Projeto Cofinanciado por:

Índice
O Projeto TRANSTECH.......................................................................................................................... 04
0. Estudo/Diagnóstico Estratégico................................................................................................. 06
1. Desafios, oportunidades e tendências por fileira............................................................ 10
2. Cadeias de Fornecimento Globais........................................................................................... 55
3. Como Integrar Cadeias de Fornecimento Globais. ....................................................... 74
Referências Bibliográficas..................................................................................................................... 97
Anexo I – Questionários..................................................................................................................... 101

O Projeto TRANSTECH
O projeto TRANSTECH é um projeto estruturante
que visa promover a inovação, a transformação digital e a integração em cadeias de valor globais das
empresas portuguesas.

OBJETIVO PRINCIPAL:
Dinamizar, nas Regiões Norte, Centro e Alentejo,
um conjunto de iniciativas que visam a inovação,
a transformação digital e a integração em cadeias
de valor globais das empresas portuguesas, potenciando e disponibilizando o conhecimento e a
tecnologia existente nos Parques de Ciência e Tecnologia, para o aumento da competitividade e da
produtividade.

MAIS-VALIAS:
O conjunto de todos estes elementos faz com que
o projeto se centre na dinamização e promoção de
um conjunto de atividades coletivas centradas na
qualificação e na promoção e intensificação de atividades inovadoras e qualificadas para a progressão
das PME na cadeia de valor, potenciando grandes
variáveis da competitividade, assegurando desta
forma melhores condições de acesso a mercados,
tecnologias e competências, possibilitando:
— Promover e estimular as empresas para uma
participação ativa no seu processo de capacitação e qualificação;

ções, requisitos, metodologias e práticas mais
sofisticadas e competitivas);
— Recolher e sistematizar informação qualificadora;
— Promover e intensificar atividades inovadoras
para a progressão na cadeia de valor;
— Potenciar a capacidade de inovação das empresas e a capacidade de integração em cadeias
produtivas mundiais;
— Potenciar o contacto de forma estruturada e sinérgica de agentes dos ecossistemas das cadeias
produtivas mundiais, promovendo o acesso a redes e parceiros nacionais e internacionais;
— Identificar e encorajar a partilha de experiências
e disseminação de informação.

REGIões DE INTERVENÇÃO:
Norte, Centro e Alentejo.

ENTIDADES BENEFICIÁRIAS:
— APCTP/PortusPark – Associação do Parque de
Ciência e Tecnologia do Porto;
— TecParques – Associação Portuguesa de Parques de Ciência e Tecnologia.

— Promover a competitividade, através da gestão
da tecnologia nas atividades económicas das
empresas e através do reforço do espírito de cooperação e coopetição entre empresas e entre
empresas e centros de I&D;
— Disseminar informação de valor sobre cadeias
produtivas mundiais (conhecimentos, informa-
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metrias de informação ao nível empresarial, facilitar escolhas estratégicas e estimular o diagnóstico
precoce, contribuindo assim para o aumento da
competitividade das empresas e sua integração em
cadeias globais de fornecimento de elevado valor
acrescentado.
Para o efeito, e em linha com a missão e as atuações qualificadas e competentes das suas entidades copromotoras, o projeto ‘TRANSTECH’ integra
medidas fundamentais, entre elas:

O Projeto TRANSTECH é consubstanciado na modalidade de projeto em copromoção liderado pela
PortusPark - Rede de Parques de Ciência e Tecnologia e Incubadoras, em parceria com a TecParques – Associação Portuguesa de Parques de Ciência e Tecnologia.
A PortusPark tem como missão a promoção de
uma rede de parques de ciência e tecnologia e
incubadoras, propiciadora do estabelecimento de
empresas de base tecnológica, desde a incubação
do projeto até ao seu desenvolvimento à escala
empresarial, associando universidades e outros
centros de saber, e institutos de investigação, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento tecnológico e para
a consequente competitividade da economia portuguesa, permitindo o crescimento consolidado do
emprego qualificado.
A TecParques tem como objetivo a promoção e
valorização dos Parques de Ciência e Tecnologia
e a sua interação com outras organizações nacionais e internacionais, por via: da modernização do
tecido empresarial, através da inovação de base
tecnológica e da transferência de conhecimento;
do alargamento das oportunidades de emprego
qualificado; e do reforço da competitividade da
economia.
O Projeto ‘TRANSTECH’ configura-se como uma
ação coletiva que visa precisamente incrementar
as competências empresariais, facilitar o acesso a
informação relevante nos domínios da competitividade e internacionalização das PME e reduzir assi-

— Promover a integração e participação de empresas portuguesas, sobretudo as PME, em clubes de fornecedores nacionais e internacionais,
promovendo a associação entre empresas de
diversos setores, de forma a potenciar a inovação e a internacionalização das PME;
— Sensibilizar as PME para a promoção e intensificação de atividades inovadoras e qualificadas
para a sua progressão na cadeia de valor.
Para que estejam aptas a fazer parte dessas redes
globais de abastecimento, as empresas não só têm
de desenvolver atividades inovadoras e baseadas
em conhecimento que vão de encontro às necessidades das indústrias, como também têm que
cumprir com uma série de requisitos e exigências,
como implementação de processos específicos,
obtenção de certificações, cumprimento de requisitos sociais e ambientais, entre outros.
Desta forma, com o intuito de promover a integração das empresas em cadeias produtivas mundiais
e nos polos de especialização que as constituem, a
realização de um “Estudo/Diagnóstico Estratégico”
assume destaque no projeto, procurando elaborar
um diagnóstico sobre os desafios e exigências para
as empresas que procuram fazer parte das cadeias
de fornecimento global.
Por conseguinte, o presente documento visa a materialização desta mesma necessidade, permitindo
apresentar o levantamento de informação com o
intuito de compreender as necessidades e desafios dos setores representados nas grandes cadeias
produtivas mundiais, setores esses de elevada
competitividade e valor acrescentado, procurando
promover a integração das empresas nestas mes-
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mas cadeias produtivas mundiais e nos polos de
especialização que as constituem.
Atendendo à importância, relevância e representatividade das várias fileiras existentes em Portugal
Continental, e da sua potencialidade a nível internacional, foi selecionado um conjunto de 5 setores/
fileiras específicas, tendo como objetivo sensibilizar potenciais empresas para os fatores essenciais,
bem como os critérios, questões e passos subjacentes a ter em conta nos processos de integração
nas cadeias de fornecimento global. Os 5 setores
selecionados para esta abordagem foram:
1. Setor Agroalimentar;
2. Setor das Tecnologias de Informação e Comunicação;
3. Setor Automóvel;
4. Setor das Indústrias e Tecnologias de Produção;
5. Setor da Energia e Descarbonização.
Para o efeito, numa primeira instância, o documento apresenta os desafios que cada uma das fileiras
irá enfrentar no decorrer dos próximos anos, enunciando, igualmente, as respetivas tendências previstas.
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Seguidamente, apresenta-se a noção simplificada
de Cadeia de Fornecimento Global, o ranking da
Gartner das 25 melhores cadeias de fornecimento
global em 2020, uma simplificação do processo de
seleção de fornecedores destas redes, bem como,
as fontes de informação utilizadas para a identificação de potenciais fornecedores e os requerimentos
impostos para a sua integração nestas redes globais.
Por fim, de forma a possibilitar a perceção e compreensão prática dos requerimentos existentes no
processo de integração em cadeias de fornecimento globais, são apresentados exemplos para cada
um dos setores, sendo abordado:
— No setor Agroalimentar, a empresa suíça Nestlé;
— No setor das Tecnologias de Informação e Comunicação a empresa americana Intel Corporation;
— No setor Automóvel, a empresa alemã Bosch
Global;
— No setor das Indústrias e Tecnologias de Produção, a empresa americana John Deere;
— No setor da Energia e Descarbonização, a empresa francesa Schneider Electric Global.

Adicionalmente, com o objetivo de auxiliar na elaboração do diagnóstico sobre os desafios e exigências para as empresas que procuram fazer parte
das cadeias de fornecimento globais, foi realizado
um levantamento de informação que possibilitasse
compreender as necessidades e desafios dos setores representados nas grandes cadeias produtivas
mundiais, setores esses de elevada competitividade e valor acrescentado.
Para o efeito, recorreu-se a ferramentas e métodos
de recolha e produção de informação, procurandose perceber junto do tecido empresarial quais os
fatores intrínsecos a estes processos, de forma a
compreender não só as necessidades do mercado,
da indústria e dos clientes envolvidos, bem como
os desafios, exigências e requisitos a cumprir.
Desta forma, procurou-se recolher informação junto das 5 fileiras abordadas, realizando-se mais de
17.500 contactos com empresas destas fileiras,
recorrendo-se à utilização de questionários como
ferramenta de recolha de informação.
A concretização do levantamento procurou auxiliar
na obtenção de informação essencial, e potenciais
insights que contribuíssem para fomentar a integração das empresas em cadeias produtivas mundiais
e nos polos de especialização que as constituem,

nomeadamente e não exclusivamente:
— Desafios: Que desafios as empresas enfrentam
quando ingressam nas cadeias de fornecimento
globais, em cada um dos respetivos setores;
— Exigências a cumprir: Que exigências existem
nos mercados que condicionam a entrada das
empresas nas cadeias de fornecimento globais,
em cada um dos respetivos setores;
— Requisitos a cumprir: Que entraves e requisitos
existem para as empresas que desejam entrar
nas cadeias de fornecimento globais, em cada
um dos respetivos setores.
No entanto, durante a operacionalização desta
etapa verificou-se uma não adesão por parte dos
inquiridos. Consequentemente, a informação recolhida mostrou-se insuficiente e aquém do esperado, impossibilitando que a amostra obtida fosse
representativa dos setores, inviabilizando a análise
dos dados recolhidos.
Não obstante, toda a informação relevante encontra-se apresentada de forma sucinta no Anexo I do
presente documento.
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Atendendo à importância, relevância e representatividade das várias fileiras existentes em Portugal Continental, bem como do seu potencial
a nível internacional, foi selecionado um conjunto de 5 setores/fileiras específicas, tendo como
objetivo sensibilizar as empresas para os fatores
essenciais, critérios, questões e passos subjacentes a ter em conta nos processos de integração
nas cadeias de fornecimento globais. Os 5 setores selecionados para esta abordagem foram:

01 Setor Agroalimentar
02 Setor das Tecnologias de
Informação e Comunicação
03 Setor Automóvel
04 Setor das Indústrias
e Tecnologias de Produção
05 Setor da Energia
e Descarbonização
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01 Setor Agroalimentar
A Indústria Agroalimentar em Portugal é fundamental para a estratégia de crescimento do
país, contribuindo diretamente para o aumento
das exportações, permitindo igualmente caminhar para a autossuficiência alimentar.
Com um volume de negócios de 23,6 mil milhões de euros em 2018, a Fileira Agroalimentar
portuguesa é constituída por um conjunto de
diferentes atividades relacionadas com a produção e transformação de matérias-primas em
bens alimentares ou bebidas, bem como a sua
disponibilização ao consumidor final, a agricultura, as pescas, as indústrias transformadoras
(alimentares e bebidas) e as indústrias extrativas
(sal).
Em 2019, as exportações da Fileira Agroalimentar foram de aproximadamente 6.692 milhões
de euros, representando 11,17% das exportações nacionais e um crescimento de 21,4% face
a 2015. O setor exportou para 191 mercados externos, sendo o mercado espanhol o mais repre-
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sentativo, absorvendo, em 2019, 34% do total
das exportações nacionais da fileira.

Desafios do Setor
O setor Agroalimentar enfrentará vários desafios
no decorrer dos próximos anos, nomeadamente ao
nível do:
— Ambiente;
— Sensibilização dos consumidores;
— Atração de mão de obra qualificada;
— Adoção de novas tecnologias;
— Preocupação com saúde e bem-estar;
— Embalagens;
— Aumento da população, fenómeno de urbanização e envelhecimento demográfico;
— Globalização e redução do preço dos alimentos;
— Políticas e Legislação.

►

Ambiente

O ambiente constitui um pilar essencial para o
desenvolvimento do Setor Agroalimentar, e a sua
preservação apresenta-se como um grande desafio
à longevidade do setor. Os efeitos das alterações
climáticas, a intensiva utilização de recursos, a erosão e degradação da qualidade dos solos, a perda de biodiversidade, entre inúmeros outro, consequências negativas para o setor, afetando a sua
produtividade e colocando em causa a viabilidade
de vários modelos de negócio.
Por um lado, os efeitos das alterações climáticas
afetam a capacidade agrícola dos produtores. O
clima cada vez mais volátil e eventos cada vez mais
extremos, como inundações ou secas, produzem
alterações nas estações de cultivo, limitando a disponibilidade de água e permitindo a expansão de
pragas e ervas, afetando o crescimento e qualidade dos produtos.
Por outro lado, a contínua erosão do solo tem vindo a reduzir e limitar a quantidade de terra disponível para a agricultura, enquanto que o declínio da
biodiversidade afeta negativamente a capacidade
de polinização das colheitas.
Como consequência, os agricultores estarão sob
pressão para garantir uma base de recursos naturais sustentável. As projeções para 2050 sugerem
pressões crescentes na procura de terras agrícolas,
água, florestas, pesca de captura e biodiversidade.
Consequentemente, torna-se essencial enfrentar as
alterações climáticas e procurar desenvolver soluções que respondam a estes desafios, nomeadamente a prática de agricultura sustentável, recorrendo a:
— Sistemas de produção agrícola mais eficientes
com menos impacto sobre o meio ambiente
através do uso mais eficiente da água, dos solos
e dos recursos da biodiversidade;

— E desenvolvimento de abordagens de adaptação resiliente para fazer frente aos efeitos das
alterações climáticas.

►

Sensibilização de consumidores

Nos últimos anos, tem-se se verificado uma evolução dos perfis dos consumidores, com uma alteração do foco das preocupações, a passar de
“comida suficiente” para “comida de qualidade/
sustentável”. Este consumidor pós-moderno é,
cada vez mais, caracterizado por um comportamento guiado por atributos de responsabilidade
e exigência, prestando mais atenção ao ‘modo de
produção’ dos alimentos.
Desta forma, a satisfação individual no consumo alimentar passa a depender mais do contexto social
e institucional em que o produto é obtido do que
propriamente das características do produto em si.
Assim sendo, as escolhas alimentares tornam-se
numa ferramenta para a afirmação da imagem dos
indivíduos.
Nessa perspetiva, a evolução dos padrões de consumo alimentar constitui um desafio para o setor
agroalimentar, justificando a crescente importância
da análise das preferências do consumidor, particularmente, nas seguintes 5 principais áreas:
— Bem-estar dos animais: Nos últimos anos temse verificado um crescente interesse por parte
dos consumidores relativamente aos métodos
de tratamento dos animais no setor agroalimentar, bem como, da necessidade da certificação
de bem-estar animal. Os consumidores consideram a informação sobre as condições dos
animais como um dos principais determinantes
no processo de decisão;

— Utilização de nutrientes (para plantas) e ração
(para animais) mais eficientes;

— Produção Local: A presença de atributos de
“produção local” influencia a procura dos consumidores por produtos com esta característica,
como são exemplo as certificações que garantem a origem do produto;

— Aplicação de uma abordagem de mitigação
para a redução da produção de gases com efeito de estufa;

— Orgânico: Os consumidores são influenciados
por informações relacionadas com os processos
de produção orgânica, impulsionados por ques-
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tões de segurança alimentar e saúde, afetando a procura de produtos de produção orgânica;
— Sustentável: Os consumidores têm procurado
produtos agroalimentares com características
sustentáveis, desde o uso reduzido de pesticidas e adubos, bem como o uso de técnicas
de cultivo sustentáveis /’naturais’, redução da
poluição, da pegada de carbono e pegada hídrica, bem como da redução de resíduos;
— Responsabilidade Social: A presença de atributos sociais e éticos tem igualmente motivado as decisões dos consumidores. As certificações de comércio justo, responsabilidade
social e outras certificações específicas em
tópicos éticos e sociais, têm influenciado a tomada de decisão dos consumidores.
Desta forma, o consumo alimentar deixa de basear-se meramente na satisfação das necessidades básicas alimentares dos consumidores, passando a incorporar requisitos relacionados com
a sustentabilidade dos processos produtivos do
ponto de vista social, ambiental, cultural e ético. Esta alteração tem implicações nos processos
produtivos, obrigando ao desenvolvimento e implementação pelos produtores de novos métodos e processos produtivos que vão ao encontro
das preocupações do consumidor.

►

Atração de mão de obra qualificada

Um dos principais desafios que o setor agroalimentar continuará a enfrentar nos próximos anos
consiste na sua capacidade de reter e atrair mão
de obra qualificada para que possa continuar a
crescer e inovar. Em Portugal, entre 2009 e 2019,
a mão de obra do setor agrícola reduziu-se em
cerca de 8,5% e o número de dirigentes de explorações agrícolas diminuiu quase 5%.
Adicionalmente, a maioria da população envolvida na atividade agrícola encontra-se envelhecida,
como se pode constatar, por exemplo, pelo facto
de 50% dos dirigentes das explorações agrícolas
terem uma idade igual ou superior a 65 anos, em
2019.
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Como tal, torna-se essencial fomentar a retenção
de talento e promover uma maior atração de mão
de obra qualificada, para potenciar a inovação, o
desenvolvimento e crescimento do setor.

►

Adoção de Novas
Tecnologias

A abordagem tradicional da indústria alimentar
encontra-se num processo de transformação tecnológica fundamental. A primeira revolução tecnológica na agricultura, possibilitada através de
práticas agrícolas modernas, incluindo irrigação,
uso de fertilizantes e pesticidas, e o desenvolvimento de variedades de culturas novas e mais
produtivas, fez com que entre 1961 e 2004, a
produção de cereais no Leste Asiático aumentasse mais de 300% ao longo desse período.
No entanto, os ganhos de eficiência encontramse a diminuir e os desafios são cada vez maiores: fruto do aumento da população, até 2050,
o mundo tem que produzir 70% mais alimentos,
usando menos energia, fertilizantes e pesticidas,
enquanto reduz os níveis de gases com efeito de
estufa e enfrenta as mudanças climáticas.
Para tal, o setor deve acolher a revolução industrial 4.0, procurando olhar em simultâneo a cadeia de valor para a procura, utilizando a tecnologia não apenas por uma questão de inovação,
mas para melhorar e atender às necessidades
reais dos consumidores e restruturar a cadeia de
valor.
O setor necessita de evoluir e modernizar-se tecnologicamente, recorrendo a sensores de temperatura e humidade, dispositivos, robôs, imagens
aéreas e tecnologia GPS, inteligência artificial,
entre outros. Estes avanços permitirão que as
empresas se tornem mais produtivas, eficientes,
seguras e ecologicamente sustentáveis. Como
tal, o setor enfrentará desafios ao nível da adoção de novas tecnologias a três níveis:
1. Produzir de forma diferente, recorrendo a novas técnicas;

2. Utilizar novas tecnologias para levar a produção de alimentos aos consumidores, aumentando a eficiência na cadeia alimentar;
3. Incorporar tecnologias e aplicativos de vários
setores.

►

Preocupação com Saúde e bem-estar

A segurança alimentar apresenta-se como uma
questão relevante no setor agroalimentar e para
todos os envolvidos. De acordo com um estudo o
“Global Health and Ingredient-Sentiment”, os portugueses demonstram, na escolha de produtos alimentares, uma preocupação com a saúde superior
à da média europeia:
— A sensibilidade alimentar, como alergias ou intolerâncias a alimentos, influenciam as preferências alimentares de consumidores, vetando
certo tipo de produtos;
— O foco na saúde tem levado os consumidores
a cortarem certos alimentos que normalmente
são ricos em gordura, açúcar ou sódio e que são
prejudiciais para a saúde;
— Os consumidores estão adotando uma mentalidade de ‘regresso ao básico’, com foco em
ingredientes simples e menos alimentos processados;
— Existe também uma procura por uma alimentação mais saudável através da adoção de dietas
ou regimes especiais.
O desenvolvimento de alimentos funcionais constitui um desafio que poderá resultar, simultaneamente, numa oportunidade para o setor. A produção de
alimentos funcionais potencia uma nutrição ideal,
permitindo aos consumidores otimizar as funções
fisiológicas e garantir o máximo bem-estar, saúde e
qualidade de vida.
Contudo, é necessário relembrar que o consumo
de alimentos funcionais, com a finalidade de obter
mais saúde e um menor risco de desenvolvimento
de certas patologias, encontra-se associado à procura de um estilo de vida saudável e hábitos de
alimentação equilibrada.

Torna-se essencial para o setor, desenvolver mecanismos de investigação e estratégias de inovação,
com o intuito de desenvolverem novos produtos
que possam dar resposta às preocupações crescentes pela saúde e bem-estar dos consumidores.
Um exemplo de investigação neste campo é a utilização de polifenóis, componentes naturais presentes numa ampla variedade de plantas, que têm
sido investigados devido ao seu efeito antialérgico
em diferentes tipos de doenças, procurando dar
resposta ao aumento drástico de incidência de doenças alérgicas nos países desenvolvidos, resultado
de vários fatores como ambiente, genética, alimentação ou higiene.

