de re-
munerações dos Advogados inscritos no 
apoio judiciário, até porque o Governo 
anunciou o orçamento mais elevado de 
sempre para o setor. 

LUÍS SALVATERRA 
DIRETOR-GERAL, 
INTRUM JUSTITIA 

O ano de 2023 vai ser um ano de incerte-
za gerada maioritariamente pela instabi-
lidade geo-política_ Pensamos que a gran-
de incógnita será a evolução do nível de 
desemprego e consequentemente o agra-
vamento das condições sociais no País. 

PAULO PIMENTA 
CEO, KUANTOKUSTA 

2023 será um ano de desa-

 

fios que terão um impac-

 

',Q1' ce e na vida dos consu-

Ua to direto no e-commer-

 

midores. Com a continui-

 

dade da guerra da Ucrânia 
e seus efeitos adversos na economia, é ob-
senável uma desaceleração do crescimen-
to do e-commerce em Portugal e a nível 
mundial. Será cada vez mais relevante 
criar uma proposta de valor sustentada 
para o consumidor e disponibilizar-lhe op-
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ções que respondam às suas necessida-

des. Tornar-se-á cada vez mais evidente a 

necessidade de otimizar orçamentos, fa-

zer compras acertadas e garantir a pou-

pança. Para isso, ganhará maior rele-

vância o acesso à informação durante o 

processo de compra. Mais do que recor-

rer a promoções, o consumidor vai es-

tar atento à evolução dos preços e às 

reais oportunidades para poupar. Esti-

mamos, por isso, o aumento na compa-

ração de preços, acompanhada por uma 

crescente procura de soluções de paga-

mento que agilizem e facilitem a gestão 

do orçamento dos consumidores. 

PAULA 
MORGADO LINO 
DIRETORA DE OPERAÇÕES, 
LISBON MARRIOTT HOTEL 
Ano de crise no nosso setor. O maior de-

safio será mais uma vez o recrutamento. 

RODRIGO 
PINTO BARROS 
PRESIDENTE, APHORT 
Alguma insegurança, dada a conjuntu-

ra atual, mas esperançosos e confiantes 

nesse novo ano! 

FILIPE MOURA 
CEO, IFTHENPAY 

O crescimento da 

IFTHENPAY está muito li-

gado ao crescimento do 

e-commerce em Portu-

gal. Espera-se um cresci-

 

<, mento menos acentuado em 

2023, devido à diminuição do poder de 

compra dos portugueses provocada pela 

inflação elevada, que também se irá re-

fletir nas compras online. A evolução da 

guerra na Ucrânia também terá um im-

pacto importante, não só na inflação e 

custos das fontes de energia, mas tam-

bém no sentimento de confiança dos eu-

ropeus. No entanto, apesar de tudo isto, 

prevemos que o e-commerce continue a 

crescer em 2023, impulsionando o cresci-

mento da IFTHENPAY. 

MIGUEL LANCASTRE 
FOUNDING PARTNER, 
ATENA EQUITY PARTNERS 

Incerteza é a palavra de or-

dem para 2023. A insta-

bilidade geopolítica, a 

inflação, a subida das ta-

xas de juro, a volati lida-

 

is> de dos mercados financei-

ros e a pressão sobre o rendimento dis-

ponível das famílias são alguns dos te-

mas que vão impactar todo o tecido 

económico português. Neste cenário 

desafiante, a atividade de private 

equity poderá desempenhar um papel 

crucial na economia, permitindo fontes 

alternativas para garantir a sustentabi-

lidade das empresas e dos negócios, 

bem como promovendo movimentos de  

consolidação que tornem as empresas 

maiores, mais fortes e resilientes. Ope-

rações envolvendo sucessões, restrutu-

rações e financiamento poderão inten-

sificar-se, promovendo uma maior so-

lidez das empresas. 

PEDRO MOTA SOARES 
SECRETÁRIO-GERAL, 
APRITEL 

Instável e imprevisível. 

RUI NUNO BALEIRAS 
COORDENADOR, UTAO 
Mais um ano desafiante pelas incerte-

zas que encerra e pela ausência de si-

nais de melhoria estrutural no contexto 

público da actividade económica. 

ANTÓNIO 
NUNES DA SILVA 
PRESIDENTE, GOLDEN 
WEALTH MANAGEMENT 

Antecipamos que 2023 

será um ano desafian-

 

te, repleto de incerte-

 

zas: incerteza quanto 

à evolução do processo 

de normalização das polí-

ticas monetárias da Reserva Federal e 

do BCE, incerteza quanto à evolução da 

inflação em particular na Europa, incer-

teza quanto ao desenrolar da crise ener-

gética europeia, incerteza quanto à ma-

terialização e profundidade da recessão 

na Europa e EUA. Do ponto de vista dos 

mercados, antecipamos que 2023 pode-

rá ser um ano de duas metades... sendo 

a primeira a mais desafiante para os ati-

vos com risco. 

JOÃO MIRANDA 
PRESIDENTE, TWO4THREE 
INVESTMENTS 

As tensões geopolíticas, 

a par da crise energé-

 

tica, irão continuar a 

influenciar a evolução 

da inflação de forma 

persistente, isto apesar 

da política do "tudo o que for necessá-

rio", exigindo que os bancos centrais 

continuem o processo de aumento das 

taxas de juro, o que levará a economia 

global a entrar em recessão, com espe-

cial enfoque na Europa, mas também 

nos Estados Unidos. As empresas, com 

a recessão económica que se avizinha.. 

as famílias pela perda de rendimento, 

aumento das taxas de juro e exposição 

aos créditos à habitação de taxa variá-

vel..., e o país, pelo fim das compras de 

divida soberana do Banco Central Eu-

ropeu e falta de foco em políticas pro-

motoras de crescimento e estabilidade 

social, enfrentarão dificuldades acres-

cidas, pelo que, infelizmente, 2023 será 

ainda pior que 2022, somente com a 

vantagem de ser mais previsível e ter 

menos efeito surpresa! 

MIGUEL 
ALMEIDA 
CEO, NOS 
2023 antecipa-se como um ano 

muito desafiador, com os esfor-

ços para controlar a inflação a 

impactarem diretamente nos 

rendimentos das pessoas, seja 
pelo aumento dos encargos fi-

nanceiros, seja pelo aumento dos  

custos provocados pela inflação 

que permanece, podendo levar a 

um contexto recessivo. Estes con-
textos recessivos aliados a uma 

progressiva escassez de liquidez,  

poderão ter efeitos indiretos no-

meadamente em termos de cria-

ção de emprego. Nos Estados e 

nas empresas não deixará de se 

refletir num aumento dos custos 

financeiros, retirando flexibili-
dade na sua política de investi-

mento e de crescimento. 
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ANA 
VENTURA 
MIRANDA 
DIRETORA, 
ARTE INSTITUTE 
A guerra na Ucrânia continuará a 

ser determinante em termos de 

estabilidade política e económi-

ca com impacto global. Tem sido 

redefinido o papel da Rússia no 

LUÍS 
FERNANDES 
CEO, CIMPOR PORTUGAL 
Na minha opinião, 2023 é um ano 

com muitas incertezas: a da guer-

ra, a sua continuidade continua-

rá a ter impacto nas economias, 
a da evolução dos juros, com im-

pacto nas empresas e nos parti-

 

palco dos atores internacionais 

como uma potência regional, o 

que poderá provocar ações ainda 
mais radicais por parte deste país. 

Por outro lado, a Europa tem de se 

reinventar e redefinir a sua de• 

pendência de potências externas, 

nomeadamente ao nível da ener-

gia e de compra de matérias-pri-

mas. Em relação a Portugal e à 

cu lares, a da instabilidade social, 

face ao aumentos inflacionistas, 

a da evolução do PRR, que é fun-

damental que corra bem para se 
ter rapidamente o retorno positi-

vo deste enorme investimento e, 

área cultural, devia apostar-se 

em projetos com mais impacto 
social e educacional para que se 

consiga outro tipo de investimen-

tos, principalmente por parte das 

empresas. Espero que a saúde 

mental em 2023 seja agenda prio-

ritária, mitigando os impactos 

pós-pandémicos, bem visíveis. 
Ainda nesse sentido, a economia 

da felicidade devia ser um objeti-

vo mundial. Pessoas felizes são 

mais produtivas, melhores cole-

gas, cidadãos e seres humanos 

humanizados. E não é este afinal 

o grande sentido da vida? 