►

Embalagens

As embalagens são um produto da inovação humana. Maioritariamente produzidas em materiais
plásticos, são leves, duráveis, resistentes à deterioração, baratas e moldáveis. Além das funções
básicas utilitárias, como a proteção do produto, a
embalagem permite ainda a comunicação da marca, produto e empresa.
Como ferramenta de marketing, a embalagem permite às empresas alcançar o seu público-alvo, potenciando a criação de ligações emocionais entre
a marca, os produtos e os consumidores, influenciando as decisões de compra e facilitando, deste
modo, as vendas. Adicionalmente, se no momento
da compra a relação do consumidor com a marca é essencial, a embalagem é o elemento final de
comunicação que permite sobressair da concorrência.
No entanto, as embalagens, e em especial as plásticas, são um produto extremamente poluidor e
produtor de desperdícios, afetando negativamente
o ambiente. Devido ao design inadequado do produto e à falta de infraestrutura política mundial, a
maioria dos resíduos plásticos é enviada para aterros sanitários ou descartada no meio ambiente.
Desta forma, o setor agroalimentar enfrenta um desafio no desenvolvimento de soluções alternativas
que permitam manter as funções que as embalagens atualmente desempenham, possibilitando,
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em simultâneo, dar resposta a uma série de novos
desafios, como disponibilizar informação adicional
nos rótulos, permitir a comunicação simples e clara
da informação nutricional dos produtos, prolongar
e evitar a perecibilidade dos alimentos ou serem
biodegradáveis e inofensivas para o ambiente.

►

Aumento da população, fenómeno
de urbanização e envelhecimento
demográfico

As Nações Unidas preveem que a população mundial crescerá a uma taxa anual de 0,96% até 2030
e a uma taxa anual de 0,63% entre 2030 e 2050.
Consequentemente, a população mundial, que
atualmente ascende a mais de 7 mil milhões, aumentará para mais de 8 mil milhões em 2030 e para
mais de 10 mil milhões em 2050. Este crescimento
populacional ocorrerá essencialmente em países
menos desenvolvidos, sendo expectável que África
duplique a sua população até 2050.
Adicionalmente, prevê-se que a maioria da população procure viver em zonas urbanas, aumentando
o stress e complexidade no sistema agroalimentar
e respetivas relações ecológicas, sociais e económicas. Espera-se que o processo de urbanização
continue a aumentar, quer nas regiões mais desenvolvidas, como nas menos desenvolvidas, estimando-se que a população a viver em zonas urbanas
represente 69% da população mundial, em 2050.
Este novo paradigma terá implicações no setor
agroalimentar, desafiando a criação e desenvolvimento de produtos alimentares geograficamente
próximos dos centros populacionais.
Na ausência de planos de mitigação e/ou planeamento deliberado para os sistemas agrícolas e
alimentares urbanos e rurais, poderão verificar-se
efeitos negativos da urbanização na segurança alimentar e nutricional, registando-se um aumento da
competição entre os usos do solo urbano e o solo
agrícola no perímetro urbano e periurbanos, e da
escassez de alimentos necessários, levando a uma
maior sobrecarga dos sistemas de distribuição de
alimentos.
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Desta forma, o aumento da população resultará no
incremento da procura por produtos alimentares, e
por sua vez, esta procura acarretará a necessidade
de uma maior produção. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, os agricultores terão que produzir 70%
mais alimentos até 2050. Adicionalmente, esses
alimentos precisarão de serem customizados para
as necessidades de uma crescente população urbana, fator que abrange toda a cadeia de valor da
agricultura.
Embora os investimentos e a inovação agrícola
estejam em crescimento, aumentando a produtividade, a crescente deslocação da população para
zonas urbanas provoca a diminuição da população
rural, pondo em risco a necessidade de aumentar
a produção para fazer frente ao aumento das necessidades e da procura por produtos alimentares.
Por outro lado, a população rural encontra-se envelhecida, o que implica desafios a diversos níveis,
como necessidade de força de trabalho, padrões
de produção, posse da terra, organização social
nas comunidades rurais e desenvolvimento económico em geral.

►

Globalização
e preço dos alimentos

Com a globalização e o aparecimento das cadeias
globais de produção, aumenta a complexidade da
cadeia de valor, passando a envolver empresas diferentes, em mercados diferentes e diferentes consumidores.
A globalização dos mercados verificada nos últimos anos impôs transformações importantes ao
setor agroalimentar:
— Ao nível do mercado comunitário, a criação do
mercado interno possibilitou o acesso a 500 milhões de consumidores, com acesso a produtos
de qualquer ponto da União Europeia.
— Fora do mercado comunitário, a globalização
e a liberalização do comércio trouxe também
novos atores, como são exemplo os países do
leste da Europa, a Índia, a China e o Brasil.

No entanto, são de assinalar as dificuldades que
se colocam às empresas europeias na colocação
de produtos em mercados terceiros, resultantes da
existência de barreiras alfandegárias e outras, que,
encarecendo os produtos, afetam a sua competitividade.
Adicionalmente, a existência de cadeias de produção globais resulta num aumento da complexidade
de toda a cadeia, relacionado com diversos fatores
como a localização das unidades de produção e
distribuição cada vez mais dispersas pelo mundo,
produtos com ciclos de vida mais reduzidos, consumidores mais exigentes e a constante pressão para
inovar como forma de entrar em novos mercados e
canais de retalho.

►

Políticas e Legislação

Um dos grandes desafios que as empresas do
setor agroalimentar enfrentam é o respetivo enquadramento legal. Lançada em 1962, a Política
Agrícola Comum (PAC) da UE constituiu uma parceria entre a agricultura e sociedade e entre a
Europa e os seus agricultores, tendo como principais objetivos melhorar a produtividade agrícola,
de modo que os consumidores tenham acesso a
alimentos a preços acessíveis e garantir que os
agricultores da UE podem ganhar a vida de forma razoável.
Atualmente a UE tem de enfrentar mais desafios,
nomeadamente:
— Garantir a produção viável de alimentos que
possa contribuir para alimentar a população
mundial, que irá aumentar consideravelmente
no futuro;
— Fazer frente às alterações climáticas e promover
a gestão sustentável dos recursos naturais;
— Cuidar das zonas rurais em toda a UE e manter
viva a economia rural.
Em 2013, a PAC foi reformada de forma a reforçar
a competitividade do setor, promover a agricultura sustentável e a inovação, apoiar o emprego e o
crescimento nas zonas rurais.

Em simultâneo, os cidadãos e consumidores europeus exigem cada vez mais produtos de qualidade e
produtos tradicionais, preocupando-se também em
manter a diversidade da produção agrícola. Isto resulta na geração de uma procura de produtos agrícolas
ou géneros alimentícios com características específicas identificáveis, em particular aquelas ligadas à sua
origem geográfica. Acresce ainda que a qualidade e
a diversidade da produção agrícola, das pescas e da
aquicultura da União Europeia é um dos seus pontos
fortes, conferindo uma vantagem competitiva aos produtores e dando um importante contributo para o seu
património cultural e gastronómico.
De forma a garantir a qualidade, a saúde e o cumprimento das várias políticas estabelecidas, o setor
agroalimentar enfrenta um enquadramento político
e legislativo cada vez mais complexo e extensivo.
1) Por um lado, o setor deve cumprir com a legislações ao nível da segurança alimentar. A proteção da saúde é um dos objetivos de todas as
leis e normas da UE nos setores da agricultura,
pecuária e produção alimentar, existindo um
extenso quadro legislativo que percorre toda
a cadeia de produção e processamento de alimentos, bem como os produtos importados e
exportados. Os países membros implementam
estas normas harmonizadas e estabelecem processos de controlo, sendo a sua aplicação e eficácia auditada pela UE. Desta forma, a política
e ação de segurança alimentar da UE estão concentradas em 4 áreas principais de proteção:
> Higiene alimentar: as empresas alimentares,
desde as explorações agrícolas aos restaurantes, têm de cumprir a legislação alimentar
da UE;
> Saúde animal: controlo e medidas sanitárias
para animais de estimação, animais de criação e animais selvagens;
> Saúde das plantas: a deteção e erradicação
de pragas num estágio inicial evita a propagação e garante sementes saudáveis;
> Resíduos e contaminantes: a monitorização
mantém as substâncias contaminantes longe
dos alimentos e rações animais, aplicando
inclusivamente limites máximos a produtos
alimentares e rações produzidos na UE e importados.
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2) Por outro lado, os cidadãos da UE beneficiam
de alguns dos mais altos padrões ambientais
no mundo. A UE, em conjunto com os governos nacionais, estabeleceu objetivos claros para
orientar a política ambiental europeia até 2030 e
uma visão até 2050, procurando, em simultâneo,
proteger, conservar e valorizar o capital natural,
transformar a UE numa economia de baixa emissão carbónica, verde, competitiva e eficiente em
termos da utilização de recursos. Esta prioridade
ambiental e respetiva legislação ambiental europeia têm implicações diretas no setor agroalimentar, provocando alterações ao nível da utilização de produtos químicos, gestão de resíduos
e proteção de espécies e áreas naturais.
A União Europeia é o maior exportador mundial,
contando com mais de 500 milhões de consumidores e um mercado único com regras comuns. A
UE tem competência exclusiva para legislar sobre
questões comerciais e para celebrar acordos comerciais internacionais, com base nas regras da
Organização Mundial do Comércio, em nome dos
seus 28 países membros. Como tal, a sua política
cobre aspetos do comércio de bens e serviços, mas
também aspetos comerciais de propriedade intelectual e investimento estrangeiro direto, promulga
os instrumentos de defesa comercial e de acesso
ao mercado e auxilia os países em desenvolvimento a comercializar, por meio de tarifas mais baixas e
programas de apoio.

Novas Tendências do setor
Como resultado do atual contexto de pandemia de
Covid-19, a preocupação com a saúde mental e a
procura por produtos alimentares com mais valores éticos, capazes de fortalecer laços sociais, irão
apresentar-se como os grandes influenciadores das
marcas alimentares. Adicionalmente, estas também
estarão igualmente mais concentradas em oferecer
experiências de compra mais seguras, higiénicas e
interativas.
Consequentemente, verificar-se-á uma aceleração
exponencial das tendências ao nível dos comportamentos humanos, refletindo-se nas escolhas alimentares dos consumidores. De acordo com a Por-
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tugalFoods, estas alterações irão marcar o futuro
do setor agroalimentar, incidindo sobre três pilares
fundamentais: bem-estar, valor e identidade.
Ao nível do bem-estar, nos últimos anos, os consumidores tinham vindo a adquirir uma maior consciência ao nível dos cuidados que devem ter com
a sua saúde mental e emocional. No entanto, em
resultado da pandemia, verificou-se um maior foco
na questão do bem-estar. Consequentemente, os
consumidores irão procurar, no futuro, produtos e
serviços que ofereçam benefícios concretos para
os seus níveis de saúde e bem-estar mental, o que
orientará a indústria para abordagens baseadas em
sensações e experiências.
Como resultado, espera-se a criação de novos produtos que permitam valorizar as atividades de lazer
dos indivíduos. Elementos sensoriais como perfumes e ingredientes funcionais serão utilizados para
adicionar experiências reais.
Por outro lado, a preocupação com saúde mental irá potenciar a procura por produtos alimentares conscientes e intuitivos. Os consumidores
irão fazer compromissos mais sérios para reduzir
os riscos para a saúde, preferindo alternativas

Por fim, ao nível da identidade, a pandemia permitiu valorizar a importância das relações sociais.
O distanciamento social causado pela pandemia
irá incentivar os consumidores a organizarem-se
em comunidades para propiciar socialização. Assim, as marcas poderão construir ativamente redes online de consumidores e organizar encontros
presenciais, que não tenham apenas como fim a
degustação, mas possam inclusivamente promover causas.
Por outro lado, os consumidores irão procurar a
criação de comunidades onde podem estabelecer novas ligações autênticas com outras pessoas
que partilham os mesmos valores e gostos. O setor
alimentar poderá promover espaços virtuais que,
além de plataformas de e-commerce, apresentem
fãs de marcas uns aos outros e onde podem ser
partilhados conteúdos e outras informações.

alimentares mais saudáveis, mais conscientes e
intuitivas.
Ao nível do valor, como resultado do ‘choque pandémico’, os consumidores vão procurar um regresso ao essencial, focando-se na redução do consumo e em encontrarem mais valor acrescentado nas
suas compras, obrigando as empresas a serem mais
transparentes sobre a política de preços e a darem
mais detalhes acerca dos ingredientes e respetivos
processos produtivos.
Acresce ainda, como resultado da pandemia, a necessidade de apoiar as pessoas mais necessitadas,
permitindo às empresas a oportunidade de lançarem produtos com preços alinhados com declarações éticas e ambientais. Consequentemente, uma
das prioridades será a criação de produtos nutritivos e saudáveis com preços acessíveis.
Adicionalmente, a experiência no retalho irá evoluir,
verificando-se um aumento ao nível dos requisitos
em termos de higiene e segurança. Os consumidores
vão exigir inovações que permitam potenciar a sua
segurança. Como resultado, os consumidores estarão
mais abertos à conveniência experiencial, optando
por modelos de compra online e offline híbridos.

Finalmente, as marcas agroalimentares poderão
adotar modelos e-commerce, nos quais a experiência de compra online é partilhada com outros
consumidores. Estas plataformas replicam as experiências de consumo “reais” e promovem oportunidades de negócio diferenciadas, sendo que
posteriormente, estes modelos online poderão ser
expandidos para eventos presenciais.
Em suma, como consequência da pandemia de
Covid-19, o comportamento dos consumidores irá
sofrer uma transformação, possibilitando à indústria agroalimentar um conjunto de oportunidades,
que se podem enquadrar em 9 níveis distintos, nomeadamente:
— Produtos que potenciem uma alimentação saudável;
— Produtos que demonstrem uma produção responsável;
— Produtos inovadores;
— Produtos de qualidade que satisfaçam a relação
custo/benefício;
— Produtos Locais ou Autóctones;
— Novos produtos/experiências;
— E Produtos que propiciem aos consumidores
um mecanismo de expressão/identidade.
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02 Setor das Tecnologias
de Informação e Comunicação
A fileira das Tecnologias de Informação e Comunicação encontra-se em rápido crescimento em Portugal. Em 2018, o setor era constituído por mais de
16 mil empresas, empregava mais de 120 mil trabalhadores e contabilizou um volume de negócios
de 18,1 mil milhões de euros, representando um
aumento de respetivamente 21,1%, 17,6% e 17,5%
face a 2015.
Em termos tecnológicos, de acordo com a International Data Corporation, os mercados das tecnologias de 3ª Plataforma1 e dos aceleradores de Inovação2 representarão uma oportunidade superior a
5.000 milhões de euros em 2022, correspondendo
a quase 2/3 de todo o mercado de TIC, com espe1. Terceira Plataforma: conceito que ganhou forças nos últimos anos com
a transformação digital, é utilizado para desenhar os ambientes de TI
convergentes, que integram diferentes soluções e tecnologias numa única estrutura (cloud, mobilidade, social business e big data).
2. Aceleradores de Inovação - Internet of Things, inteligência artificial, impressão 3D, novas interfaces humanas e digitais, robótica e blockchain.
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cial destaque para o crescimento dos mercados de
Cloud, Internet of Things, Big Data e Cibersegurança, os quais registarão taxas anuais de crescimento
compostas acima dos 7% no período 2018-2022.

Desafios do Setor
O setor das Tecnologias de Informação e Comunicação enfrentará vários desafios no decorrer dos
próximos anos, nomeadamente ao nível da:
— Cibersegurança;
— Proteção de dados;
— Falta de mão de obra;
— Computação Cloud;
— Regulamentação Complexa;
— Crise Climática.

►

Cibersegurança

Fruto da natureza sensível dos dados com que todas as empresas e entidades lidam, a segurança cibernética e proteção das informações em computadores, dispositivos móveis, sistemas eletrónicos,
redes, suportes analógicos, e até nas conversas diárias das pessoas, assume-se como um dos maiores
desafios do setor das TIC.
Com o aumento da importância destas na sociedade, assistiu-se, de igual modo, ao aumento de
ataques com vista a obtenção ou acesso indevido a
informações e a redes ou sistemas privados.
Para garantir que os dados das organizações e das
pessoas estejam seguros torna-se necessário desenvolver novos processos e ferramentas de forma
a assegurar a sua proteção. A Covid-19 e a mudança para o trabalho remoto introduziram fragilidades
no que diz respeito à segurança cibernética. Para
muitos, como consequência da pandemia, verificaram-se migrações de cloud não planeadas e aquisição rápida de produtos e serviços de tecnologias
de informação para acomodar o cenário remoto.
No esforço de manter as operações de negócios
em execução, muitas empresas apressaram as medidas de segurança, criando novos níveis de vulnerabilidade e risco em todos os setores.
Por outro lado, o ransomware3 é uma das ameaças
mais comuns à segurança de dados de qualquer
organização, e essa ameaça continuará a aumentar e a evoluir. Os ataques afetam as organizações
com roubo de dados, provocando elevados prejuízos resultantes dos custos inerentes à recuperação
dessas mesmas informações.
Consequentemente, a questão da Cybersegurança
e respetiva proteção e segurança de equipamentos, redes e dados deverá permanecer como um
dos principais desafios para o setor das tecnologias
de informação e comunicação.

3. Ransomware é um tipo de malware que restringe o acesso ao sistema
infectado com uma espécie de bloqueio, exigindo o pagamento de um
valor para permitir o acesso ao conteúdo bloqueado.

►

Proteção de dados

A proteção e a privacidade dos dados constituem
dos mais relevantes desafios que se impõem ao
setor das TIC. Após o incidente com o FacebookCambridge Analytics e a implementação do “Regulamento Geral de Proteção de Dados” (RGPD) na
Europa, cada país encontra-se a desenvolver medidas em prol da privacidade de dados, que impactarão significativamente a indústria das TIC.
Por um lado, o crescimento exponencial dos dados
dificulta todo o processo de gestão. O volume de
dados está a aumentar a um ritmo crescente, com
mais de 1,7 megabytes de novos dados a serem
criados a cada segundo. As organizações devem
acompanhar a proteção não apenas das informações pessoais dos clientes, mas também das informações pessoais confidenciais. Apesar deste crescimento exponencial na última década, as práticas
de segurança inadequadas continuam a colocar as
organizações em risco de violação de dados, sendo
as informações de identificação pessoal uma das
maiores preocupações na privacidade de dados.
Por outro lado, o custo de manutenção da privacidade de dados apresenta-se como um desafio.
Uma quebra da proteção de dados pode custar às
organizações elevados montantes. Por exemplo,
as empresas que operam com dados de clientes
na União Europeia que experimentem uma quebra
de segurança considerável por falta de implementação de controlos de segurança podem enfrentar
até 4% da receita bruta ajustada ou € 20 milhões
de multas.
Por fim, o número de vulnerabilidades tem vindo a aumentar substancialmente. De acordo com
o Common Vulnerabilities and Exposures, quase
15.000 vulnerabilidades divulgadas surgiram em
2017, representando um aumento de mais de 56%
face ao ano anterior.
As organizações enfrentam um importante desafio, carecendo da realização de investimentos em
tecnologias de segurança essenciais, como arquivamento de dados, backup e infraestrutura redundante, para garantir que os dados são protegidos e
possam ser recuperados e restaurados.
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►

Mão de Obra

Fruto do crescimento exponencial do setor das TIC
e do aumento do número e do tipo de serviços e
produtos disponibilizados, as empresas têm verificado uma dificuldade crescente na capacidade de
contratar trabalhadores qualificados. Isso ocorre,
em parte, porque não há candidatos suficientes nas
áreas tecnológicas para acompanhar a crescente
procura por talentos técnicos qualificados.
Uma vez que a procura na área das TI aumenta,
atualmente, mais depressa do que o número de
pessoas que são formadas na área, cria-se um gap
de mão de obra. A título de exemplo, de acordo
com dados agregados pela Cyberstates, no ano de
2020, foram lançados nos EUA um total de 3,9 milhões de vagas de emprego na área da tecnologia,
sendo que, existiam menos de metade de candidatos com qualificações disponíveis para preencher
essas mesmas posições.
Como existem mais empregos disponíveis do que
candidatos, as empresas encontram-se em competição direta pelos melhores candidatos. O desafio
agrava-se uma vez que as empresas não só têm dificuldade em contratar pessoas qualificadas, como
têm de desenvolver mecanismos e ferramentas
para aumentar a taxa de retenção dos funcionários,
uma vez que podem facilmente perdê-los para outras empresas no setor.

►

Computação Cloud

A computação em cloud permite o fornecimento
de diversos serviços de hardware e software através
da Internet, por meio de uma rede de servidores
remotos. Estes servidores remotos dedicados ao
armazenamento, gestão e processamento de dados, possibilitam aos utilizadores expandir ou atualizarem a sua infraestrutura existente.
Os recursos e a amplitude da nuvem são inúmeros.
No entanto, pode dividir-se em três grandes categorias:
a) Software as a Service (SaaS): o software pertence e é fornecido e gerido remotamente por
um ou mais fornecedores. Cada vez mais ferra-
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mentas relacionadas com CRM, marketing e finanças usam inteligência de negócios (Business
Intelligence) e tecnologia SaaS;
b) Infrastructure as a Service (IaaS): recursos de
computação, complementados por recursos de
armazenamento e rede, são de propriedade e
hospedados por fornecedores e estão disponíveis para clientes sob procura;
c) Platform as a Service (PaaS): a ampla coleção
de serviços de infraestrutura de aplicativos (middleware). Estes serviços incluem plataforma de
aplicativos, integração, gestão de processos e
serviços de banco de dados.
Todas as organizações do setor de TI estão a utilizar
a tecnologia para uma ampla variedade de tarefas,
como backup de dados, recuperação de desastres,
e-mails, desktops virtuais ou desenvolvimento e
teste de software. Em vez de comprar ou possuir
centros de dados e servidores físicos, acedem a
serviços como capacidade de computação, armazenamento e bancos de dados do fornecedor de
cloud.
No entanto, há uma série de questões e desafios
associados à tecnologia de computação cloud,
como riscos de segurança, problemas de gestão
e contenção de custos, falta de recursos e expertise, problemas de governança e controlo, tempo
de inatividade, sobrecarga de dados, passwords,
questões de segurança e privacidade de dados,
compliance, desempenho e gestão de várias
clouds.

►

Regulamentação Complexa

Quer seja o debate sobre a divisão das maiores
empresas de tecnologia, o estabelecimento de ramificações legais e penalidades claras para a exposição de dados confidenciais do utilizador ou a descoberta de como impedir que países estrangeiros
instrumentalizem as redes sociais para interferir em
assuntos internos, a temática da regulamentação
encontra-se no centro do debate.
O ambiente regulatório é complexo, conta com
múltiplas regulamentações e está em constante

transformação. Consequentemente, revela-se desafiante acompanhar todas as alterações de forma
a assegurar o seu cumprimento.
A Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em
vigor em 2020 é um exemplo disso. As empresas
precisam de adaptar-se e, para isso, carecem de alterar processos e ferramentas de forma a alterarem
a configuração de tratamento e armazenamento
dos dados dos seus utilizadores.
Acresce o facto de diferentes regiões e países, apresentarem regulamentos e legislações diferentes.
Enquanto que Angola regula as questões de proteção e privacidade de dados sobre as suas Leis de
Proteção de Dados (Lei nº. 22/11, 17 Junho 2011),
a Lei dos Serviços de Comunicações Eletrónicas e
da Sociedade da Informação (Lei n.º 23/11, de 20
de junho de 2011) e a Lei da Proteção de Redes
e Sistemas de Informação (Lei n.º 7/17, de 16 de
fevereiro de 2017), já os Estados Unidos da América têm diversas leis nacionais de privacidade ou
segurança de dados específicas a setores e específicas do meio, incluindo leis e regulamentos que
se aplicam a instituições financeiras, empresas de
telecomunicações, informações pessoais de saúde,
informações de relatórios de crédito, informações
infantis, telemarketing ou marketing direto. Todo
este enquadramento legal diverso tem implicações
não só ao nível dos efeitos legais como na sua aplicabilidade, aumentando a complexidade do desafio.

►

Crise Climática

As tecnologias digitais são parte do problema
das alterações climáticas. A indústria de tecnologia digital é um dos setores industriais menos sustentáveis e mais prejudiciais ao meio ambiente do
mundo atual, destacando-se três áreas nas quais o
setor necessitará de inovar de forma a colmatar os
problemas que delas advêm:
1. Redundância e insustentabilidade de tecnologia: A redundância e a insustentabilidade são
frequentemente incorporadas nos modelos de
negócios de tecnologia digital. Pelo menos três
questões principais podem ser observadas:

a) Substituição em vez de reparação: uma
grande parte do setor é baseada no conceito fundamental de substituição ao invés de
reparação. Adicionalmente, novos modelos
são lançados e novas tendências são promovidas;
b) Desenvolvimento de software força atualizações de hardware: o ciclo de desenvolvimento de hardware-software força os
utilizadores a atualizarem os equipamentos
regularmente;
c) O crescente problema dos resíduos eletrónicos: apesar dos esforços para reciclar os
produtos tecnológicos, o lixo eletrónico continua a constituir-se como um problema fundamental para o setor.
2. Aumento dos gastos de eletricidade: A tecnologia digital requer eletricidade para o seu
funcionamento. À medida que a indústria e a
sociedade se tornam cada vez mais dependentes da eletricidade para a produção, comércio e
consumo, a procura por eletricidade continua a
aumentar;
3. Exploração do meio ambiente: A exploração
de muitos minerais raros é ambientalmente insustentável, particularmente para suprir necessidades da produção de componentes. A maioria
das tecnologias digitais depende de minerais
raros que se estão a tornam cada vez mais escassos. À medida que estes minerais se esgotem, novas soluções tecnológicas serão necessárias para substituí-los.

Novas Tendências do setor
O setor das Tecnologias de Informação e Comunicação, face a todo o processo de transformação
tecnológico em curso, apresentará algumas tendências no decorrer dos próximos anos, nomeadamente ao nível do:
— Trabalho remoto;
— Automação, inteligência artificial e machine learning;
— Digitalização;
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— Computação em Cloud;
— Realidade Virtual e Aumentada;
— Cybersegurança;
— Tecnologia Casa Inteligente.

►

Trabalho Remoto

Com o início das quarentenas e encerramento
dos escritórios, muitas pessoas começaram a
trabalhar em casa. De forma a manter o normal
funcionamento das operações, as empresas utilizaram uma combinação de recursos baseados
em cloud e software de videoconferência, como
o Microsoft Teams, Zoom ou GoogleHangout
Meet.
Muitas empresas descobriram que, embora a
nova abordagem tenha nascido da necessidade,
esta permitiu alguns benefícios, como uma redução nas despesas gerais. Complementarmente,
ao contrário do que muitos expectavam, a produtividade não reduziu, com os trabalhadores a
usufruírem de alguns benefícios, como menores
gastos e menos tempo desperdiçado no transporte.
De acordo com o relatório “O futuro do trabalho após COVID-19” da consultora McKinsey &
Company, o trabalho remoto e as reuniões virtuais irão provavelmente continuar, embora com
menos intensidade do que no pico da pandemia.
Analisando o trabalho remoto que pode ser feito
sem perda de produtividade, o relatório indica
que cerca de 20 a 25 por cento da força de trabalho, nas economias mais desenvolvidas, poderão
trabalhar em casa entre três a cinco dias por semana, representando quatro a cinco vezes mais
trabalho remoto do que antes da pandemia.
Algumas empresas já se encontram, inclusivamente, a planear a mudança para espaços de trabalho flexíveis como resultado das experiências
positivas com o trabalho remoto durante a pandemia, uma alteração que permitirá contribuir
para a manutenção do aumento da procura por
parte das empresas, não só de equipamentos,
como dos vários tipos de serviços de TI.
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►

Automação, inteligência artificial
e machine learning

A automação, inteligência artificial e machine learning são algumas das tecnologias emergentes mais
avançadas que impactam o setor da tecnologia da
informação como um todo. Quando devidamente
implantada, a inteligência artificial poderá ser utilizada para otimizar tarefas, agilizar a eficiência e
minimizar erros.
A pandemia provocada pelo coronavírus permitiu
demonstrar o potencial desta tecnologia e acelerar
a sua adoção pela sociedade. Utilizada para ajudar

a combater a COVID-19, a sua utilização permitiu o
desenvolvimento de inúmeros aplicativos, a título
de exemplo:
— A utilização de camaras térmicas e tecnologias
semelhantes para a leitura de temperatura antes
da entrada em locais públicos movimentados,
como sistemas de transporte, edifícios públicos
e outras áreas importantes;
— A criação de um sistema de IA que recorre à
tecnologia de infravermelhos para prever a temperatura dos passageiros na estação ferroviária
Qinghe, em Pequim;

— A instalação de robôs para implementar a “entrega sem contacto” a indivíduos isolados, ajudando as equipas médicas a garantirem que as
principais áreas permanecem desinfetadas e seguras;
— A gigante do comércio eletrónico Alibaba criou
o modelo StructBERT NLP para ajudar a combater a COVID-19, permitindo a análise de dados
de saúde através das plataformas existentes na
empresa, tornando-se fundamental para acelerar a capacidade do país de divulgar registos
médicos.
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A inteligência artificial e machine learning são componentes-chave e principais impulsionadores do
setor das tecnologias de informação, permitindo
agilizar as comunicações com os clientes, processar pedidos digitais, fornecer insights cognitivos e
resolver problemas dos clientes. De acordo com a
Gartner, 80% dos projetos empresariais no âmbito
da Internet of Things irão incluir alguma forma de
inteligência artificial até o ano de 2022.
É, assim, expectável que nos próximos anos se verifique o desenvolvimento e o crescimento sem precedentes da adoção destas tecnologias, fruto de
todo o o seu potencial e possíveis aplicações.

►

Digitalização
- uma necessidade, não uma opção

O cenário mundial originado pela pandemia da
Covid-19 demonstrou a fragilidade de diversos
setores e empresas no que diz respeito à sua presença digital. De facto, as empresas não podem
ignorar esta necessidade, sendo que muitas consideram a digitalização como uma oportunidade de
crescimento. Alguns setores começam, inclusive, a
investir e intensificar a adoção de tecnologia, como
os setores da saúde, farmacêutica, serviços digitais,
e-commerce, comércio de alimentos, logística, telecomunicações e da educação online.
No entanto, não são apenas as empresas que estão
a apostar no segmento do digital, verificando-se
também um aumento da adoção dos canais digitais pelos consumidores. De facto, o e-commerce
tem apresentado taxas de crescimento elevadas,
com muitos consumidores a apostar nas compras
online, sendo que uma elevada percentagem apenas decidiram experimentar estes novos canais em
consequência da crise sanitária imposta pela Covid-19.
Como consequência da pandemia, algumas empresas aperceberam-se que os consumidores estão,
cada vez mais, suscetíveis a experimentar e adotar os canais digitais no seu dia a dia, propiciando
uma excelente oportunidade de crescimento para
as empresas de tecnologia, e em especial, para as
empresas do setor das TIC.
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►

Computação em Cloud

A procura por serviços de computação em cloud
está em crescimento. De acordo com a agência
analítica Gartner, o mercado global de serviços de
cloud alcançará os 308,5 mil milhões de dólares durante 2021, representando um aumento de quase
15% face a 2020 e de 41% face a 2019.
A computação em cloud, que sustentou a economia mundial, as cadeias de fornecimento globais e
as forças de trabalho remotas durante a pandemia
do coronavírus, continuará a ser um fator essencial
para as organizações que procuram maior escalabilidade, continuidade dos negócios e eficiência de
custos em 2021.
Como consequência da descentralização dos locais
de trabalho durante a pandemia, as necessidades
de tecnologia das empresas aumentaram em complexidade com os inúmeros trabalhadores remotos.
Em simultâneo, o desenvolvimento de novas tecnologias torna mais fácil a geração, processamento e análise de dados de forma instantânea para
um melhor desempenho das empresas, alterando
a forma como estas aproveitam a computação em
cloud.
Os sistemas em cloud são e continuarão a ser uma
ferramenta-chave para qualquer estratégia de TI.
Com a flexibilidade e a resiliência como princípios
orientadores para o sucesso futuro, as empresas
adotarão a mentalidade de cloud, implementando
e atualizando as suas infraestruturas de TI.

►

Realidade Virtual e Aumentada

A tecnologia da Realidade Aumentada e Virtual
crescerá exponencialmente nos próximos cinco
anos. De acordo com a International Data Corporation (IDC), o mercado de VR e RA chegará a 15,5
mil milhões de euros em 2022. Em 2020, os gastos
com estas tecnologias atingiriam os 18,8 mil milhões de dólares, um aumento de 78,5% face ao
ano anterior.
A tecnologia estará no centro da transformação digital e os gastos de diferentes empresas e consumidores aumentarão em mais 80%, com o hardware a

representar mais de metade dos gastos previstos.
As tendências atuais da tecnologia demonstram a
tecnologia a ser aplicada nos mais diversos setores,
incluindo na saúde, engenharia, imobiliário, retalho,
educação, entretenimento, turismo, etc. A tecnologia permitirá auxiliar as empresas a melhorar as
suas operações ou a potenciar os seus processos.
Por um lado, os funcionários podem experimentar
virtualmente cenários reais para treinar e realizar tarefas, enquanto que os consumidores, por sua vez,
experimentam o produto ou o entretenimento a
um outro nível, passando a ter material mais preciso para análises dos produtos.

►

Cybersegurança
- Falta de confiança molda
iniciativas de segurança cibernética

A complexidade das novas soluções de TI cria um
mundo de múltiplas oportunidades. Contudo, esta
inovação cria igualmente um problema relevante
para a segurança cibernética. A antiga mentalidade de perímetro seguro está a desaparecer rapidamente à medida que as empresas utilizam mais
infraestrutura na nuvem e incrementam o acesso a
partir de locais remotos.
Segundo o relatório anual do Centro Nacional
de Cibersegurança, os ciberataques em Portugal
aumentaram 79% durante 2020, verificando-se
tentativas de phishing, infeções de sistemas com
software nocivo ou até tentativas de acessos não
autorizados.

Em 2021, este mercado fortalecerá, potenciando a
prestação e fornecimento de serviços de gestão de
segurança, possibilitando a aplicação de conhecimentos específicos de segurança em todos os sistemas, infraestrutura, aplicativos e dados do cliente, disponibilizando um portfólio abrangente de
serviços de segurança, incluindo itens como testes
de penetração, SIEM4, proteção contra ransomware, auditorias de conformidade ou até consultoria
de governança.

►

Tecnologia Casa Inteligente

A tecnologia de casa inteligente é uma das tendências digitais emergentes mais sofisticadas e em
amplo crescimento que impactam o setor das TI.
Esta tecnologia permite que os consumidores tenham acesso e possam monitorizar e controlar dispositivos tecnológicos nas suas casas, através de
aplicações, smartphones e dispositivos alternativos
em rede.
Os novos dispositivos domésticos inteligentes
tornarão possível que se controlem remotamente
os sistemas domésticos conectados, como luzes,
temperatura, dispositivos de entretenimento, fechaduras ou até sistemas de alarme. Quando devidamente integrados, os dispositivos domésticos
inteligentes permitirão melhorar os níveis de segurança, acessibilidade e conforto da casa dos consumidores, bem como permitir acesso a modelos de
energias mais eficientes através da automação.

A confiança zero está a surgir como o novo paradigma que orienta todas as práticas. Em vez de confiar
em qualquer comportamento de rede ou acesso
de usuário que pareça vir de um local seguro, tudo
deve ser verificado, originando uma análise de risco inicial para determinar quais elementos carecem
dos mais altos níveis de segurança.
A confiança zero reforça um segmento em que os
fornecedores de serviços de TI poderão apostar: a
disponibilização de serviços e competências de segurança cibernética, reforçado pelo crescimento da
procura por parte dos clientes.

4. SIEM - Security information and event management: O software possibilita a recolha e agregação de dados de logs gerados em toda a
infraestrutura de tecnologia da organização, sistemas host e aplicativos
e dispositivos de rede e segurança, como firewalls e filtros antivírus,
identificando, categorizando e analisando os incidentes e eventos ocorridos.
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03 Setor Automóvel
A indústria automóvel apresenta um peso significativo na economia nacional, constituindo-se como
um setor essencial para a economia portuguesa. A
cadeia de valor desta fileira industrial é composta
por fornecedores de componentes e acessórios,
construtores, distribuição e retalho, bem como, aftermarket (com serviços associados ao ciclo de vida
pós-venda).
Em 20195, o cluster da Indústria Automóvel em Portugal apresentou um volume de negócio significativo de cerca de 15.900 milhões de euros (cerca de
7,4% do PIB nacional), gerando 3.850 milhões de
euros em valor acrescentado bruto. Com cariz exportador, 99% do volume de negócios gerado pelo
cluster correspondeu a exportações, representando cerca de 28% das exportações de bens transacionáveis nacionais.

5. De acordo com a publicação “Caracterização do Cluster da Indústria
Automóvel em Portugal: Compete 2020/Mobinov”.
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Com um ecossistema alargado de empresas, a fileira do cluster industrial automóvel conta com mais
de 1.100 empresas, empregando mais de 90.000
trabalhadores (o que representa 33% dos empregos gerados na indústria transformadora nos últimos 4 anos).
Em 2019, o cluster da Indústria Automóvel nacional teve um impacto total na economia (incluindo
impactos indiretos na restante economia em resultado do efeito de arrastamento) de cerca de
6.400 milhões de euros ao nível da riqueza anual
criada (VAB), mais de 200.000 postos de trabalho
e impacto direto na vida de mais de 5.700 empresas.

Desafios do Setor
A indústria automóvel tem um peso significativo
no tecido empresarial português, constituindo-se

como um dos principais setores em termos de criação riqueza, emprego e inovação tecnológica.

Estes novos padrões criarão novos clientes para os
serviços de mobilidade, uma vez que:

Atualmente, o setor enfrenta importantes desafios,
sobretudo os que têm origem na crescente exigência da regulamentação na área da transição para
uma economia de baixo carbono, designadamente:

— Alguns consumidores deixarão de ter veículo
próprio, dados os gastos e custos de gestão e
manutenção do veículo, como impostos, taxas
ou substituição de peças;

— Novos modelos de negócios;

— Outros adiarão a compra de veículos como consequência do processo de urbanização, já que
conduzir nas cidades acarreta custos adicionais,
como estacionamento, combustível ou taxas;

— Aumento da complexidade do setor;
— Carro do Futuro;
— Complexidade do Ecossistema Digital;
— Rastreabilidade e Cybersegurança;
— Conectividade;
— Desenvolvimento de novos materiais e componentes;
— Sustentabilidade/Ambiente;
— Infraestruturas.
Estes desafios acabam por impor uma grande
transformação das empresas do setor, em termos
de competências do capital humano, dos processos produtivos ou da gestão de inventários, tudo
para garantir a sua competitividade.

— À medida que a população envelhece, um número crescente de pessoas precisará apenas de
meios para se manter em movimento, sendo
que em alguns casos não poderão conduzir sozinhas.
Para lidar com estes e outros padrões de procura,
as empresas precisam de se adaptar e desenvolver
novos modelos de negócio mais flexíveis, que tenham em consideração este novo tipo de serviço
de “mobilidade”.

►
►

Novos modelos
de negócios

Até recentemente, os consumidores da indústria
automóvel costumavam escolher um único carro
para preencher uma série de requisitos. Essa escolha dependia essencialmente das necessidades de
mobilidade, como simples deslocações, viagens de
negócios ou viagens familiares.
No entanto, no futuro, a maioria das pessoas apenas terão como objetivo deslocar-se entre o ponto A ao B, deixando de estar “emocionalmente”
envolvidas com os veículos. Tendo como objetivo
diferentes tipos de utilização, tanto poderão querer deslocar-se a uma estação ou aeroporto, numa
cidade estrangeira, para uma reunião de negócios,
como utilizar o veículo para comprar mobiliário,
transportar as crianças ou fazer uma viagem ocasional à praia ou às montanhas. Em suma, o utilizador
dos veículos do futuro irá procurar a melhor solução para cada tarefa e utilização pretendida.

Aumento da complexidade do setor
(aumento da modulação e do número
de variantes)

O setor automóvel encontra-se em transformação,
evoluindo de um paradigma de customização em
massa (“Mass Customization”) para um novo paradigma, com ainda maior foco no cliente, a Personalização.
O paradigma da customização em massa emergiu
no final dos anos 80 à medida que a procura por
veículos diferentes aumentou. Face a esta nova
tendência, o número de variedades oferecidas pelos fabricantes de veículos aumentou significativamente. São exemplo os produtores norte americanos, que aumentaram o número de modelos de 44
em 1969 para 165 em 2006.
A customização em massa foi possibilitada por vários conceitos e tecnologias importantes, incluindo
a arquitetura de família de produtos, os sistemas
de produção reconfiguráveis ou a diferenciação retardada.
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Contudo, se por um lado a customização em massa
possibilitou ao setor disponibilizar uma grande variedade para escolha dos consumidores, por outro
lado, essa grande variedade, introduziu também
uma maior complexidade no processo produtivo.
No entanto, como resultado da evolução tecnológica, a omnipresença da Internet e da computação e a disponibilidade de sistemas emergentes
de manufatura responsiva, como a impressão 3D,
apresentam uma oportunidade para um novo paradigma de produção: a personalização de produtos
sob medida para as necessidades individuais e preferências dos consumidores.
Desta forma, os clientes poderão criar produtos
inovadores obtendo valor no processo colaborativo com os fabricantes e outros consumidores. Este
processo de co-design é possibilitado por uma arquitetura de produto aberta, sistemas de manufatura sob procura e sistemas ciberfísicos responsivos, envolvendo a participação do consumidor ao
longo de todo o projeto, permitindo dar resposta
de forma célere às necessidades e preferências do
cliente.
Como consequência deste novo paradigma, tornase necessário o desenvolvimento de novas tecnologias que potenciem esta tipologia, desde novas
ferramentas físicas cibernéticas necessárias para dar
suporte à produção sob encomenda, a sistemas de
avaliações imediatas de design para potenciarem a
capacidade produtiva para a criação de produtos
personalizados realizáveis, até sistemas de montagem reconfiguráveis ou ferramentas de gestão da
cadeia de fornecimento para permitir acomodar a
ampla variedade de mix de produção, entre outros,
o que resulta num aumento da complexidade do
setor, de longe superior ao que já se verifica atualmente.