• 

por fim, as alterações climáticas 

que, como se tem verificado, po-
dem trazer imprevistos com im-

pactos muito significativos. 

e 

g• 

MANUEL FONSECA 
E SILVA 
DIRETOR DESENVOLVIMENTO, 
AQUILA CAPITAL 

0 próximo ano continuará 

a ser marcado por uma 
conjuntura de elevada 

inflação, em resultado 

dos choques provocados 

pela guerra na Ucrânia, em-

bora provavelmente com menos intensi-

dade que 2022. Por outro lado, e ao con-

trário do que acontecia há um ano por esta 
altura, parecemos ter já deixado a pande-

mia definitivamente para trás. Este novo 

ano de 2023 deve ser mais um ano em que 

Portugal mantém e aprofunda a sua apos-

ta nas energias renováveis e assume um 

papel de destaque europeu na incorpora-

ção de energias limpas no seu "mix" ener-
gético. É rach vez mais visível aimportân-

cia que essa aposta tem e esperamos que 

o Governo português continue a tomar 

medidas que acelerem objetivos como o 

aumento da capacidade de produção de 

energia solar. Deste modo, além de estar-

mos a responder ao risco existencial que 
vivemos atualmente, cujo combate pawa 

pela descarbonização urgente dos diver-

sos setores da economia, estamos também 

a levar a cabo uma verdadeira reforma es-

trutural que, através da utilização de re-

cursos endógenos e limpos, permite bai-

xar o preço da eletricidade para empresas 
e famílias e, simultaneamente, aumentar 

a segurança de abastecimento energético 

do País. 

PAULO SILVA 
HEAD OF COUNTRY, 
SAVILLS PORTUGAL 
Um ano em que se irá registar uma contrac-

ção dos mercados, pelo lado da procura, por 

via de redução da procura decorrente de 

uma diminuição do rendimento disponível 

das fainilias. 

HELENA PAINHAS 
CEO, PAINHAS 

Após um 2022 em que vi-

 

vemos uma recupera-

ção pós-pandemia, 

com pleno emprego e 

restantes indicadores 
macroeconómicos muito 

positivos, a guerra veio dar força a uma 

série de riscos que já nos vinham a amea-

çar! 2023 será o tempo de nos adaptar-

mos aos novos paradigmas que se alte-

ram numa vertigem impensável há pou-

cos anos. A crise energética e alterações 
climáticas tornam vitais a transição 

energética há muito prometida e o inves-

timento na sustentabilidade e princípios 

ESG! A perda de rentabilidade provoca-

da por aumentos de custos globais, que-

bras na cadeia de abastecimento, infla-

ção e taxas de juro a subir fazem com 
que as empresas tenham de se focar to-

talmente no aumento da sua produtivi-

  

dade, reinventado-se e tirando o máxi-

mo proveito da transição digital, de for-

ma a simplificar procedimentos e pro-

cessos. 2023 não será fácil, mas acredi-

to que com capacidade de adaptação, re-

siliência e agilidade poderemos tornar 
os desafios do presente em novas opor-

tunidades para o Futuro, que será, sem 

dúvida, muito diferente do passado! 

AFONSO LUZ 
MEMBRO DA COMISSÃO 
EXECUTIVA NACIONAL, PEV 

Tendo em conta o 

0E2023, as perspetivas 

para 2023 não são 

boas, uma vez que os 

portugueses vão empo-

 

, 
brecer, devido aos cortes 

reais de salários e pensões, enquanto o 
custo de vida se mantém muito elevado. 

Para além disso, perspetiva-se a conti-

nuação de um subfinanciamento de ser-

viços públicos essenciais, tais como o 

SNS, a Escola Pública e a Justiça, entre 

outros, dificultando o acesso dos cida-

dãos a direitos fundamentais. Também 
na área do ambiente, o governo prepa-

ra um ataque à conservação da nature-

za, através da fragilização do ICNF e não 

promove os investimentos necessários 

para mitigar as alterações climáticas 

como, por exemplo, na área dos trans-

portes. É, por isso, importante que todos 
os portugueses lutem pelos direitos eco-

nómicos, ambientais e sociais. 