►

Carro do Futuro (Conectado,
Elétrico, Autónomo e Partilhado)

O setor automóvel enfrenta uma mudança sem
precedentes no que diz respeito aos efeitos da
evolução tecnológica sobre a indústria e seus consumidores: o veículo do futuro será conectado,
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elétrico, autónomo e partilhado, tornando-se mais
acessível, flexível e individual:
— Eletrificado: a transição para a mobilidade individual livre de emissões dificilmente seria possível sem a eletrificação do veículo;
— Autónomo: os rápidos progressos registados
em áreas como a inteligência artificial, “machine
learning” e as “deep neural networks” permite o desenvolvimento de veículos autónomos,
que não requerem intervenção humana mesmo
em situações de trânsito complexas. Como consequência, será necessário redefinir completamente a utilização de plataformas de mobilidade individual;
— Conectado: como resultado da comunicação
Car2Car, Car2Infraestrutura e Car2Cloud tornase possível a partilha de informação e dados,
permitindo o desenvolvimento de uma rede de
informação conectada, que permitirá comunicar, trabalhar, navegar na internet ou aceder a
serviços multimédia do interior do veículo;
— Partilhado: como resultado da automação dos
veículos, surgirá o conceito de partilha da viatura,
disponibilizando um novo modelo de negócio.

►

Complexidade
do Ecossistema Digital

Os consumidores apresentam expectativas cada
vez mais exigentes face ao potencial do futuro dos
veículos, esperando que estes não se consubstanciem como mero meio de transporte, mas sim como
centros de entretenimento e conectividade.
O desafio enfrentado dá ênfase à expansão dos
componentes e funcionalidades do veículo, originando uma maior complexidade. Além disso, a cadência de inovação e desenvolvimento na indústria
automóvel encontra-se em franca aceleração. Os
produtores encontram-se numa posição onde são
confrontados com a gestão de uma complexidade
cada vez mais elevada, consequência dos veículos
modernos, procurando, em simultâneo, reduzir o
tempo de colocação dos produtos no mercado, de
forma a manterem-se competitivos.

No futuro, é expectável que o desafio se intensifique. As tendências do setor automóvel, como a automação, conectividade, eletrificação e mobilidade
partilhada, irão ditar o rumo da indústria nos próximos anos. De forma a tirar proveito destas oportunidades, os produtores de automóveis terão de reorganizar-se e implementar inovações para aprimorar
as suas capacidades nas principais áreas de software
e eletrónica, removendo as barreiras tradicionais entre os diferentes domínios da engenharia.
Adicionalmente, os produtores e fornecedores
também precisarão de adotar soluções de software de engenharia digitalizadas e integradas para
otimizar os seus esforços enquanto se preparam
para o futuro da mobilidade. A transição para soluções de engenharia integradas e digitalizadas,
permitirá uma colaboração mais próxima entre domínios e um segmento digital contínuo em todo o
desenvolvimento e produção.
A complexidade do ecossistema continuará a aumentar à medida que as funcionalidades dos veículos se expandem para níveis mais elevados de
automação, eletrificação, comunicação e processamento de dados a bordo do veículo, desafiando
todos os agentes da indústria.

►

Rastreabilidade
e Cybersegurança

Garantir a segurança cibernética do veículo do futuro - um veículo autónomo, conectado, elétrico
e partilhado - requer inúmeros esforços de várias
partes do setor automóvel, ao longo de toda a
cadeia de valor e para todo o ciclo de vida digital
dos novos veículos.
Os Original Equipment Manufacturers (OEMs) são
responsáveis pela aprovação dos seus veículos e
por demonstrar a sua conformidade com os regulamentos e requisitos legais obrigatórios. No entanto, como os OEMs adquirem uma grande parte
dos seus componentes a parceiros da cadeia de
valor, estes são também obrigados a seguir e implementar práticas com o intuito de mitigar os riscos de segurança cibernética e produzir veículos
seguros.

No que respeita à segurança cibernética e atualizações de software, a cadeia de valor do setor
deve ter em consideração quatro áreas de intervenção:
— Gestão do risco cibernético: Os participantes
do setor automóvel devem garantir a gestão
do risco cibernético de ponta a ponta e identificar riscos cibernéticos relevantes nos seus
veículos, bem como nos componentes provenientes de ecossistemas adjacentes e que podem afetar a segurança do veículo, garantindo
que implementam medidas para mitigar tais
riscos;
— Segurança desde o projeto: Os OEMs devem
desenvolver veículos seguros, adotando práticas e garantindo que os veículos e componentes do ecossistema sejam desenvolvidos,
construídos e testados para problemas de segurança, permitindo mitigar de forma adequada riscos cibernéticos;
— Deteção e resposta: Os fabricantes de veículos devem ser capazes de detetar vulnerabilidades técnicas e problemas de segurança nos
seus veículos e componentes e que podem ter
impacto na segurança do veículo;
— Atualizações seguras e protegidas: Os produtores automóveis necessitam de dispor de
capacidade de resposta a qualquer risco de
segurança detetado e fornecer atualizações de
software para corrigir os eventuais problemas
de segurança. Para isso, é fundamental assegurar a capacidade de identificar sistematicamente os veículos-alvo para atualizações e garantir
que as atualizações de software não prejudicam
os sistemas certificados de segurança relevantes e sejam compatíveis com a configuração
dos veículos.

►

Conectividade

O desenvolvimento da tecnologia de carros conectados acelerou a rutura digital na indústria automóvel, assistindo-se ao surgir de novos serviços
centrados no cliente que ultrapassam a simples experiência de condução.
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Embora o desenvolvimento da tecnologia tenha
criado uma procura por soluções de conectividade
e sistemas de assistência, as empresas que pretendem posicionar-se neste segmento têm que enfrentar alguns desafios significativos.
— Conectividade veículo para nuvem (V2C):
O facto do veículo se encontrar conectado
possibilita o envio e recolha de dados, permitindo funcionalidades adicionais, como a navegação por satélite em tempo real com recurso à monitorização de tráfego, apresentando
rotas alternativas em caso de acidentes. Esta
característica permitirá aos fabricantes do setor
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a disponibilização de um conjunto de novos recursos e funcionalidades aos consumidores.
— Conectividade veículo para infraestrutura
(V2I): Um veículo equipado com tecnologia
de carro conectado não se limita a comunicar
apenas com a nuvem, permitindo igualmente a
troca de dados e informações com a infraestrutura rodoviária. Desta forma, o veículo poderá processar informações de componentes de
infraestrutura, como sinais de trânsito, marcações de faixa, semáforo, entre outros, apoiando toda a experiência de condução.

— Conectividade veículo para veículo (V2V): Por
fim, a conectividade permitirá ainda a comunicação entre diferentes veículos. Ao desenvolver
um ambiente no qual vários veículos são capazes de comunicar e trocar dados e informações entre si, torna-se possível a utilização das
informações fornecidas pela rede, criando uma
comunicação mais eficaz, capaz de uma maior
cobertura de área, permitindo a troca de dados
relativos a variadas temáticas, como tráfego, estacionamento, rotas alternativas, problemas na
estrada, entre outros.

►

Desenvolvimento de novos materiais
e componentes

A busca pelo equilíbrio entre interesse económico e proteção ambiental provocou uma alteração
de paradigma no setor automóvel, pressionando
à adoção de alternativas “mais verdes” em toda a
sua cadeia de valor.
Verifica-se uma tendência na substituição de componentes que permitam a obtenção de benefícios
ambientais, contribuindo para uma redução de consumo energético associado à sua utilização, como
é exemplo, a substituição de componentes de ferro
fundido e de aço por componentes de alumínio,
polímeros e compósito.
As baterias de lítio são outro exemplo do desafio
que o setor enfrenta no desenvolvimento de novos
materiais e componentes. As baterias de lítio constituem atualmente a tecnologia dominante para veículos elétricos. Devido ao crescimento rápido do
mercado de veículos elétricos, existe uma preocupação ao nível da capacidade de fornecimento sustentável de materiais para a produção de baterias,
acrescida da preocupação associada à existência
de riscos de abastecimento devido às altas concentrações geopolíticas de e aos impactos sociais
e ambientais associados à sua extração.
Concluindo, o setor automóvel encontra-se em
constante pressão para o desenvolvimento de novos componentes e materiais que permitam dar
resposta às imposições ambientais, acompanhar a
evolução tecnológica e colmatar as necessidades
dos mercados e consumidores.

►

Sustentabilidade/Ambiente

As metas climáticas impostas para 2030 exigirão
que uma proporção significativa dos novos carros
sejam veículos de baixas ou zero emissões, já que
o transporte rodoviário é um dos principais contribuintes para as emissões de CO2. Adicionalmente,
a necessidade de melhorar a qualidade do ar, especialmente nas cidades, tem sido um dos objetivos das políticas nacionais e europeias. Os eventos
recentes relativos às emissões de diesel sublinha-
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ram a necessidade de ação, por parte da indústria
automóvel, para enfrentar os desafios ambientais e
de saúde.
As metas impostas pelo Acordo de Paris ou pelo
novo “Acordo Verde” europeu, permitem constatar o aumento da consciencialização dos “policy
makers” quer da comunidade europeia em geral
pelas questões ambientais, intensificando-se a necessidade de desenvolver alternativas para combater as alterações climáticas e atingir a neutralidade
carbónica.
En resultado do aumento das preocupações dos
consumidores, a indústria automóvel encontra-se a
intensificar os esforços com o intuito de desenvolver
alternativas viáveis que sejam capazes de reduzir o
efeito negativo da poluição automóvel até 2050.
Estes esforços, têm implicações nos mais diversos
níveis do setor, seja em investigação e desenvolvimento, no processo produtivo ou no desenvolvimento de novos materiais e componentes.
Como tal, a indústria encontra-se sobre pressão
para o desenvolvimento de veículos de emissão
zero (ZEV) e “capazes de emissão zero” (ZECs), essenciais para reduzir os efeitos ambientais adversos
para os quais o setor tem contribuído.

Neste contexto, é vital que as entidades governamentais e privadas apoiem o desenvolvimento de postos de carregamento rápido ao longo
de corredores rodoviários específicos e espaços
específicos, e que incentivem não só modelos
de negócio melhorados que propiciem o desenvolvimento da rede, mas também de ofertas de
infraestruturas de carregamento em prédios existentes.

Novas Tendências do setor
A indústria automóvel encontra-se num pico de
evolução e transformação, impulsionado pela digitalização. Num futuro próximo, são esperadas
como novas tendências no setor:
— Veículos Autónomos;
— Veículos Elétricos;
— Novos modelos de negócios;
— Manutenção Preditiva;
— Sustentabilidade Ambiental;
— Parcerias Estratégicas.

►
►

Infraestruturas

A mobilidade elétrica é uma realidade recente que
conta com um elevado crescimento, propiciando
uma oportunidade ideal para catalisar o desenvolvimento integrado de novas tecnologias e a criação
de novos modelos de negócio, alinhados com as
tendências demográficas e ambientais.
No entanto, para que se possa tornar viável, é necessária a existência de um conjunto de infraestruturas de carregamento no espaço público que seja
de acesso público. A inexistência deste tipo de infraestruturas é considerada como um dos principais
entraves à adoção da mobilidade elétrica. Como
tal, é de extrema importância que se desenvolva
um conjunto de infraestruturas iniciais com custo
reduzido que potenciem a atratividade do serviço
de carregamento.
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Veículos Autónomos

A condução autónoma é um dos principais avanços tecnológicos que está a transformar a forma
como nos movemos, viajamos e transportamos
mercadorias, reformulando o futuro da mobilidade na Europa. Quando totalmente integrada com
o sistema de transportes e acompanhada por medidas complementares noutras áreas (infraestruturas, redes de comunicação, etc), a automação
deverá contribuir significativamente para:
— Segurança Rodoviária - Espera-se que a condução autónoma reduza significativamente o
risco de erro humano na condução, dando assim um importante contributo para o objetivo
da UE de zero mortes na estrada até 2050;
— Eficiência e Ambiente - Reduzirá o congestionamento do tráfego e aumentará a eficiência
do sistema de transportes, contribuindo para
a diminuição do consumo de combustível e

das emissões (mitigando as alterações climáticas e melhorando a qualidade do ar);
— Acessibilidade e Inclusão Social - Será benéfica para as pessoas com mobilidade reduzida,
como idosos e deficientes, proporcionandolhes novas soluções de mobilidade;
— Liberdade e Conforto - A automação aumentará a liberdade dos condutores, permitindo
que realizem outras atividades quando os sistemas automatizados estiverem ativos.
O desenvolvimento de veículos autónomos encontra-se numa trajetória de crescimento, que se
irá manter nos próximos anos, tendo-se intensificando o desenvolvimento e realização de testes
em cenários cada vez mais reais:
— Autocarros autónomos foram testados em
condições de tráfego reais em cinco cidades
europeias: Gjesdal (Noruega), Helsínquia (Finlândia), Tallinn (Estónia), Lâmia (Grécia) e Helmond (Holanda);
— Em Boston, Massachusetts, a empresa nuTonomy criou tecnologia para o desenvolvimento de veículos totalmente autónomos. A sua
tecnologia nuCore permite uma utilização flexível dos veículos e semelhante à condução
humana recorrendo à inteligência artificial
(IA). O software permite que os veículos circulem até mesmo nas situações de tráfego mais
complexas. O objetivo da empresa é disponibilizar frotas de carros autónomos, onde quer
que sejam necessários, para garantir estradas
mais seguras, menos tráfego e menos poluição;
— Em San Jose, Califórnia, os veículos da empresa AutoX combinaram software de IA, sensores, câmaras em tempo real e milhares de
quilómetros de testes, virtuais e reais, para
garantir decisões seguras na estrada;
— Em Foster City, na Califórnia, a Zoox começou
a desenvolver os seus próprios veículos autónomos. Os carros são desenvolvidos com o intuito de serem veículos robóticos partilhados.

►

Veículos Elétricos

O movimento para aumentar a oferta de veículos
elétricos a bateria (BEV) encontra-se em crescimento em resultado da maior consciencialização e sensibilização global para as alterações climáticas e a
proteção ambiental, existindo em 2020 mais de 10
milhões de carros elétricos a circular nas estradas.
Nos últimos anos tem-se verificado uma alteração
do quadro legislativo, procurando dar resposta ao
problema das emissões de carbono. A Europa estabeleceu novas metas relativas à emissão de CO2
de novos carros de passageiros, passando de uma
média de 130g/km no período 2015-2019 para uma
média de 95g/km no período 2020-2024(EPA- European Environment Agency). Quadros legislativos
do Canadá, China, Índia ou até de vários Estados
dos EUA estão a ser alterados em 2021, empregando uma combinação de políticas que tributam
os veículos altamente poluentes e incentivam os
BEVs.
Após uma década de rápido crescimento, em 2020
o número global de carros elétricos atingiu a marca de 10 milhões, registando um aumento de 43%
face a 2019. Os veículos elétricos a bateria (BEVs)
representaram dois terços dos novos registos de
carros elétricos e dois terços do número total de
veículos elétricos em 2020. A China contabilizou
4,5 milhões de carros elétricos, o que constitui a
maior frota a nível global, com a Europa a atingir os
3,2 milhões de veículos.
Na próxima década, é esperado um maior compromisso na adoção da mobilidade elétrica por parte dos OEMs. Notavelmente, 18 dos 20 maiores
OEMs em termos de veículos vendidos em 2020
(responsáveis por quase 90% de todos os registos
de novos carros, em todo o mundo), anunciaram a
intenção de aumentar o número de modelos disponíveis e impulsionar a produção de veículos elétricos ligeiros.
Alguns OEMs planeiam reconfigurar as suas linhas
de produção para produzir apenas veículos elétricos. No primeiro trimestre de 2021, estes anúncios
incluíram: a Volvo, que venderá apenas carros elétricos a partir de 2030; a Ford, que disponibilizará
apenas carros elétricos na Europa a partir de 2030;
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a General Motors, que planeia oferecer apenas veículos elétricos ligeiros até 2035; a Volkswagenque
ambiciona que as vendas de carros elétricos correspondam a 70% das vendas na Europa e 50% das
vendas na China e nos Estados Unidos, até 2030; e
a Stellantis, que tem como objetivo que as vendas
de carros elétricos representem 70% das vendas na
Europa e 35% nos Estados Unidos.

►

Novos modelos de negócio
(Mobilidade Partilhada vs. carro
próprio)

A forma como os consumidores acedem, compram
e utilizam os carros e outros meios de transporte
encontra-se em transformação como resultado da
evolução tecnológica e do aumento da conectividade. As novas tecnologias e a utilização em massa
da Internet terão um grande impacto na utilização
e no conceito de mobilidade.
O aumento da tecnologia e da conectividade dos
veículos potenciará eventos de inovação disruptiva
em toda a cadeia de valor da indústria automóvel.
Adicionalmente, o aumento da conectividade de
veículos desencadeará um acréscimo na geração de
grandes quantidades de novos dados, potenciando o surgimento de novos modelos de negócios,
como o fornecimento de serviços conectados.
Os avanços tecnológicos e a maior conectividade
possibilitarão novas soluções de mobilidade partilhada, combinando diversos modos de transporte
e permitindo que os utilizadores encontrem a forma mais eficiente de chegar ao seu destino final.
Atualmente, já se começa a verificar um afastamento do conceito de “propriedade” para o de “utilização” de veículos, em especial nas áreas urbanas.
Como tal, é expectável que nos próximos anos os
modos de transporte possam a vir a ser integrados
numa única oferta de “Mobilidade como Serviço”
(MaaS - Mobility as a Service).
Consequentemente, os consumidores tenderão
a utilizar cada vez mais os serviços de mobilidade partilhada para se deslocar, especialmente em
áreas urbanas. O aumento da procura por serviços
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de mobilidade terá provavelmente um impacto negativo na compra de veículos novos, mas apenas
no longo prazo, esperando-se que a curto prazo o
setor cresça à medida que os modelos de propriedade privada e partilhada competem entre si.

►

Manutenção Preditiva

O aumento da conectividade e da digitalização,
permitiu reduzir, se não mesmo eliminar, a incerteza associada à manutenção dos automóveis, já que
atualmente os veículos são capazes de identificar e
avisar os condutores de quando precisam de manutenção ou substituição de peças e componentes.
Recorrendo a sistemas avançados de autodiagnóstico, os condutores são alertados instantaneamente
sempre que ocorre um problema, o que permite às
empresas da indústria realizar manutenção de forma proativa, reduzindo drasticamente a ocorrência
de falhas mecânicas e recalls (recolha de produto).
O programa de monitorização de pneus da Michelin é um exemplo de manutenção preditiva
durante o funcionamento do veículo. Recorrendo
a telemática e análise preditiva, o serviço fornece
monitorização de pneus na estrada. Os dados são
recolhidos digitalmente e carregados no sistema
de monitorização de ativos da frota, dando às empresas análises de desempenho em tempo real e
dados de desgaste de pneus específicos em veículos individuais.
Fruto da integração contínua da tecnologia, a prestação de serviços de forma remota tornar-se-á cada
vez mais uma realidade, substituindo medidores
e botões por interfaces digitais atualizáveis overthe-air6 e apostando no desenvolvimento e disponibilização de novos serviços mais digitalizados e
direcionados para intervenções de manutenção
adaptadas aos problemas específicos dos condutores.

6. Over-the-air refere-se a vários métodos de distribuição de novas atualizações de software, definições de configurações e chaves de encriptação
para dispositivos.

►

Sustentabilidade Ambiental

Atualmente, a indústria automóvel testemunha
uma das fases de maior turbulência, enfrentando
desafios ambientais, como a redução de emissões,
e desafios relacionados com a sustentabilidade,
como a construção com materiais leves, a condução elétrica e automatizada ou o desenvolvimento
de conectividade e de serviços de mobilidade partilhada.
Com o aumento da consciencialização para a problemática das alterações climáticas e da degradação ambiental, a sustentabilidade tornou-se uma
prioridade estratégica para a indústria. Neste enquadramento, os produtores e fornecedores unem
esforços de forma a melhorar o desempenho ambiental dos seus modelos de negócio.
O setor automóvel posicionou a questão da sustentabilidade no centro da sua estratégia, com diversas organizações a implementar mudanças, como
a criação de órgãos centrais de governança para a
sustentabilidade, ou o desenvolvimento de novos
processos, como investigação e desenvolvimento
sustentável ou produção sustentável.
No futuro próximo, são de destacar as duas áreas
que se constituirão como pontos críticos para a sustentabilidade ambiental do setor:
— Garantir que os veículos elétricos (VEs) são
verdadeiramente sustentáveis: Com base na
rede que carrega VEs, a mudança para veículos
elétricos, nos 27 países da UE e no Reino Unido,
reduziria a pegada dos gases efeito de estufa
em cerca de 37% relativamente aos veículos de
passageiros, diminuindo a pegada operacional
em 75%, quando alimentado por fontes renováveis;

►

Parcerias Estratégicas

A criação de parcerias estratégicas tem sido uma
prática comum em diversos setores, contemplando interações que variam em forma e níveis de formalidade, podendo em última estância resultar na
criação de NewCo Joint Ventures.
Embora os tipos de parceria na indústria automóvel
sejam semelhantes aos de outros setores, a dinâmica desta indústria apresenta nuances únicas, designadamente no que diz respeito ao surgir de tecnologias emergentes em áreas inovadoras, como são
exemplo os veículos híbridos ou elétricos.
Por sua vez, o desenvolvimento de soluções ao nível da conectividade nos veículos encontra-se a impulsionar a convergência intra e intersetorial, criando oportunidades para parcerias estratégicas não
tradicionais entre empresas da indústria automóvel
e do setor tecnológico, ou mesmo entre empresas
concorrentes: a Toyota e a Nissan fizeram uma parceria com empresas tecnológicas de “Silicon Valley” para tornar os veículos mais seguros, amigos
do ambiente e de utilização mais conveniente; a
BMW e a Toyota trabalharam em conjunto no desenvolvimento de tecnologias mais verdes para o
setor automóvel, incluindo o desenvolvimento conjunto de baterias de iões de lítio.
Com o desenvolvimento do conceito de carro do
futuro, um veículo autónomo, conectado, elétrico e partilhado, o nível de tecnologia aumentará
substancialmente. Face à necessidade de envolver
recursos significativos e de desenvolver novas soluções, é expectável que se verifique um aumento
da cooperação entre os intervenientes dos diversos
setores, através da realização de parcerias estratégicas.

— Incorporação de práticas de economia circular
em toda a cadeia de valor automóvel: A economia circular tem o potencial de oferecer grandes benefícios económicos e tornar os VEs mais
sustentáveis. No entanto, atualmente, apenas
32% da cadeia de abastecimento da indústria
automóvel contribui para a economia circular.
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04 Setor das Tecnologias
de Produção
O setor das tecnologias de produção apresenta um
peso com alguma importância na economia nacional. De acordo com os quadros do setor publicados
pelo Banco de Portugal, em 2019 o núcleo duro
desta fileira era constituído por cerca de 1.300 empresas, que empregavam mais de 25.000 trabalhadores, tendo gerado um volume de negócios de
cerca de 2.805,5 milhões de euros e um valor acrescentado bruto de cerca de 913 milhões de euros.
Numa visão global, a oferta da fileira encontra-se
em mudança e começa a acentuar-se uma maior
orientação para o mercado externo. Nos últimos
anos, assistiram-se a importantes avanços na internacionalização da oferta nacional, existindo no
setor excelentes oportunidades para projetar os
produtos portugueses no cenário internacional. Em
2019, as exportações atingiram um montante de
1.522 milhões de euros, cerca de 54% do total das
vendas do setor.
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Apesar do crescimento e desenvolvimento registado, a fileira enfrenta novos desafios que exigem a
sua adaptação a um cenário em constante mudança e uma aposta contínua na inovação, de forma
a assegurar uma trajetória de crescimento sustentável.

Desafios do Setor
Nos primeiros momentos da pandemia Covid-19,
múltiplos setores de produção foram afetados por
paralisações forçadas, reduções e abrandamentos
dos processos produtivos e foram confrontados
com um cenário de incerteza sobre a sua capacidade de lidar com a paragem a nível global. Este cenário generalizado reforçou antigas problemáticas
e impôs novos desafios ao setor das tecnologias
de produção.

A transformação do setor industrial tem registado um ritmo mais acelerado, com as empresas a
anteciparem a adoção de tecnologia em direção
à Indústria 4.0, procurando dar resposta às necessidades dos clientes através de novos processos,
estruturas mais ágeis e flexíveis e competências e
talentos certos. A aceleração tecnológica obriga o
setor das tecnologias de produção a investir de forma crescente no desenvolvimento tecnológico de
forma a acompanhar as necessidades e interesses
dos seus clientes.
O setor das tecnologias de produção deverá enfrentar vários desafios no decorrer dos próximos
anos:
— Incerteza do mercado;
— Incorporação de novas tecnologias;
— Resiliência da cadeia de fornecimento;
— Cibersegurança;
— Adaptação ao novo contexto de trabalho;
— Falta de mão-de-obra.
►

Incerteza do mercado

Resolver desafios de previsão pode ser crítico para
enfrentar a disrupção. A pandemia afetou diferentes segmentos da indústria de maneiras muito
distintas. Alguns segmentos foram afetados por
paralisações económicas contínuas em diferentes
regiões com impactos em todos os intervenientes
que fazem parte destas cadeias de valor, incluindo
o setor das tecnologias de produção. Salienta-se, a
título de exemplo, a indústria de produção de equipamentos pesados que enfrentou uma desaceleração significativa na procura.
A interrupção provocada pela pandemia de
Covid-19 não tem precedentes e, de certa forma, é
diferente de todas as interrupções anteriores. Para
as diversas indústrias, os acontecimentos de 2020
constituem um alerta para a necessidade de desenvolvimento de melhores sistemas para enfrentar
ocorrências inesperadas como a que nos encontramos a experienciar atualmente.
Neste cenário, a capacidade de previsão tornouse numa competência essencial para que os produtores possam enfrentar os próximos tempos

de incerteza que o mundo atravessa. As novas
tecnologias digitais transformadoras poderão
constituir-se como importantes facilitadores,
permitindo às empresas melhorarem a flexibilidade, eficiência e eficácia nas suas respostas à
incerteza.

►

Incorporando novas tecnologias

Automação, Internet das Coisas Industrial (IIoTIndustrial Internet of Things), robótica, ou computação em nuvem, são apenas alguns exemplos
que evidenciam que a tecnologia se encontra
num estado de constante evolução e transformação. Este cenário constitui um desafio para o
setor das tecnologias de produção, quer pela dificuldade em acompanhar a constante evolução
tecnológica, quer pela exigência de investimento
para incorporar as novas tecnologias digitais requeridas pelo mercado.
O desenvolvimento da conectividade 5G e os
avanços na tecnologia de sensores são exemplos
de oportunidades para a indústria impulsionar o
seu crescimento, através da disponibilização de
novas máquinas, equipamentos e dispositivos
preparados para estas tecnologias.
Por outro lado, os sistemas inteligentes serão
cada vez mais utilizados, implicando um aumento
na quantidade de dados gerados pelos produtores. Consequentemente, tornar-se-á igualmente
necessário o desenvolvimento de soluções que
possibilitem a captação de todos esses dados
para análise pelos clientes.
De forma a manter a competitividade no futuro,
o setor deverá apostar na atual transição para
produtos e processos de tecnologia mais avançada, incorporando as novas tecnologias inteligentes, automatizadas e conectadas requeridas
pelo mercado. Os investimentos na área digital
poderão revelar-se fundamentais para enfrentar
os desafios contínuos da transformação tecnológica, como a introdução de novos sensores, machine learning, conectividade ou até a instalação
de sistemas de visão com análise de dados por
intermédio de IA.
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►

Resiliência da cadeia
de fornecimento

A pandemia global provocada pelo coronavírus
forçou os produtores a avaliar de forma crítica as
suas restrições de fornecimento e a aumentar a agilidade das suas cadeias de fornecimento de forma
a expandir as a opções disponíveis, reduzindo a
exposição a interrupções, paragens e outras limitações.
Num estudo recente da Gartner, apenas 21% das
entidades industriais entrevistadas estavam confiantes na visibilidade da sua rede de fornecimento
e respetiva capacidade de flexibilizar rapidamente
o fornecimento, a produção e a distribuição, em
caso de necessidade.
As inúmeras interrupções que os produtores enfrentaram a nível global no ano passado, causaram volatilidade no mercado, na disponibilidade e
preço das matérias-primas e problemas logísticos,
dificultando a flexibilização das redes globais de
fornecimento. No entanto, entre as estratégias que
permitem atingir este objetivo de flexibilização,
salientam-se duas áreas prioritárias: a decisão onde
as matérias-primas e componentes são adquiridos;
e a utilização de recursos digitais para aumentar a
visibilidade e a flexibilidade na respetiva rede de
fornecimento global.
A opção pela regionalização dos fornecimentos
atraiu interesse devido às interrupções experimentadas no início de 2020. De acordo com um estudo
da Deloitte, 44% dos executivos planeiam restruturar a sua cadeia de fornecimento a curto prazo,
adotando um modelo mais regional. A atual incerteza comercial e as recentes interrupções resultantes da pandemia, têm levado alguns produtores a
optar por reduzir a dependência externa.
Na avaliação da restruturação da cadeia de produção global, os agentes da fileira poderão igualmente recorrer a recursos digitais para aumentar o
alcance da sua rede de fornecimento. A utilização
de novas tecnologias digitais possibilitará um maior
nível de conectividade, permitindo reavaliar a sua
extensa rede de fornecedores e desenvolver uma
estratégia baseada em dados e perceções.
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►

Cibersegurança

À medida a que a oferta do setor das tecnologias
de produção se desenvolve em termos de tecnologia, passando a incluir soluções mais inteligentes,
automatizadas e conectadas, aumentam igualmente os riscos ao nível da segurança cibernética.
Um grande número de produtores ainda depende
de sistemas de segurança desatualizados e incapazes de lidar com o aumento e a maior complexidade de ameaças cibernéticas, colocando-os numa
posição de vulnerabilidade que exige a implementação de novas formas mais sofisticadas para proteger as suas redes.
Ransomware, Malware, Phishing, engenharia social
ou ataques em IoT e DDos, são alguns dos tipos
de ataques cibernéticos mais comuns. Segundo a
IBM, em 2020, o custo médio do acesso ilegal a
dados nos Estados Unidos totalizou 3,86 milhões
de dólares. O tempo médio para identificar estas
violações de dados foi de 207 dias e o ciclo médio
de contenção de 280 dias, desde a identificação
até a contenção da ameaça.
Nos próximos anos, as novas soluções produzidas
pelo setor das tecnologias de produção requerem
a utilização de sistemas mais robustos de segurança cibernética, que permitam aos fabricantes minimizar os riscos associados e enfrentar este grande
desafio setorial.

►

Adaptação ao novo
contexto de trabalho

A disrupção provocada pela pandemia revelou o
desafio e a necessidade de uma força de trabalho
cada vez mais ágil e flexível.
No que se pode tornar numa transformação permanente para a indústria, a maioria das empresas
encontra-se atualmente a desenvolver novas arquiteturas de trabalho para os vários processos produtivos existentes, procurando desenvolver um modelo
híbrido de trabalho que contemple os requisitos inerentes às várias funções e possibilite a gestão face a
potenciais barreiras, interrupções e incertezas.

Esta transformação requer o desenvolvimento e
aperfeiçoamento de novas competências para dar
resposta aos desafios resultantes da evolução do
local de trabalho e respetiva gestão da força de trabalho, como a automação, a transformação digital
e o trabalho remoto.
Da mesma forma, à medida que as empresas incrementarem os recursos digitais nas suas redes de fornecimento, as competências necessárias para a sua
gestão também sofrerão alterações, verificando-se
um aumento da necessidade de especialização, o
que poderá resultar na criação de funções fora do
padrão. Esta situação poderá criar desafios ao nível
dos modelos e tecnologias operacionais digitais,
exigindo um maior grau de flexibilidade e de recursos para a resolução de problemas, tornando-se
igualmente desafiante definir as novas funções e
competências necessárias para a requalificação da
força de trabalho existente.

►

Falta de Mão-de-obra Qualificada

À medida que a transformação digital e a Quarta Revolução Industrial redefinem os empregos,
torna-se necessário abraçar um novo contexto de
trabalho onde a tecnologia avançada e as competências digitais se devem combinar com competências exclusivamente humanas para atingir o
mais alto nível de produtividade. Embora o desenvolvimento de novas soluções no ramo da automação e da robótica permitam o preenchimento
de algumas posições ao nível da mão de obra,
continuarão a ser necessários trabalhadores qualificados.
O rápido desenvolvimento das tendências inovadoras neste setor, e na indústria em geral, exige
um maior número de trabalhadores com as competências adequadas. A título de exemplo, salienta-se que segundo o “The Manufacturing Institute”,
cerca de 2,1 milhões de empregos da indústria de
manufatura nos Estados Unidos da América permanecerão por preencher até 2030, caso se mantenha
a atual tendência.
Consequentemente, o setor enfrenta um grande
desafio associado à capacidade de atrair mais mão
de obra qualificada. Para resolver o problema, mui-

tos fabricantes encontram-se a desenvolver programas de formação e parcerias com a comunidade
e entidades de ensino para formar e capacitar os
candidatos, investindo no desenvolvimento da futura força de trabalho.

Novas Tendências do setor
Nos primeiros momentos da pandemia global de
Covid-19, os produtores foram afetados por paralisações, reduções e abrandamentos dos processos
produtivos e confrontados com a incerteza sobre a
sua capacidade de lidar com uma paragem global
que impactou igualmente a fileira das tecnologias
de produção.
No entanto, o setor registou uma maior velocidade
de transformação, ainda durante o ano de 2020. As
empresas aceleraram a adoção de tecnologia em
direção à Indústria 4.0, procurando permanecerem
competitivas, dar resposta às necessidades dos
clientes através de novos processos; tornando-se
mais ágeis e flexíveis; e atraindo as competências e
talentos certos. As tendências e inovações que irão
impactar o setor das tecnologias de produção nos
próximos anos serão:
— Responsabilidade Ambiental;
— Crescimento da Internet of Things Industrial;
— Tecnologia aditiva;
— Realidade Aumentada e Virtual;
— Prioridade com a saúde dos recursos humanos;
— Manutenção Preditiva;
— Big Data e análise de dados;
— Reshoring.

►

Responsabilidade Ambiental

O setor das tecnologias de produção encontra-se
alinhado no esforço de contribuir para as tendências políticas de proteção e preservação ambiental,
constantes do Acordo de Paris, Pacto Ecológico
Europeu, Lei Europeia do Clima ou Estratégia Industrial para a Europa.
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Crescimento da Internet of Things
Industrial

Na globalidade, o setor industrial representa cerca de 54% do consumo mundial de energia e é
responsável por quase 20% das emissões globais,
revelando uma crescente necessidade de adoção
de novos comportamentos mais sustentáveis.
Neste contexto, é essencial que o setor procure
desenvolver novas soluções em máquinas e equipamentos que permitam a adoção de tecnologias potenciadoras da circularidade, como produtos conectados, autónomos, com inteligência
artificial, realidade virtual ou aumentada, materiais avançados, impressão 3D, biotecnologia,
Blockchain ou Internet of Things.

Os recursos da Internet of Things (IoT) encontramse a ser implementados de forma cada vez mais
célere no domínio industrial e de manufatura, possibilitando aos proprietários das unidades produtivas dispor de ferramentas para aumentar a produtividade e diminuir a complexidade dos processos.
Estima-se que em 2020, o número de dispositivos
habilitados para tecnologias de IoT atingisse a marca dos 25 mil milhões.

A implementação destas novas tecnologias permitirá ir ao encontro das novas tendências da
procura do mercado, preenchendo, simultaneamente, os novos requisitos e regulamentos ambientais.

A IoT industrial (IIoT) consiste na utilização de um
conjunto de tecnologias, como machine learning,
big data, dados de sensor, integração em nuvem
e automação, direcionadas especificamente para
a produção em áreas como manutenção preditiva,

►

Da mesma forma, equipamentos aptos para a IoT
e incorporados em sensores, potenciam a conectividade, permitindo a comunicação de dados que
a equipa da cadeia de fornecimento a rastrear ativos (usando sensores RFID e GPS), acompanhar o
inventário, realizar previsões, avaliar relações com
fornecedores e programar planos de manutenção
preditiva.
Pela sua adaptabilidade, inovação, capacidade
de monitorização remota e recursos de manutenção preditiva, a Internet das Coisas Industrial (IIoT)
continuará a afirmar-se como uma das principais
tendências na fileira das tecnologias de produção.
Conforme as empresas avançam com a adoção do
processo de transformação digital utilizando dados
IIoT, torna-se visível a identificação dos benefícios
ao nível de redução de custos e de tempo. Consequentemente, a IIoT irá ter um efeito profundo
na maneira como as empresas recolhem, gerem e
analisam dados.

►

monitorização em tempo real, otimização de recursos, visibilidade da cadeia de fornecimento, análises de operações entre instalações e segurança,
possibilitando minimizar o tempo de inatividade e
aumentar a eficiência de processos.
A manutenção regular e a reparação são processos
essenciais para o bom funcionamento dos equipamentos de produção. No entanto, nem todos
os equipamentos e dispositivos precisam de manutenção ao mesmo tempo. A IIoT permite que a
gestão da fábrica realize a monitorização das condições, procedendo à manutenção preditiva do
equipamento quando necessário. A monitorização
de desempenho em tempo real ajuda a planear a
programação da manutenção quando for efetivamente necessária, reduzindo a probabilidade de
interrupções não planeadas e a consequente perda
de produtividade.

A tecnologia aditiva (impressão 3D)

A tecnologia aditiva, também conhecida por impressão 3D, permitirá elevar o processo de manufatura a um novo nível. Como resultado do desenvolvimento e aperfeiçoamento da tecnologia,
atualmente as empresas podem produzir componentes de maior qualidade de forma mais eficiente,
rápida e utilizando menos recursos, melhorando o
desempenho dos processos produtivos.
Através da utilização de modelos e dados digitais,
é possível produzir peças e componentes de elevada complexidade, como peças de motores, componentes de turbinas, rotores de bombas ou até
eletrodomésticos. Mesmo itens como roupas, cerâmicas, calçado, óculos, implantes ortopédicos e
alguns produtos alimentares podem ser produzidos
recorrendo à tecnologia de produção aditiva. Em
alguns casos, a tecnologia permitirá até colmatar a
necessidade de substituir peças ou componentes,
minimizando o armazenamento de peças e componentes suplentes.
Por outro lado, a implementação da tecnologia de
impressão 3D permitirá apoiar o desenvolvimento
de processos de testagem e prototipagem, possibi-
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litando às empresas uma forma acessível e eficiente
para o design, teste e resolução de problemas de
novos produtos, fomentando a inovação na fileira.
À medida que se observa a transformação e evolução desta tecnologia, aumentando a sua capacidade de produção e reduzindo os custos inerentes,
manter-se-á a sua adoção em escala nas empresas
do setor.

►

Realidade Aumentada e Virtual

As restrições de circulação resultantes da pandemia, constituíram barreiras à deslocação de técnicos externos às empresas, impossibilitando a
instalação de equipamentos ou as operações de
manutenção.
No entanto, a implementação de tecnologia, como
realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR),
tornou possível aos técnicos prestarem assistência remota, disponibilizando aos clientes dispositivos habilitados para AR e VR e orientando-os na resolução de
problemas e processos de manutenção básicos.
Para muitas empresas, esta situação revelou-se
uma oportunidade, acelerando a adoção da tecnologia da realidade virtual ou aumentada, permitindo transformar a produção industrial e fornecer
soluções eficientes.
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permite contribuir para a melhoria da eficiência
das operações industriais, reduzir a necessidade da
existência de manuais em formatos físicos, e potenciar a aprendizagem e transmissão de informação
por intermédio de formação prática virtual.
Com a contínua investigação e desenvolvimento
das capacidades da tecnologia da realidade aumentada e virtual, o potencial das suas funcionalidades continuará em crescimento, o que resultará
no aumento dos benefícios da sua utilização nas
fileiras industriais de produção, possibilitando a realização e fornecimento de novos serviços no ciclo
pós-venda.

►

Prioridade com a saúde dos recursos
humanos

A segurança no local de trabalho sempre constituiu
uma prioridade para as empresas industriais, mas
assumiu um novo significado à luz da pandemia de
Covid-19. Além das precauções básicas de segurança, verifica-se agora uma crescente preocupação
com a saúde física e mental dos trabalhadores.