FRANCISCO 
MARQUES DA SILVA 
CEO, CLIP 

Considerando °contexto in-
ternacionalo ano 2023 é 

umagrande incógnita. O 

conflito na Ucrania con-

tinuará a condicionar a 

evolução da economia mun-

dial: aoassoaenergia, eçra~ de matérias-

-primas, inflação, migrações, crescimento 
económico. Apesar de tudo, Portugal pode-

rá beneficiar da sua localização periférica 

em relação ao conflito e da excelente ima-

gem internacional como refúgiode qualida-

de para atrair pessoas e empresas e assim 

dinamizar setores chave da economia 

SÉRGIO FERREIRA 
CEO, COPORGEST 
Portugal continuará parado no tempo. O 

Governo só tem capacidade para se focar 

nas notícias do dia seguinte. Em seis anos 

de governação nem uma única reforma es-
trutural se verificou, com excepção do 

constante aumento da carga fiscal. Assim 

não vamos lá_ 

BERNARDO 
MEYRELLES 
COUNTRY MANAGER, EFG 
Será um ano complexo e desafiante, mas 

confiante de que será positivo. 

til 
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VÍTOR DOMINGUES 
DOS SANTOS 
PRESIDENTE, 
METROPOLITANO DE LISBOA 

Apesar da incerteza docom-

 

portamento da inflação, 
da evolução da guerra na 

Ucrânia e da escassez de 

mão-de-obra, em 2023 o 

Metropolitano de Lisboa irá 

dar continuidade aos projetos de recupe-

ração de ativos, à construção da linha Cir-

cular, ao lançamento dos concursos públi-
cos dos projetos PRR da linha Vermelha e 

da linha Violeta, à modernização da nossa 

frota de material circulante e à implemen-

tação da nova sinalização CBTC. Estes i n-

vestimentosvisam reforçar a promoçãoda 

sustentabilidade ambiental, energética e 

financeira, aumentar a fiabilidade do ser-
viço prestado, promovera mobilidade sus-

tentável, incrementar a procura no do 

transporte público e o consequente refor-

ço do Metro de Lisboa como eixo central da 

mobilidade na MIL 

ARLINDO OLIVEIRA 
PRESIDENTE, INESC 
Um ano com significativa inflação e muita 

falta de mão de obra, que será o principal 

fator limitador da atividade das empresas 

e instituições, nomeadamente para atingi-

rem os objectivos do PRR. 

JOÃO MOREIRA RATO 
CHAIRMAN, CTT 

2023 vai começar com as 

economias ocidentais 

próximas do pleno em-

 

prego e ainda com algu-

 

ma margem de manobra 
que se irá esgotando no de-

correr do ano. A grande incógnita está no 

sucesso que os bancos centrais vão ter no 

combate à inflação. A inflação tenderá a 

descer rapidamente numa primeira fase 

mas pode chegar a um nível ainda bem 

acima dos objetivos dos bancos centrais, 
a partir do qual se pode tornar mais rígi-

da, dificultando o trabalho das autorida-

des monetárias. Nesse nível, continuará 

a haver subidas de taxas? Por quanto 

tempo ficarão as taxas de juro nos seus 

picos? Qual a dose de remédio que será 
aplicada e com que efeitos recessivos? 

Estas são, em minha opinião, as grandes 

questões de 2023. 

MANUEL PUERTA 
DA COSTA 
PRESIDENTE, APAF 
— ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
DE ANALISTAS FINANCEIROS 

O ano de 2023 será desafiante num con-

texto de elevada incerteza derivada de fa-

tores políticos (guerra na Europa), sociais 

(movimentos migratórios) e económicos 

(inflação e taxa de juro), em que as ques-
tões ambientais não deixarão de marcara 

agenda dos decisores mundiais. Para Por-

  

togai, a continuação do processo de cres-

cimento assente no aumento de exporta-

ções e dos fluxos de turismo, bem como a 

grande distância física de Moscovo permi-

tirão manter um "status quo" ausente de 

reformas importantes, que nos tem leva-
do nos últimos 20 anos ao empobrecimen-

to relativo face à média da União Europeia. 

PEDRO AFONSO 
CEO, VINCI ENERGIES 
PORTUGAL 

A transformação digital ea 
transiçãoenergéflca agi-

tam a sociedade e são 

inevitáveis, mas para 

chegarmos sãos e salvos 

ao porto da sustentabilida-

de, precisamos - no Portugal de marinhei-

ros e descobridores - de navegação mais 
consciente, ágil e resiliente. Importa focar 

noque podemos fazer hoje, para colher da-

qui a uns anos. A oportunidade -ao nível do 

financiamento - é única; o talento existe, 

mas temos de o saber reter, e atrair novo 

talento. O empreendedorismo - suportado 

pela ética e pelos valores - é o caminho. O 
lucro mei t.te integrar mais consciência so-

 

cial e ambiental. Vale pouco a pena focar 

demasiado tempo no diagnóstico de todos 

os desafios. É mais produtivo focar em co-

meçar a construir soluções para cada desa-

fio. Circunstancialmente, a tempestade 

pode piorar antes de melhorar, mas o mo-
mento é de ação, já Com coragem! Mãos ao 

leme! O melhor 2023 possível! 

DUARTE PINTO 
CEO, SUMOL+COMPAL 

A SUMOL+COMPAL prevê para 2023 um 

contexto de muita incerteza e volatilidade, 
com risco de estagnação ou recessão mo-

derada em mercados relevantes para a sua 

atividade. 

ALEXANDRE RAMOS 
CHIEF INFORMATION 
OFFICER, LIBERTY 
NA EUROPA OCIDENTAL 

2023 será um ano alta-

mente   desafiante para 

L "i1P i as famílias e empre-

 

' , rlito); g sas, estando a infla-

 

ção no centro das preo-
cupações. No setor dos 

Seguros, a pressão nos custos gerados 

externamente para aumento do valor 

dos prémios, em sequência da inflação 

e de outros, bem como o aumento de 

fenómenos derivados das alterações cli-

máticas - que Portugal, inclusive, expe-
rienciou recentemente - é algo a que te-

mos estado muito atentos. Prestamos 

sempre muita atenção ao justo valor 

dos prémios de seguros, de modo a que, 

em conjunto com melhorias ao nível da 

flexibilidade e de seleção das cobertu-

ras, permita aos consumidores finais a 
escolha de continuarem a estar prote-

gidos com o que necessitam. 

MARGARIDA 
MATOS ROSA 
PRESIDENTE, 
AUTORIDADE DA 
CONCORRÊNCIA 
Em 2023, a AdC contribuirá para 

um crescimento económico ro-

busto, através de iniciativas para 

incluir a dimensão da concorrên-

cia no espectro das políticas pú-

blicas, nomeadamente das de re-
cuperação económica e reforço 

do poder de compra em tempos  

de inflação. A atuação da AdC no 

combate a cartéis e outras práti-

cas anticoncorrenciais traduz-se 

numa melhoria da qualidade e do 

preço dos bens e serviços e numa 

maior integração das empresas 

portuguesas nas cadeias de valor 
globais, habilitando-as a compe-

tir pelo mérito. Através da sua  

atuação, a AdC continuará a con-

tribuir para um ambiente pró-

-concorrencial efetivo na econo-

mia portuguesa, para o reforço 

da competitividade e da produ-

tividade em Portugal e, subse-

quentemente, para o crescimen-
to económico e bem-estar dos ci-

dadãos. 
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FRANCISCO MATEUS 
PRESIDENTE, COMISSÃO 
VITIVINÍCOLA ALENTEJANA 

Um ano que se vai iniciar 

num clima de profunda 

incerteza dado o confli-

 

to Rússia-Ucrânia e to-

 

das as consequências 

que está a ter ou está a 

agravar (custos energéticos, cadeia logís-

tica, taxas de juro, inflação, retração do 

consumo e bem-estar social). O setor vi-

tivinícola vai ter de mostrar capacidade 
de resistência e adaptação para superar 

um contexto de custos mais elevados e 

de pressão para não subir preços, para 

conseguir gerar rentabilidade de modo 

sustentável. 

MIGUEL 
MASCARENHAS 
CEO, FIXANDO 

Acredito que 2023 será o 

ano em que a transição 

digital passará a ser en-

carada mais do que 

como uma resposta para 
um problema, enquanto in-

vestimento fundamental para as empresas 

continuarem a fazer negócios e fortalece 

rem a sua presença no mercado. 

JOÃOWAHNON 
ADMINISTRADOR, 
FUSION FUEL 
Ano decisivo, em que os governos po-

dem evitar uma crise económica 

TELMO SANTOS 
CEO, EUPAGO 

Em 2023, devido ao au-
mento das taxas de juro 

e da inflação, é espera-

da uma diminuição do 

poder de compra que, 

naturalmente, se vai refle-

tir no comércio em Portugal. É esperado 

que as empresas necessitem de reduzir 
custos de modo a tornar mais rentáveis 

os modelos de negócio que vingaram até 

2022. Dito isto, prevejo que empresas com 

modelos de negócio rentáveis irão apos-

tar em automações que lhe darão vanta-

gens presentes e futuras. Infelizmente, 
empresas que não apostem em processos 

automáticos (que normalmente são as 

mais vulneráveis) terão grandes dificul-

dades em manter os postos de trabalho e 

por consequência a sua atividade. 