A visualização de conteúdo digital, nomeadamente
instruções detalhadas, possibilitou a orientação do
operador, através de renderizações 3D animadas
em proporções exatas, permitindo não só identificar e corrigir eventuais problemas, como proceder
à manutenção do equipamento com recurso a instruções visuais passo a passo.

O desenvolvimento de soluções que permitam rastrear o estado de saúde dos trabalhadores durante a utilização de máquinas e equipamentos tem
suscitado enorme interesse. Através da instalação
de sensores e medidores, torna-se possível recolher dados relativos ao bem-estar físico dos trabalhadores, monitorizando a sua saúde e bem-estar.
Neste contexto, as empresas do setor das tecnologias de produção tenderão a desenvolver novas
tecnologias e componentes que possibilitem ir ao
encontro destas novas necessidades impostas pelo
mercado.

Consequentemente, o operador pode aceder direta e instantaneamente ao conteúdo digital, o que

A preocupação com a saúde mental dos trabalhadores tenderá, igualmente, a aumentar. De acor-

do com a Associação Americana de Psicologia,
nos próximos anos, verificar-se-á um aumento no
investimento, não só na criação de programas internos de sensibilização para as necessidades da
saúde mental dos trabalhadores, mas também no
desenvolvimento de condições, recursos, softwares
e ferramentas digitais que possibilitem monitorizar
e acompanhar o bem-estar dos trabalhadores.

►

Manutenção Preditiva

A falha dos equipamentos pode ter implicações
para as empresas a diversos níveis, como tempos
de inatividade, custos de reparação e substituição,
perda de atividade, entre outros, sendo essencial
garantir que todos os equipamentos funcionam em
níveis de desempenho ideais.
A manutenção preditiva permite reduzir significativamente as interrupções não não planeadas e
contribuir, em simultâneo, para o aumento da vida
útil dos equipamentos. Através da tecnologia de
Internet of Things, recorrendo a sensores, lasers e
outras ferramentas, é possível realizar de forma autónoma a recolha de dados e efetuar a monitorização do equipamento em tempo real.
Recorrendo a sistemas avançados de autodiagnóstico, as equipas de gestão têm uma melhor compreensão e visão dos sistemas, que permite administrar a manutenção preditiva de forma a reduzir
drasticamente a ocorrência de falhas e paragens,
e economizar tempo, dinheiro e recursos valiosos
no processo.
Consequentemente, o setor das tecnologias de
produção prevê a implementação de diversas tecnologias de forma a potenciar a manutenção preditiva nos seus produtos, indo ao encontro do requerido pelo mercado.

►

Big Data e análise de dados

O interesse renovado na Internet of Things Industrial,
com um maior foco na manutenção preditiva, irá culminar na afirmação da big data como uma das tendências verificadas no setor das tecnologias de produção.
De forma a potenciar a geração e recolha de dados
em tempo real, com o intuito de produzir insights
para as empresas, o setor deverá fomentar a instalação de tecnologias facilitadoras, como sensores,
laser, e outros equipamentos em todas as superfícies, possibilitando a recolha de dados nas soluções oferecidas pela fileira ao mercado.
A capacidade de recolher dados de uma multiplicidade de fontes, combinada com a utilização de recursos de computação em nuvem cada vez mais poderosos, torna possível às empresas proceder a uma
análise de dados que propicia uma melhor compreensão dos negócios, elemento essencial para a reavaliação dos modelos de previsão e planeamento.

►

Reshoring

Uma tendência que se encontra em crescimento,
não só no setor das tecnologias de produção, mas
na indústria em geral, é o reshoring — o processo
no qual os produtores voltam a deslocar a produção e aquisição de componentes e matérias-primas
para os fornecedores nacionais ou regionais.
Como resultado, não só do aumento do custo de
mão de obra no estrangeiro, dos custos logísticos e
das tarifas comerciais, mas também das limitações
de circulação impostas pela pandemia de Covid19, as empresas encontram-se a equacionar novas
opções ao nível do fornecimento de matérias e
componentes, procurando soluções mais próximas
na sua região.
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05 Setor da Energia
e Descarbonização

O setor da energia e descarbonização é essencial
para o desenvolvimento económico e tecnológico
dos países. O setor pode ser segmentado em três
grupos chaves: produção, distribuição e a comercialização:
— A Produção é a primeira atividade da cadeia
de valor e consiste na transformação de fontes
de energia primária em eletricidade, a partir de
combustíveis fósseis ou energias renováveis;
— Na fase intermédia da cadeia de valor estão as
redes de distribuição, que unem os centros produtores aos centros consumidores, compreendendo o transporte e a distribuição da energia;
— Na atividade de comercialização, a energia
distribuída chega ao ponto de abastecimento
sendo então vendida pelo comercializador aos
consumidores finais.
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Em Portugal, o setor tem vindo a registar um crescimento ao longo da última década, verificandose uma diminuição da dependência energética
de 7,7 pontos percentuais entre 2018 e 2008.
Adicionalmente, como resultado do investimento
realizado com vista à descarbonização, as energias renováveis representavam cerca de 30,3%
do consumo final bruto em 2018, valor próximo
do objetivo de 31% estabelecido por Portugal
para 2020.

Desafios do Setor
A energia e a descarbonização assumem um papel
determinante no desenvolvimento económico sustentável da maioria dos países. No entanto, o setor

enfrenta atualmente vários desafios, nomeadamente ao nível da:
— Regulação de preços;
— Repartição de encargos;
— Imprevisibilidade regulatória;
— Acesso à inovação;
— Conformidade de operações;
— Acesso e processamento de dados;
— Orientação para o cliente.

►

Regulação de preços

Os preços regulados resultam, regra geral, da regulação ou controlo dos preços no consumidor final
por uma autoridade pública. A regulação de preços
pode assumir diferentes formas, tais como: fixação
ou aprovação de preços, definição de tetos máximos, ou combinação destes elementos.
Na Europa, alguns Estados-Membros mantiveram
os preços regulados para o consumidor final, durante o processo de abertura do mercado e também posteriormente, com o intuito de proteger
as famílias ou mesmo os clientes não domésticos
de aumentos significativos dos preços da energia,
especialmente num contexto de concorrência limitada.
Nalguns casos, essa regulação deu origem a preços
abaixo do preço de custo e a margens reduzidas
para cobrir o risco da atividade dos fornecedores,
desincentivando os investimentos e o surgimento
de novos operadores.
De acordo com o CEER7, 14 países europeus, dos
27 que responderam a uma investigação do CEER,
têm intervenção nos preços da eletricidade para
consumidores domésticos. Onde os preços regulados permanecem, as Autoridades reguladoras
nacionais tendem a considerá-los como uma barreira significativa à entrada de fornecedores alter-

7. CEER – Council of European Energy Regulators

nativos. Todos os Estados-Membros, em que as
respetivas autoridades reguladoras consideram os
preços regulados uma barreira significativa, planeiam eliminá-los, pelo menos para os clientes não
domésticos.
No mercado europeu foram detetadas três barreiras associadas à "regulação de preços", tendo
sido a terceira identificada como existente em
Portugal:
— A regulação de preços discriminar certos fornecedores;
— Alta penetração da regulação de preços;
— Baixa margem de oferta regulada (compressão
de margem).

►

Repartição de encargos

Os fornecedores de energia europeus são frequentemente obrigados a cobrar serviços que
não fazem parte do seu negócio; a fornecer outros
serviços, como os relacionados com a eficiência
energética; ou a efetuar a gestão de ativos, como
o sistema de medição. Estas exigências podem
constituir uma barreira à operação no mercado,
aumentando os custos e desviando o foco do negócio principal, podendo igualmente impedir a
entrada de novos concorrentes no mercado.
No mercado europeu foram detetadas duas barreiras relacionadas com a "repartição de encargos",
tendo sido a primeira identificada como existente
em Portugal:
— Obrigação de cobrar tarifas não relacionadas
com a energia em nome de terceiros;
— Obrigação de manter um inventário mínimo de
segurança como reserva de gás.

►

Imprevisibilidade regulatória

O estabelecimento de um mercado interno de gás
natural e eletricidade na União Europeia é um processo contínuo. Os pacotes legislativos europeus
encontram-se a impulsionar o processo, fazendo
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com que a regulamentação do mercado evolua de
forma acelerada.

diversificar, desenvolver e acolher novos produtos,
atores de mercado e modelos de negócios.

A transposição da regulamentação para os quadros
regulamentares nacionais nem sempre é suave e as
ações das autoridades reguladoras nacionais são
por vezes imprevisíveis, provocando um cenário
de incerteza quanto ao desenvolvimento futuro da
estrutura regulatória, que afeta produtores e fornecedores.

O facto das estruturas regulatórias nacionais não
equacionarem a inovação no mercado, como por
exemplo a utilização de contadores inteligente e
conectados, pode representar um desafio para o
setor.

Esta incerteza constitui um desafio com implicações na indústria, repercutir-se em entraves na
entrada no mercado, aumento da dificuldade do
planeamento estratégico dos negócios ou obrigando a adotar diferentes abordagens durante as
operações.
No mercado europeu foram detetadas diversas
barreiras relacionadas com a "imprevisibilidade da
estrutura regulatória", tendo sido a quarta identificada como existente em Portugal:
— O facto dos fornecedores enfrentarem incertezas devido a um ambiente regulatório recémliberalizado ou ao desenvolvimento incerto da
estrutura regulatória futura;
— Incerteza causada por atores da indústria influenciando a legislação;
— Incerteza quanto aos desenvolvimentos regulatórios futuros, especialmente no campo da digitalização e novas tecnologias;
— Atitude das autoridades que dificulta o desenvolvimento do mercado;
— Incerteza quanto às obrigações ambientais e capacidade de produção não renovável.

►

Acesso à inovação

Segundo o CEER, a maior parte do mercado europeu de energia é atualmente planeada com base
em práticas equivalentes às utilizadas durante o
período dos monopólios nacionais. De forma a
permitir que fornecedores e novos entrantes sejam
inovadores é necessário possibilitar a oportunidade de competir a nível de preços, mas também de
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No mercado europeu foram detetadas diversas
barreiras associadas ao "acesso à inovação", tendo
sido as três últimas identificadas como existentes
em Portugal:
— Problemas de proteção de dados;
— Falta de incentivo para novos projetos-piloto ou
lançamento de produtos no mercado;
— Falta de dados para o desenvolvimento de produtos inovadores;
— Falta de informações e incentivos para a gestão
da rede do lado da procura;
— Falta de flexibilidade nas estruturas tarifárias;
— Inexistência de adequação entre os novos modelos de negócio e as regulamentações/obrigações existentes;
— As estruturas de mercado não incentivam novos
produtos.

►

Conformidade de operações

A inscrição, licenciamento ou registo, entre outros
requisitos administrativos ou de estabelecimento
do sistema, encontram-se entre as primeiras etapas que um novo fornecedor deve assegurar para
entrar e operar no mercado de energia. Na Europa,
para produzir ou fornecer energia a consumidores
finais, é necessário cumprir um conjunto de certificações e licenças que exigem compromissos e
elevados padrões de requerimentos: requisitos de
qualidade, fornecimento de garantias financeiras,
implementação de sistemas de comunicação, etc.
Em alguns mercados, os processos para entrar e
operar no setor podem ser extremamente exaustivos e dispendiosos.

No mercado europeu foram detetadas diversas
barreiras relacionadas com a "conformidade de
operações", tendo sido as duas últimas identificadas como existentes em Portugal:

— Ausência de existência de hubs de dados;

— Pouca disponibilidade de informações para os
novos entrantes e empresas já estabelecidas
no mercado;

— Falta de acesso ou má qualidade de dados críticos de operações.

— Processo administrativo pesado para entrada;

►

— Requisitos financeiros elevados;
— Obrigações ambientais excessivamente dispendiosas;
— Exigências de informações excessivas;
— Sistemas e processos altamente complexos ou
específicos do país;
— Excessivos requisitos de reporte durante as
operações;
— Saída do mercado excessivamente onerosa ou
insuficientemente regulamentada.

►

Acesso e processamento de dados

O acesso e gestão de dados refere-se aos processos pelos quais os mesmos os dados são obtidos,
validados, armazenados, protegidos e processados e pelos quais os mesmos podem ser acedidos,
por fornecedores ou clientes (sujeitos à legislação
aplicável sobre proteção de dados). Os dados podem incluir informações relativas a consumos individuais, tipologia de produtos, tipologia de fontes
energéticas por geografia, entre outros.
Uma abordagem padronizada para o fornecimento
e troca de dados cria condições equitativas entre
as partes interessadas e ajuda a encorajar a entrada de novos atores na indústria, podendo inclusive
guiar a investigação e inovação em determinados
produtos, processos ou tecnologias.
No mercado europeu foram detetadas diversas
barreiras associadas ao "acesso e processamento
de dados", tendo sido identificadas como existentes em Portugal:

— Infraestrutura de TI complexa e heterogénea e/
ou baixo nível de digitalização;

Orientação para o cliente

O facto dos clientes desejarem ou poderem interagir com o mercado depende de uma ampla gama
de características do próprio mercado, incluindo a
forma como as autoridades informam e apoiam os
clientes e como as empresas de energia são percecionadas pelo mesmo. A título de exemplo, refere-se que caso não exista um local centralizado e confiável que permita comparar ofertas de diferentes
fornecedores, os clientes podem ter dificuldade em
efetuar uma escolha informada.
No mercado europeu foram detetadas diversas barreiras relacionadas com "a orientação para o cliente", tendo as duas últimas sido identificadas como
existentes em Portugal:
— Falta de informação sobre as ofertas disponíveis;
— Baixa atração de clientes, fruto da sua baixa sensibilização ou interesse;
— Insuficientes informações transmitidas aos consumidores e produtores;
— Falta de confiança em fornecedores novos e em
novas tecnologias;
— Sinais de preço insuficientes para os utilizadores
finais;
— Os consumidores dão preferência ao status quo.

Novas Tendências do setor
Observando atentamente o setor da energia e
descarbonização, é possível identificar vários sinais que sugerem uma transformação rápida da
indústria. Potenciado por novos enquadramen-
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tos legislativos e novas políticas ambientais impostas pelos vários governos, tem-se assistido
a uma maior incorporação de fontes de energia sustentáveis e ao desenvolvimento de novas
soluções tecnológicas para permitir a utilização
eficiente de sistemas de energia. Em termos gerais, as tendências da indústria de energia podem ser categorizadas em três conceitos recorrentes:
— A descarbonização – indica uma transição
para uma economia limpa e livre de carbono, integrando e aumentando a participação
de fontes de energia renováveis, com um aumento significativo na participação da mobilidade elétrica e impostos mais altos sobre o
uso de combustíveis fósseis;
— A descentralização – referindo-se a uma distribuição geográfica da energia, através de
um elevado número de produtores e consumidores, permitindo uma menor intensidade
energética e proporcionando novas oportunidades para a utilização de fontes renováveis
de energia. Algumas regiões são capazes de
produzir energia de forma independente,
embora ainda não estejam conectadas às redes de distribuição. Além disso, a descentralização promove uma redução da intensidade
energética e oferece oportunidades para a
utilização de fontes renováveis de energia;
— A digitalização – implica a utilização generalizada de máquinas e dispositivos digitais
em todos os níveis do sistema de energia,
desde da produção e infraestrutura até aos
dispositivos do utilizador final, permitindo a
implementação de soluções inteligentes de
energia e gestão de energia com base em
interações máquina-máquina e máquina-homem.
No entanto, as tendências e inovações que irão
impactar o setor da energia e descarbonização
nos próximos anos serão:
— Energias renováveis;
— Internet de energia;
— Armazenamento de energia;
— Energia como um serviço;
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— Gestão do lado da procura;
— Computação quântica;
— Ligação veículos-rede elétrica;
— Conversão de energia em outros produtos.

►

Energias Renováveis

A produção e utilização de energia renovável permite contribuir para a preservação do meio ambiente, reduzindo a produção de emissões nocivas. Os acordos ambientais, como são exemplo o
Acordo de Paris para as alterações climáticas ou o
Pacto Ecológico Europeu, têm pavimentado o quadro legislativo em matéria de clima, consagrando o
objetivo da neutralidade climática.
Consequentemente, o desenvolvimento de tecnologias que potenciem a produção de energia limpa,

acessível e segura continuará a marcar a trajetória
do setor, particularmente quando reforçada por estratégias inteligentes. Neste cenário, destacam-se
alguns exemplos:
— A start-up britânica Odqa desenvolve tecnologia
de energia solar de concentração que utiliza um
recetor solar de temperatura ultraelevada, permitindo processos de aquecimento industrial de
alta temperatura. A solução desbloqueia ciclos
de energia de temperatura elevada, aumentando a produção e expandindo a capacidade de
centrais fotovoltaicas;
— A Echoenergia é uma start-up brasileira que
produz geradores eólicos. A empresa desenvolveu um sistema de monitorização de ativos de
tecnologia, denominado Centro de Operação
da Geração, possibilitando maior agilidade na
tomada de decisões e maior segurança e performance nas operações.

►

Internet de Energia

Tradicionalmente, a construção dos sistemas
de energia elétrica recorria a uma arquitetura
central, o que transfere um conjunto de desafios para a indústria. O conceito de internet de
energia permitiu abordar esses desafios, conferindo um novo design e uma maior eficiência à
construção dos sistemas de energia. A tecnologia permite implementar o controlo da distribuição inteligente por intermédio de transações de
energia entre os seus utilizadores, possibilitando
a criação de um novo paradigma de produção
de energia através do desenvolvimento de uma
rede inteligente e da melhoria da coordenação
e otimização no sistema de macroenergia. Neste âmbito, destacam-se a título de exemplo:
— A start-up argentina NYDRO que desenvolveu
uma plataforma de internet de energia que in-
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terliga produtores de energia, consumidores e
investidores. A solução aproveita a tecnologia
blockchain para construir um ecossistema completo, coordenando a angariação de fundos, a
copropriedade e o comércio de ativos de energia renovável. Os componentes do sistema possibilitam a criação de redes inteligentes e modulares permitindo igualmente a descentralização
das fontes de energia;
— A start-up indiana Energeia que disponibiliza
soluções para monitorização, identificação, financiamento e implementação da eficiência
energética, no âmbito de um modelo de negócios de economia partilhada. Os medidores
inteligentes permitem a recolha de dados de
energia utilizando dispositivos de gateway, os
dados são enviados para uma plataforma online
que efetua a análise aos mesmos. O mecanismo
analítico gera tendências de consumo e calcula
potenciais melhorias de gestão de energia, que
são desbloqueadas por alterações no processo
da rede;

►

Armazenamento de energia

As tecnologias atuais fornecem um nível suficiente
de produção, contudo, carecem de soluções de armazenamento de energia, com boa relação custobenefício. O acesso a armazenamento de energia
permite a estabilização dos preços por intermédio
da gestão proativa da procura dos consumidores.
O desenvolvimento de novas soluções energéticas
que potenciem um melhor e mais eficiente armazenamento de energia irá marcar a tendência da
indústria energética nos próximos anos, permitindo ultrapassar problemas existentes, como dar
resposta aos picos de consumo sem necessidade
de aumentar a produção, ou mitigar problemas
resultantes da volatilidade da capacidade produtiva de fontes renováveis, como a solar ou a eólica.
Referem-se, como exemplo:
— A start-up suíça Energy Vault que desenvolve
tecnologia de armazenamento de energia que
permite o fornecimento de energia 24 horas por
dia a partir de fontes de energia renováveis intermitentes, como a solar e a eólica;
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— A start-up italiana STOREH Energy Storage Technologies que produz dispositivos de armazenamento de energia para resolver os desafios
decorrentes da produção intermitente e do
consumo constante de energia. A sua solução
de sistemas de hidrogénio sob procura produz
hidrogénio sem a necessidade de compressores
e tanques. Além disso, a solução de armazenamento da empresa recorre a materiais naturais
não poluentes, como zinco e água.

►

Energia como um serviço

A transformação tecnológica e o processo de digitalização tornaram possível focar o sistema de
energia em torno de recursos de energia distribuída, através da monitorização de uma combinação
de inteligência artificial e internet of things. Adicionalmente, em conjunto com o blockchain e com um
número crescente de produtores e consumidores
de energia, estas tecnologias irão possibilitar a disponibilização de novas soluções de “energia como
um serviço” (EaaS: Energy-as-a-Service).
A EaaS permite ao setor da energia transitar de um
modelo de venda de eletricidade para a venda de
serviços, como gestão do consumo, otimização da
produção ou o acompanhamento do consumo. A
presença de fontes de energia locais e a existência
de opções de armazenamento irão acelerar a eficiência energética em toda a rede, proporcionando
acesso a um maior número de pessoas. Salientando-se neste âmbito:
— A start-up indiana KPay que disponibiliza plataformas EaaS que se integram a qualquer dispositivo elétrico de forma a permitir a comercialização de energia. A plataforma implementa um
modelo pré-pago para energia solar, eletrodomésticos, bombas e equipamentos agrícolas.
Três modelos de pagamento, pay-per-use, payper-time e pay-per-amp, fornecem aos clientes
a flexibilidade de ajustar o nível de consumo de
energia, tendo em consideração os diferentes
benefícios de cada modelo;
— A start-up americana Iota que fornece EaaS, incluindo o seu software de construção inteligente BrightAI, em combinação com um leque de

medidas de conservação de energia. A solução
otimiza a gestão de energia que inclui iluminação, climatização ou soluções de resposta à
procura e utilização de energia renovável. Esta
abordagem EaaS simplifica o processo de implementação de uma estratégia de otimização e
reduz o risco.

►

Gestão do lado da procura

DSM8 refere-se ao processo de racionalização
da procura para garantir a conformidade com as
capacidades atuais ou previstas de um sistema
de energia. A racionalização centra-se em dois
componentes principais: a gestão da procura e
a eficiência energética. A gestão da procura de
eletricidade diz respeito, regra geral, à mudança
do consumo dos períodos de pico para os períodos fora de pico. A eficiência energética implica
uma redução contínua do consumo de eletricidade através da introdução de equipamentos ou
processos de consumo eficiente. Neste domínio,
destacam-se como exemplo:
— A start-up britânica Distributed Energy focada
no desenvolvimento de tecnologias que permitam a adoção e a utilização eficiente de energia
renovável. A empresa desenvolve soluções DSM
para gerir os requisitos de energia de pequenas
e médias empresas. O sistema de energia inteligente fornece dados facilmente acessíveis sobre a utilização de energia dos ativos e otimiza a
recolha de dados numa variedade de máquinas
e ativos;
— A start-up portuguesa SCUBIC centrada na disponibilização de uma plataforma de eficiência
energética que funciona como uma via para a
gestão do lado da procura. A start-up concentrase em redes de água através de uma plataforma
inteligente e integrada que possibilita melhorar

8. DSM advém de “Demand-side Management”, também conhecido por
“Energy Demand Management”.

a gestão de ativos de energia hidroelétrica. A
plataforma fornece técnicas de previsão, simulação de rede e ferramentas de consultoria
inteligente, para permitir reduções nos custos
operacionais. Além disso, também aumenta a
segurança e melhora a gestão e avaliação dos
riscos e das vulnerabilidades da rede.
Com a procura cada vez mais crescente por tecnologias e soluções que potenciem a resposta, não só
aos aumentos da procura e consumo de energia,
mas também às questões ambientais, o desenvolvimento desta tipologia de tecnologias deverá continuar a aumentar nos próximos anos.

►

Computação Quântica

O setor energético tem recorrido cada vez mais à
utilização da computação quântica para o desenvolvimento de novas soluções de energia, melhoria
da eficiência energética e redução de gases com
efeito de estufa. A escala e a complexidade dos desafios que o setor enfrenta vão além da capacidade
da tecnologia moderna, sendo adequados para a
realização de testes quânticos.
A utilização de plataformas de computação quântica para a resolução de problemas, como a alocação
de espaço para o desenvolvimento de infraestruturas energéticas ou unidades de produção de energia, têm demonstrado vários benefícios. A título de
exemplo, referem-se os seguintes casos:
— A start-up alemã JoS Quantum desenvolve soluções de software baseadas em nuvem para
a gestão de ativos energéticos. A computação
quântica permite a utilização de algoritmos
complexos na resolução de problemas do setor envolvendo análises de risco, otimização
de portfólios e obtenção de melhorias através
de machine learning. A empresa fornece igualmente serviços de investigação para explorar os
potenciais da computação quântica e dos algoritmos no setor energético;
— A start-up QC Ware, com sede nos EUA, fornece
soluções de computação quântica para otimizar
a utilização de energia. Os aplicativos de otimização e machine learning permitem diagnosti-
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car falhas de energia, realizar previsões precisas
de energia, gerir a procura de forma eficaz e realizar análises de risco de ativos. A plataforma
QC classifica grupos de dados, utilizando conjuntos de dados de forma a realizar processos
de aprendizagem, executando posteriormente
estes modelos em simuladores baseados na nuvem.

►

Ligação veículos-rede elétrica

“Vehicle-to-Grid” é um sistema no qual os veículos
elétricos vendem energia em resposta ao nível da
procura, devolvendo eletricidade à rede ou reduzindo a sua taxa de carga. Se as baterias dos veículos elétricos permitirem devolver energia à rede
elétrica, por intermédio das estações de carregamento, será possível a sua utilização como um ativo
de armazenamento de energia.
Desta forma, tornar-se-á viável carregar veículos
elétricos durante os picos baixos de procura, permitindo igualmente suportar a rede elétrica em picos de carga. O desenvolvimento desta tipologia
de “buffers” flexíveis e acessíveis permitirão reduzir
potenciais sobrecargas da rede. Destacam-se a título de exemplo:
— A start-up eslovaca Fuergy que desenvolve redes de energia virtuais, de redes de energia
existentes, de forma a possibilitar o equilíbrio
energético recorrendo a sistemas de partilha
de energia geridos por inteligência artificial. A
Fuergy cria turbocompressores adequados para
apoiar a infraestrutura da rede existente. A empresa fornece carregamento de veículos elétricos e funcionalidades V2G para reduzir os custos
de energia e prolongar a vida útil das baterias,
utilizando a capacidade da bateria de veículos
elétricos, conectados à rede, para melhorar a
variabilidade energética e reduzir os custos para
os proprietários de edifícios e veículos;
— A Auto Motive Power, com sede nos Estados
Unidos, na criação de soluções de hardware e
software para carregamento de veículos elétricos. O seu sistema de software ampV2G permite que os veículos elétricos possam carregar e
gerir a sua carga, bem como exportar a energia
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elétrica armazenada na bateria, de volta à rede
de distribuição local.

►

Conversão de Energia em outros
produtos

Reduzir as emissões de gases com efeito estufa,
melhorar a eficiência energética e utilizar fontes
de energia renováveis são objetivos que tem desempenhado um papel cada vez mais importante
a nível global. O interesse por tecnologias Powerto-X, para conversão de eletricidade, armazenamento de energia e caminhos de reconversão, têm
demonstrando uma tendência de crescimento ao
nível da indústria. Nos próximos anos, prevê-se que
o desenvolvimento desta tipologia de tecnologias
continue a aumentar. Start-ups e tecnologias PtX
emergentes têm possibilitado a conversão de energia e dióxido de carbono (CO2) em novos produtos
e materiais utilizados em diversos fins. Como referência, salientam-se os seguintes casos:
— A start-up suíça Ineratec disponibiliza tecnologias personalizáveis para aplicações ao nível de
gás-para-líquido, energia-para-gás e energiapara-líquido. O seu processo de conversão de
gás-para-líquido permite converter as emissões
de combustíveis fósseis e gases renováveis que
contenham metano em hidrocarbonetos e combustíveis sintéticos. Por outro lado, o seu processo de conversão energia-para-gás produz
gás natural sintético a partir de hidrogénio, dióxido de carbono e monóxido de carbono. Por
sua vez, a solução de energia-para-líquido permite a conversão de eletricidade de fontes renováveis e dióxido de carbono em combustíveis
líquidos e outros produtos químicos;
— A start-up canadiana SeeO2 Energy ajuda a
transformar gases de efeito estufa em ativos,
através do desenvolvimento de tecnologia “reversible fuel-cell”, tornando possível converter
gás sintético, hidrogénio e monóxido de carbono em produtos alternativos como gás natural,
metanol, amónia e combustíveis líquidos sintéticos. Adicionalmente, a tecnologia permite a
conversão de CO2 em combustíveis e produtos
químicos limpos.
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Cadeias de Fornecimento
Globais
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Fonte: Charter Institute of Procurement and Supply,2020
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Cadeias de Fornecimento Globais
Uma cadeia de fornecimento consiste num ecossistema criado por uma empresa e os seus fornecedores com o intuito de produzir e distribuir um produto ou serviço específico aos consumidores finais.
Este ecossistema inclui diferentes atividades, pessoas, entidades, informações e recursos. A cadeia
de fornecimento representa igualmente as etapas
necessárias para levar o produto ou serviço no seu
estado original até ao cliente.
Cada cadeia de fornecimento envolve uma série
de etapas desenvolvidas para levar o respetivo
produto ou serviço ao cliente. As etapas incluem
transporte e transformação de matérias-primas em
produtos acabados, transporte de produtos e a
respetiva distribuição a clientes finais, incluindo um
conjunto alargado de stakeholders intervenientes,
como, produtores, vendedores, armazéns, empresas de transporte, centros de distribuição e retalhistas, entre outros.
A integração numa cadeia de fornecimento global
permite às empresas usufruírem de diversos benefícios, desde logo, os associados à maior diversificação do negócio, uma vez que é possibilitado de
forma indireta o acesso a novos mercados e oportunidades de negócio, contribuindo para o aumento do volume de negócios.
Acresce que a integração numa rede global potencia o Networking, permitindo o acesso a novos
stakeholders e promovendo a criação de novas
parcerias estratégicas e novos empreendimentos
estratégicos. Estas parcerias são fundamentais para
potenciar o incremento da eficácia e da eficiência
da empresa e para a viabilização de economias de
escala.
A Consultora Gartner Group publica anualmente
um ranking das 25 melhores cadeias de forneci-

mento globais que demonstram uma elevada capacidade de adaptabilidade, resiliência e recursos
diferenciadores ao nível de recursos humanos, processos e tecnologias. De acordo com a consultora,
as top 259 Cadeias de Fornecimento Globais de
2020 foram as seguintes:

Gartner Rankings of the 2020 Supply Chain Top
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Empresa
Cisco Systems
Colgate-Palmolive
Johnson & Johnson
Schneider Electric
Nestlé
PepsiCo
Alibaba
Intel Corporation
Inditex
L’Oréal
Walmart
HP Inc.
Coca-Cola
Diageo
Lenovo
Nike
AbbVie
BMW
Starbucks
H&M
British American Tobacco
3M
Reckitt Benckiser
Biogen
Kimberly-Clarck

Fonte: “The Gartner Supply Chain Top 25 for 2020"

9. De acordo com o ranking “The Gartner Supply Chain Top 25 for
2020”
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Ao analisar as inúmeras redes de fornecimento globais existentes, torna-se possível constatar que não
existe um processo único para avaliar e selecionar
novos fornecedores, sendo utilizadas abordagens
distintas pelas diversas organizações. No entanto,
independentemente da abordagem implementada, o processo de avaliação utilizado tem por obje-

Fonte: Adaptado de “Purchasing & Supply Chain Management”
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tivo geral reduzir o risco de compra e maximizar o
valor global para a organização.
Neste sentido, estas entidades procuram selecionar
fornecedores com os quais possam criar parcerias
duradouras. A imagem seguinte demonstra, de uma
forma generalizada, as etapas críticas envolvidas no
processo de avaliação e seleção de fornecedores.

Para conseguirem identificar potenciais fornecedores, estas organizações recorrem a diversas fontes
de informação. O grau de intensidade deste processo de pesquisa resulta de uma função que inclui diversas variáveis, designadamente quão bem
os fornecedores existentes conseguem satisfazer
a necessidade, custo/preço, qualidade, ou outras
variáveis de desempenho. A importância estratégica ou complexidade técnica do requisito influencia
igualmente o processo. Na imagem que se segue é
apresentado resumidamente o grau de intensidade
do processo de pesquisa.

Após a identificação dos itens a considerar, é necessário reunir e avaliar informações sobre potenciais
fornecedores ou identificar intermediários capazes
de concretizar esta tarefa. Para tal, as empresas
detentoras das redes globais de fornecimento recorrem a diversas fontes de informação, como são
exemplo:
— Fontes internas: Uma das principais ferramentas utilizadas no processo de identificação de
novos fornecedores são os diretórios criado
pelas próprias empresas. Estas plataformas, geralmente denominadas por “Portal do Fornecedor”, possibilitam a inscrição de empresas que
pretendam constituír-se como fornecedores,
para que, aquando da submissão da candidatura ou perante uma necessidade, a empresa possa analisar os produtos/serviços oferecidos pelo
candidato, para possível integração na sua rede
de fornecimento global;
— Diretórios industriais: Estes diretórios são uma
importante fonte de informações sobre fornecedores, permitindo efetuar pesquisas por segmentos, como setores ou regiões do mundo.
Existem inúmeros diretórios disponíveis que
identificam potenciais contactos internacionais,
como por exemplo:
— Global Trade: O diretório de comércio internacional Globaltrade.net conta com cerca de
173.800 fornecedores de serviços de importação e exportação de todo o mundo registados na sua plataforma;
— FITA: O diretório da Federação de Associações Comerciais Internacionais (FITA - Federation of International Trade Associations) é
uma lista de associações comerciais ativas no
comércio internacional, localizadas na América do Norte. O diretório conta com mais de
400.000 empresas conectadas a estas associações comerciais;
— Globality: O Globality.com é um diretório
comercial direcionado para interligar grandes empresas multinacionais com empresas
de pequena/média dimensão. Este tipo de
plataforma constitui-se como um recurso
prático, uma vez que permite a criação de
parcerias entre grandes multinacionais e empresas de menor dimensão;
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Fonte: Plataforma de Fornecedores da Hewlett Packard

— Euro Pages: O EuroPages é um diretório comercial para empresas europeias, com uma
lista de mais de 2,6 milhões de empresas,
localizadas essencialmente na Europa;
— Kompass: constituindo um Portal Global
B2B, encontra-se representado em mais de
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Fonte: Plataforma de Fornecedores da PepsiCo

70 países, incluindo cerca de 36 milhões de
empresas na sua base de dados;
— Feiras e eventos: As feiras e eventos internacionais são uma forma eficaz para que as empresas possam aceder à exposição simultânea
de um grande número de fornecedores. As

empresas multinacionais que participam nestes
eventos têm a oportunidade de reunir informações sobre potenciais fornecedores, avaliando
igualmente os mais recentes desenvolvimentos
tecnológicos. Na Europa, existem várias feiras a
considerar, como por exemplo:
— Mobile World Congress Barcelona: É o
maior evento mobile do mundo, com os
smartphones a dominar a agenda da edição
de 2021. O evento foi realizado no local da
Fira Gran Via, em Barcelona, contando com
mais de 2.400 empresas, mais de 100.000
participantes e a presença de 8.000 CEO’s
da indústria;
— Automechanika - Assume-se como a maior
feira europeia exclusiva do setor automóvel. Esta exposição realiza-se em Frankfurt
na Alemanha, a capital europeia das feiras,
contando com cerca de 136.000 visitantes
em cada edição;
— ILA Berlin: É uma feira da indústria aeroespacial que acontece a cada dois anos. A
exposição conta em média com cerca de
115.000 visitantes, em conjunto com 65.000
visitantes profissionais;
— K Fair: Trata-se do maior evento de exposição do mundo para a indústria de plástico e borracha. Com uma periodicidade de
três anos, a feira decorre durante o mês de
outubro em Dusseldorf, Alemanha, atraindo
cerca de 225.000 visitantes e 3.300 expositores;
— InnoTrans: É uma feira da indústria ferroviária, que atrai mais de 140.000 visitantes por
edição. A InnoTrans acontece na Messegelände, recinto de exposições em Berlim, na
Alemanha, durante o mês de setembro;
— Inúmeras outras feiras, como a Drupa (a
maior feira da indústria gráfica do mundo),
a Medica (o principal evento da indústria de
tecnologia médica), PURE London (uma das
principais feiras do setor da moda), a VivaTechnology (uma das maiores feiras de Paris
com foco em tecnologia é direcionado para
inovadores da indústria e start-ups), a Futu-

reBuild (uma feira para o mercado de construção), ou a ISPO Munich (a maior feira de
artigos desportivos e vestuário do mundo);
Na maioria das indústrias existe um grupo ou entidade que publica um jornal ou revista comercial,
em que são rotineiramente apresentados artigos
sobre diferentes empresas. Estes artigos centramse, geralmente, no desenvolvimento técnico ou
inovador de uma empresa relativamente a um material, componente, produto, processo ou serviço.
Os potenciais fornecedores podem recorrer a estas publicações para anunciar os seus produtos ou
serviços.
Concluído o processo de identificação de potenciais fornecedores, as entidades responsáveis pela
rede de fornecimento global procedem à avaliação dos mesmos, através da análise de várias
categorias e recorrendo aos critérios de seleção
definidos.
Não obstante, a avaliação e seleção de novos
fornecedores poder ser realizada com recurso a
diversas abordagens e critérios distintos, como
anteriormente referido, existe um conjunto de elementos comuns que pode ser destacado quando
se analisam os requisitos através de campos mais
abrangentes.
A maioria das avaliações dos fornecedores dão
enfoque a três critérios principais: (1) custo ou
preço, (2) qualidade e (3) entrega/logística. Estes
três elementos de desempenho são geralmente
as áreas mais destacadas e críticas, podendo ser
desdobrados num conjunto de subcritérios mais
específicos com influência no processo de decisão
e integração nas cadeias de fornecimento globais,
nomeadamente:
— Estratégia e comportamento empresarial;
— Gestão de fornecedores;
— Certificações e normas;
— Responsabilidade social e ambiental;
— Processos logísticos;
— Capacidade de gestão;
— Estabilidade financeira;
— Potencial de parceria a longo prazo.
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Estratégia e Comportamento
Empresarial
Por norma, as grandes empresas multinacionais
encontram-se comprometidas em manter a sua
posição como líderes globais nos setores onde
atuam. Neste contexto, reconhecem o papel que
cada fornecedor desempenha ao longo da sua
rede de fornecimento e o seu contributo para o
desenvolvimento de excelência, inovação, tecnologia, custo, qualidade e entrega nas suas operações.

— O cumprimento de todas as leis e regulamentações dos países em que o fornecedor opera;
— O cumprimento de todas as leis anti-suborno aplicáveis, incluindo as baseadas nos
modelos da OCDE;

As grandes empresas seguem a sua própria estratégia e esperam que todos os seus fornecedores,
quer sejam Tier one, Tier two ou subsequentes,
apoiem essa estratégia e implementem, igualmente, processos de gestão nas suas próprias
operações.

— O cumprimento de todas as leis e regulamentos internacionais aplicáveis, incluindo
aqueles relacionados com comércio internacional, proteção de dados, confidencialidade e privacidade, propriedade intelectual e leis anti-trust e de concorrência;

A intenção passa por estabelecer relacionamentos estratégicos de longo prazo com os fornecedores, sendo da responsabilidade de cada
fornecedor manter uma posição de liderança
em custos, ao mesmo tempo que demonstra um
compromisso com a qualidade sustentada, os
mais altos níveis de serviço e o foco na melhoria
contínua.

— A resposta e preenchimento das especificações estabelecidas nos documentos contratuais relevantes no momento da entrega
dos produtos e/ou serviços;

Para o efeito, as empresas disponibilizam a todos os elementos da cadeia de fornecimento, um
"Código de Conduta dos Fornecedores", ou
seja, um conjunto de documentos onde se encontram definidos os padrões mínimos a cumprir
pelos fornecedores, durante a vigência da parceria de fornecimento.
Os fornecedores devem ainda garantir a implementação destes padrões pelos seus próprios
fornecedores (fornecedores sub-tier de produtos
e serviços) de forma a garantir a conformidade ao
longo de toda a cadeia de fornecimento.
Assim, no enquadramento da estratégia estabelecida, a cadeia de distribuição define um conjunto de “Princípios Gerais” a cumprir por todos
os fornecedores, que podem incidir em diversas
áreas, nomeadamente:
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— Conformidade com as leis: De forma a manter um elevado nível de integridade, assegurando a conformidade com as diversas legislações e regras aplicáveis, bem como repudiar e
renunciar qualquer forma de vantagem imprópria, a cadeia de fornecimento global poderá
requerer, designadamente:

— Trabalhadores e direitos humanos: O Estabelecimento de padrões mínimos aceitáveis
ao nível da mão de obra, permite renunciar
e sensibilizar para a imposição de práticas de
exploração das pessoas. Com vista a implementar uma estratégia digna e coerente ao nível de todos os colaboradores envolvidos da
cadeia de fornecimento, podem ser impostos
requisitos, como:
— Processos de recrutamento responsáveis,
procurando a não discriminação por meio
de práticas de contratação de acordo com
a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho;
— Trabalho responsável, comprometendo-se
a fornecer oportunidades iguais e a promover a não discriminação no emprego;
— Promoção e sensibilização para a obrigatoriedade de erradicar o trabalho forçado,
escravo ou prisional, nunca recorrendo
ao uso da violência, ameaças de violência,
punição, confinamento ou quaisquer méto-

dos de intimidação para disciplinar ou controlar os trabalhadores, indo contra os seus
direitos humanos;
— Permitir a liberdade de associação coletiva, procurando não discriminar, intimidar
ou colocar em risco o emprego dos trabalhadores que sejam membros de sindicatos
ou organizações associativas;
— Garantir a idade mínima para o trabalho,
de acordo com as normas internacionais
do trabalho;
— Garantir a igualdade de remuneração,
assegurando que os cálculos dos salários
são transparentes, equitativos e objetivos,
incluindo a remuneração baseada na produção, cotas ou trabalho por peça, e que
as horas extras são especificadas separadamente;
— Comportamento Empresarial:
— Ética: Os negócios devem ser conduzidos
sem suborno, corrupção ou qualquer tipo
de comportamento fraudulento;
— Mecanismos de reclamações: Devem ser
implementados sistemas independentes
para permitir queixas anónimas por parte
da força de trabalho;
— Gestão de conflito de interesses: Deve ser
comunicado sempre que se verifique um
caso de conflito de interesses, envolvendo
ou não funcionários da empresa responsável da cadeia de fornecimento;
— Outras temáticas, como saúde e segurança,
transparência, responsabilidade ambiental ou
social.