VÍTOR ESCÁRIA 
CHEFE DE GABINETE DO PM, 
ECONOMISTA, ISEG 

2023 será um ano com 

muita incerteza Os des-

envolvimentos regista-

dos na guerra na Ucrâ-

nia condicionarão defor-

 

ma significativa a política 

económica e a evolução de um conjunto  

de mercados com influência na situação 

económica global. Uma mais rápida "nor-

mallização" da situação permitirá uma 

mais rápida normalização da situação 

económica global, exigindo medidas me-

nos agressivas, nomeadamente por par-
te das autoridades monetárias, e redu-

ções mais rápidas da inflação, enquanto 

uma persistência de forte incerteza na 

guerra poderá fazer persistir tensões nos 

mercados, que exigirão medidas por par-

te das autoridades com impactos na si-

tuação económica global. Os impactos 
para Portugal são também eles próprios 

incertos, pois mesmo numa situação glo-

bal pior pode fazer acontecer que produ-

tores nacionais consigam substituir nas 

cadeias globais produtores de outras geo-

grafias que sejam mais afetados. 

VÍTOR RODRIGUES 
CEO, MAGIC BEANS 

A incerteza relativamen-

 

te ao comportamento 

da economia Apesar 

das previsões de con-

 

tração, já refletidas na 
elaboração dos orçamen-

tos de 2023, reside ainda muita incer-

teza relativamente a fatores externos, 

como os impactos da guerra na Ucrânia 

e o impactocovid na China, com impac-

tos nas cadeias de abastecimento mun-

dial. Vamos gerir a nossa atividade de 
uma forma cautelosa e medindo muito 

bem os investimentos, com uma forte 

aversão ao risco. De qualquer forma, na 

nossa área de atividade, prevemos cres-

cimento, que vai apenas ser inferior ao 

que seria se a economia estivesse em 

fase de expansão. 

LUÍS ONOFRE 
PRESIDENTE, APICCAPS 
- ASSOCIAÇÃO DOS 
INDUSTRIAIS DE CALÇADO 

Depois de 2022 se ter re-

 

velado como um ano de 
forte afirmação do cal - 

çado português nos 

mercados externos, a 

APICCAPS [Associação Por-

tuguesa dos Industriais de Calçado, Com-

ponentes, Artigos de Pele e seus Sucedâ-
neos] olha para 2023 com algumas reser-

vas. O forte abrandamento económico 

das principais economias mundiais é a 

maior preocupação para um setor que ex-

porta mais de 95% da sua produção. Mas 

há outros fatores de preocupação: au-

mento do custo das matérias-primas, in-
flação, pandemia, guerra na Ucrânia são 

fatores de forte desetabilização. Para a 

APICCAPS, importa que 2023 marque um 

forte regresso do setor do calçado aos 

mercados externos, para que seja possí-

vel perspetivar novas janelas de oportu-

nidade, nomeadamente em mercados ex-
tracornun itários de elevado potencial de 

crescimento. 

PEDRO 
CASTRO 
E ALMEIDA 
CEO, SANTANDER 
PORTUGAL 
2023 continuará a caracterizar-se 

por um contexto económico desa-

fiante, à medida que as fa mílias e 

as empresas continuam a ajustar-

-se a um enquadramento de cus-

tos e preços mais elevados, com 
pressão sobre as margens empre-

sariais e sobre o poder de compra  

das famílias, combinado com os 

efeitos da subida das taxas de 

juro. O crescimento deverá desa-

celerar pron u nciadam ente, com 

um aumento de 0,6%, embora 
sendo expectável uma recupera-

ção a consolidar-se no segundo se-

  

mestre de 2023, em especial ala-

vancada pelo facto de a economia 

estar numa situação de pleno em-

prego. O desemprego também de-

verá aumentar, para cerca de 7-
-7,5%, ainda alinhado com uma 

economia em pleno emprego. 
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Só o Governo pode "enfraquecer 
ou esvaziar" estabilidade política 
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líderes 
antecipam 

2023 
Custos das empresas vão subir, incluindo 

os salariais. Vencimentos vão ser 
aumentados, mas quase todos perdem 

poder de compra. A guerra é ainda 
o maior fator de risco e, também por isso, 
a inflação é o maior desafio. Um cenário 
mais cinzento que, ainda assim, não tira 

o sono a gestores e decisores. 
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