Gestão de fornecedores
A complexidade e dimensão de uma rede de fornecimento global exigem que seja posta em prática uma gestão detalhada de todos os players intervenientes ao longo da globalidade da cadeia. É,
desde logo, requerido ao fornecedor um número

único de identificação, que poderá variar consoante a rede de fornecimento em causa, podendo
tratar-se de um simples número de identificação fiscal ou até de um número do sistema de numeração
universal de dados10.
A todos os fornecedores é exigido o registo na
plataforma utilizada pela cadeia de fornecimento
global. Os fornecedores que se registam nestes
bancos de dados devem preencher todos os campos de informações apresentados, traçando o seu
respetivo perfil de negócio, sendo ainda obrigados a manter as informações atualizadas, através
da revisão periódica e de atualização em caso de
necessidade.
A manutenção destas informações atualizadas é
fundamental, uma vez que, estes bancos de dados
globais são acedidos por todos os fornecedores da
rede de fornecimento, bem como pelas pessoas e
equipas dos departamentos de qualidade em todo
o mundo. As diversas plataformas são utilizadas
durante os processos de sourcing e de avaliação de
fornecedores, permitindo a comunicação das principais métricas de desempenho e classificações de
fornecedores, fomentando a transparência ao longo de toda a rede.
Por outro lado, de forma a possibilitar um correto
funcionamento e promover estabilidade, a capacidade de garantir um fornecimento contínuo, mesmo perante imprevistos, é um fator essencial para
as cadeias de fornecimento.
Neste contexto, os fornecedores são obrigados
a ter/apresentar planos de contingência dos negócios, definidos para garantir a continuidade do
fornecimento na eventualidade de se verificar uma
interrupção das suas operações e/ou fornecimento,
em resultado de eventos não previsíveis, como desastres naturais, interrupções de trabalho, falhas ou
interrupções de equipamentos ou logística, entre
outros.

10. DUNS- data universal numbering system;
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Fonte: Formulário de candidatura a fornecedor da CLAAS
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Estes planos de contingência devem ser revistos
regularmente e os fornecedores devem notificar
imediatamente as divisões da Multinacional que recebem os produtos, no momento em que tomem
conhecimento de qualquer potencial interrupção
de fornecimento.
Como tal, pode ser requerido que cada empresa
fornecedora identifique um indivíduo responsável,
com autoridade suficiente para assumir a responsabilidade de lidar com qualquer questão relacionada com a entrega que impacte o funcionamento da
rede de fornecimento, devendo o contacto identificado permanecer disponível quando tais questões
ocorram.
Revela-se também fundamental, que a relação entre os fornecedores e a cadeia de fornecimento seja
baseada numa comunicação aberta, eficaz e proativa, devendo ser sempre comunicada qualquer situação irregular, como a ocorrência de algum produto não conforme, alterações não autorizadas ou
qualquer problema na cadeia de fornecimento.

Neste sentido, os fornecedores devem ser proativos no processo de comunicação, informando a
entidade responsável da cadeia de fornecimento
global de qualquer alteração que ocorra ou de
qualquer intenção de proceder a alterações previamente acordadas, dependendo da aprovação das
mesmas.

Certificações
e normas
A garantia de um elevado nível de qualidade ao
longo da cadeia de fornecimento global é um aspeto fundamental para assegurar o desempenho
e a sustentabilidade desta “rede de empresas”,
constituindo um dos principais critérios de elegibilidade na análise de potenciais fornecedores e
na manutenção de fornecedores já integrados na
cadeia de fornecimento.

Estes riscos também se manifestam nos subfornecedores e subcontratados que compõem a cadeia
de fornecimento global. De forma a possibilitar
uma gestão mais eficaz dos riscos, pode ser requerida aos fornecedores a comunicação de:

Os fornecedores devem demonstrar uma posição
de compromisso com o seu sistema de gestão da
qualidade e garantir que o pensamento baseado
em risco é evidente e eficaz em todos os aspetos
do sistema de gestão, podendo ser exigidas diversas responsabilidades, designadamente:

— Qualquer problema, pendente ou potencial,
identificado pelo fornecedor;

— Realizar revisões dos planos de contingência;

— Propostas de alteração de matérias-primas e/ou
processos;
— Propostas de outras alterações, como do local
de produção, da capacidade das ferramentas,
utilização de novos equipamentos de produção,
entre outras;
— Potenciais problemas de produção/qualidade,
incluindo qualquer alteração do estado da certificação dos Sistemas de Gestão da Qualidade
(expiração, suspensão, retirada ou revogação);
— Potenciais problemas de fornecimento e/ou capacidade;
— Alteração de subfornecedores de matéria-prima, componentes ou serviços.

— Identificar e apoiar responsáveis de processos;
— Garantir o cumprimento das metas de qualidade e requisitos de desempenho;
— Implementar iniciativas de responsabilidade
corporativa relacionadas com código de conduta, ética ou sustentabilidade (incluindo direitos
humanos, saúde e segurança e sustentabilidade
ambiental).
Por outro lado, um dos maiores objetivos das cadeias de distribuição, independentemente do setor onde atuam, é que todos os fornecedores, quer
sejam de materiais, componentes ou serviços, se
encontrem certificados por normas específicas e
relevantes para o setor, garantindo a conformidade
e qualidade ao longo de toda a cadeia. As normas
em causa dependem da cadeia de fornecimento,
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considerando diversas variáveis, como a tipologia
dos produtos, valores corporativos, o setor em
questão, entre outras. A identificação exaustiva de
todos os eventuais requerimentos normativos exigidos é, portanto, demasiado complexa, no entanto,
referem-se, a título de exemplo, algumas normas
em áreas de referência:
— Agroalimentar:

— ISO/IEC 27001 – Sistemas de Gestão de Segurança da Informação;
— ISO/IEC – Sistema de Gestão de Serviço;
— ISO 22301 – Societal Security – Sistema de
Gestão de Continuidade do Negócio;

— ISO 22000 – Sistema de Gestão da Segurança Alimentar;

— Regulamento eIDAS – Identificação eletrónica (eID) e serviços de confiança para as transações eletrónicas (eTS);

— FSSC 22000 – Food Safety System Certification;

— ISO/IEC 27701 – Gestão de Informação Privada;

— IFS Standards – International Featured Standard;

— ISO/IEC 27018 – Proteção de informação de
identificação pessoal (PII) em nuvens públicas;

— HACCP – Codex Alimentarius – Análise de
Perigos e Controlo de Pontos Críticos;
— BRCGS – British Retail Consortium;
— RSPO – Roundtable on Sustainable Palm
Oil;
— MSC/ASC – Marine/Aquaculture Stewardship
Council – Cadeia de Responsabilidade;
— UTZ/RA – Cadeia de Responsabilidade;
— Recomendação ERSAR nº2/2011 – Água
para Consumo Humano.
— Ambiente e Alterações Climáticas:
— Diretiva SEVESO III – Verificação de Substâncias Perigosas para Prevenção de Acidentes
Graves;
— Pegada de Carbono – Verificação da Pegada
de Carbono;
— Regulamento MRV – Monitorização, comunicação e verificação das emissões de dióxido
de carbono provenientes do transporte marítimo;
— ISO 14001 – Sistemas de Gestão Ambiental
(SGA);
— ISO 14006 – Gestão do Ecodesign;
— PCIP – Prevenção e Controlo Integrado da
Poluição;
— FSC – Cadeia de Responsabilidade.
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— Segurança das Tecnologias de Informação:

— ISO/IEC 20000-1 – Sistema de Gestão de Serviços.
— Outras normas usuais nas diversas indústrias:
— ISO 9001 – Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ);
— ISO 45001 – Sistemas de Gestão de Saúde e
Segurança Ocupacionais (SSO);
— ISO 50001 – Sistema de Gestão da Energia;
— ISO 55001 – Sistema de Gestão de Ativos;
— NP 4427 – Sistema de Gestão das Pessoas;
— NP 4457 – Investigação, Desenvolvimento e
Inovação
— NP 4492 – Serviços de Manutenção;
— NP 4552 – Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal;
— SA 8000 – Gestão da Responsabilidade Social.
Neste enquadramento, para integrar uma cadeia
de fornecimento global, é essencial que a empresa
fornecedora detenha as certificações atualizadas
exigidas pelo setor, pelo mercado e pela própria
empresa responsável pela cadeia.

Responsabilidade Social
e Ambiental
As empresas encontram-se, cada vez mais, comprometidas na adoção de estratégias e comportamentos socialmente responsáveis e esperam que
os seus fornecedores adotem e sigam as suas políticas e requisitos no domínio da responsabilidade
social corporativa.
De igual modo, as cadeias de fornecimento globais esperam que os seus fornecedores atuem
com integridade, obedecendo à letra e ao espírito das leis, regulamentos, padrões e políticas da
empresa, independentemente da sua localização.
Poderão salientar-se como exemplo dos requisitos
a cumprir:
— Leis antitrust e de concorrência, quer sejam nas
versões americanas, europeias ou outras;
— Leis anti-suborno;
— Limites ou proibições de práticas proibidas,
como ofertas de presentes ou de entretenimento;
— Imposição de sanções e leis de controlo de
exportação;
— Respeito pelos direitos humanos;
— Diversidade e inclusão;
— Requisitos de saúde e segurança;
— Sustentabilidade ambiental;
— Prevenção de conflitos de interesse;
— Proteção de informações e propriedade intelectual.
Os fornecedores devem cumprir todos os requisitos do “Código de conduta e ética do fornecedor”
da empresa gestora da cadeia de fornecimento
global e, por sua vez, exigir também aos seus fornecedores que cumpram os mesmos requisitos.
Outro requisito imposto diz respeito às origens
dos diversos minerais e outras matérias-primas
utilizadas. De forma a garantir que os vários com-

ponentes e produtos são adquiridos com responsabilidade, as cadeias de fornecimento impõem o
compromisso de garantir que os vários materiais
utilizados não sejam originários de áreas afetadas por conflitos. O fornecimento responsável de
matérias-primas é a chave para assegurar que a
cadeia de fornecimento e os fornecedores são capazes de cumprir os compromissos de respeitar os
direitos humanos, muitas vezes refletidos no respetivo código de Conduta e Código de Conduta
do Fornecedor.
Um crescente número de regulamentações, práticas recomendadas da indústria e clientes OEM exigem, cada vez mais, que as empresas divulguem
a origem de várias matérias-primas utilizadas nos
seus produtos. Dada a amplitude e complexidade
das cadeias de fornecimento globais, torna-se necessário contar com os esforços dos vários fornecedores para obter informações precisas sobre os
produtos fornecidos à empresa gestora da cadeia
de fornecimento.
Relativamente aos minerais originários de zonas
de conflito, de acordo com a legislação que entrou em vigor em 2012, os fabricantes que registem certos relatórios na Comissão de Valores
Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) devem divulgar se os produtos que produzem “minerais de
conflito”, provenientes de fontes que suportam
ou financiam tratamentos desumanos na região
da República Democrática do Congo ou num país
vizinho, incluindo o estanho, tantálio, tungstênio
e ouro.
A União Europeia implementou a 1 de Janeiro de
2021 o novo Regulamento de Minerais de Conflito, procurando igualmente garantir os padrões
internacionais de fornecimento responsável, definidos pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico, para a importação dos
mesmos metais. O regulamento exige às empresas da cadeia de fornecimento no espaço da UE
que garantam a importação destes minerais e
metais apenas de fontes responsáveis e livres de
conflitos.
Adicionalmente, o crescente foco da indústria e
dos seus clientes na compra responsável motivou
uma maior procura por transparência sobre as origens de outras matérias-primas, podendo a sua di-
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vulgação ser solicitada ou exigida no futuro, como
forma de incentivar os fornecedores a realizarem
as devidas diligências e para que as informações
se tornem cada vez mais transparentes.
Por outro lado, a crise climática continua inabalável como tópico presente nas agendas políticas
globais11. O período entre 2010-2019 foi a década
mais quente já registada, marcada por inúmeros
desastres naturais de grandes dimensões, como
incêndios florestais, furacões, secas, inundações e
outros desastres climáticos em todos os continentes. As alterações climáticas têm afetado todos os
países do mundo, provocando perturbações nas
economias nacionais e afetando vidas e meios de
subsistência.
Neste contexto, as empresas têm crescentemente
assumido posições de intervenção, procurando, no
alinhamento das suas estratégias empresariais e ao
longo de toda a cadeia, introduzir práticas que contribuam para a resolução deste problema global.
As cadeias de fornecimento globais encontram-se
cada vez mais comprometidas com a responsabilidade ambiental, desenvolvendo inúmeros programas e projetos para auxiliar na proteção do
meio ambiente e potenciar a gestão de recursos
críticos de forma sustentada. Como tal, procuram
que os seus fornecedores demonstrem a mesma
dedicação e compromisso com o meio ambiente,
impondo a implementação de medidas, como são
exemplo:
— A obtenção de certificação de acordo com
as normas ambientais, como a ISO 14001 ou
ISO 50001, procurando monitorizar e otimizar
as emissões de gases com efeito de estufa, o
consumo de água ou até as emissões de compostos orgânicos voláteis, bem como gerir,
monitorizar e otimizar o consumo de energia
de forma eficaz;

11. Segundo o 13º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas
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— O cumprimento dos requisitos do Registo,
Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos
Químicos (REACH), adotado para melhorar a
proteção da saúde humana e do ambiente face
aos riscos que podem resultar dos produtos
químicos;
— A obtenção da certificação da Carbon Trust,
que avalia o impacto das empresas ao nível da
utilização de energia e emissões de gases com
efeito de estufa; utilização, gestão de efluentes
da água e gestão e eliminação de resíduos;
— A obtenção do EMAS, um instrumento voluntário de gestão de recursos ambientais da UE,
permitindo às organizações procederem à avaliação, gestão e melhoria de forma continuada
do seu desempenho ambiental;
— - A utilização do Sistema Mundial Harmonizado
(GHS - Global Harmonised System), enquanto
norma unificada para a classificação e comunicação de químicos perigosos, que contribui para
facilitar o comércio internacional de químicos
e melhorar a proteção da saúde humana e do
ambiente, bem como informar os utilizadores
sobre os perigos através de símbolos e frases
padrão nos rótulos das embalagens, bem como
através das fichas de dados de segurança.
Caso necessário, poderá ser requerido aos fornecedores e aos fornecedores secundários que cumpram os requisitos aplicáveis aos seus produtos,
processos ou serviços.

Processos Logísticos
A logística constitui-se igualmente como um elemento essencial ao normal e eficaz funcionamento
da cadeia de fornecimento. Neste sentido, poderá
ser requerido aos fornecedores que desenvolvam o
design e a gestão dos seus processos logísticos de
forma a garantir não só a qualidade dos processos,
mas também os prazos de entrega nos locais especificados pela empresa responsável pela cadeia de
fornecimento. O desenvolvimento do planeamento
logístico pode requerer:

— Um nível de complexidade mínimo nos processos logísticos do negócio;
— Desenvolver a flexibilidade máxima possível
de forma a apoiar a resposta a eventualidades, como alterações tardias nos volumes ou
prazos de entrega;
— Garantir o inventário mínimo necessário para
a cadeia de fornecimento;
— Um design das embalagens que cumpra todos os requisitos ao nível do manuseamento e
de carga;
— Um processo de entrega just-in-time que cumpra os prazos de entrega predefinidos;

nais estipulados, como é exemplo o padrão VDA
4994 – Global Transport Label; entre outros.
Adicionalmente, os fornecedores devem garantir
que todo o material enviado é identificado numa
guia de remessa ou conhecimento de embarque.
Embora as especificações individuais possam
divergir, normalmente são exigidas informações
sobre:
— Data de embarque;
— Número da fatura/guia de remessa;
— Endereço do comprador;
— Endereço de entrega;

— Enfoque na melhoria contínua;

— - Número do item e descrição do item;

— Uma comunicação oportuna de todas as possíveis interrupções ou alterações no fornecimento.

— Quantidade pedida e quantidade enviada;

Ao nível da embalagem e rótulo, é requerido aos
fornecedores que apliquem as diretrizes definidas nos respetivos documentos/manuais da rede
de fornecimento e que cumpram os inúmeros
padrões e requisitos globais impostos pelos regulamentos das normas do comércio internacional. Apesar da imensidão e complexidade dos requisitos, salientam-se alguns exemplos de ações
que poderão ser exigidas: proceder à remoção
de todos os rótulos vencidos e dos detritos dos
recipientes antes de embalar o novo material; garantir que todos os containers se encontram limpos; assegurar que todos os portões ou dobradiças funcionais se encontram operacionais e são
seguros; garantir a identificação clara dos produtos durante todas as fases de produção e entrega, e assegurar a etiquetagem adequada antes
do envio; garantir que todos os materiais para
protótipo ou consumo de produção são identificados com uma etiqueta contendo texto/gráficos legíveis por humanos e símbolos em código
de barras legíveis por máquina; assegurar que
os materiais contém, conforme aplicável, rótulos
de containers, rótulos mestres, rótulos de carga
mista, rótulos de metais primários, rótulos de peças, etc; cumprir com inúmeros requisitos internacionais, como a medida ISPM15 - International
Standard for Phytosanitary Measures; assegurar
que as etiquetas são legíveis e passíveis de leitura, em conformidade com os padrões internacio-

— Número do pedido de compra, para cada número de item;
— Número de caixas/skids/paletes/containers
enviados;
— Número total e peso de caixas/skids /paletes.

Capacidade
de Gestão
A rede de fornecimento procura avaliar a capacidade de gestão de um potencial fornecedor, uma vez
que este fator afeta diretamente o funcionamento e
competitividade da empresa avaliada. Na avaliação
da capacidade de gestão de um fornecedor podem
ser analisados diversos aspetos, nomeadamente:
— Implementação do planeamento a longo prazo;
— Estabelecimento da gestão da qualidade total
(TQM) e de melhoria contínua como prioridades
na empresa;
— Nível de rotatividade entre os elementos da
equipa de gestão;
— Experiência profissional e competências dos
principais elementos da equipa de gestão;
— Visão sobre a direção futura da empresa;
— Gestão com enfoque no cliente;
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— Realização de investimentos para sustentar o
crescimento do negócio;
— Posição da empresa para responder a desafios
competitivos futuros, incluindo formação e desenvolvimento dos funcionários;
— Compreensão da importância do sourcing estratégico.
A recolha de informações processa-se, geralmente, por intermédio de questionário ou até de uma
visita breve à empresa. Este tipo de informações
permitirá auxiliar o departamento de sourcing da
rede de fornecimento a compreender as capacidades da empresa como potencial fornecedor.

Estabilidade
financeira
A análise da situação financeira de um novo potencial fornecedor é um processo fundamental
durante o procedimento de avaliação inicial. Alguns compradores veem a avaliação financeira
como um processo de triagem ou condição que o
fornecedor deve ultrapassar, antes de se avançar
para uma análise mais detalhada.
A seleção de um fornecedor com más condições
A seleção de um fornecedor em má situação financeira apresenta vários riscos que podem ameaçar a estabilidade e o funcionamento da cadeia
de fornecimento. Existe, desde logo, o risco de o
fornecedor entrar em insolvência. Para além disso, os fornecedores que se encontram em más
condições financeiras podem não dispor dos recursos necessários para investir em instalações,
equipamentos ou investigação imprescindíveis
para desenvolver melhorias de longo prazo ou outras melhorias de desempenho. Existe, também, o
risco do fornecedor se tornar dependente financeiramente do comprador. Por fim, os problemas
financeiros podem indiciar outros problemas subjacentes, como no nível de qualidade ou no desempenho da logística.
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A título de exemplo, apresentam-se alguns índices
frequentemente utilizados na avaliação da saúde
económica e financeira das empresas:
Autonomia Financeira
Permite apreciar em que percentagem é que o ativo da empresa se encontra a ser financiado por capitais próprios.

Dependência Financeira
Permite medir em que percentagem o ativo da
empresa se encontra a ser financiado por capitais
alheios.

Solvabilidade
Permite avaliar a capacidade da empresa para solver as responsabilidades assumidas a médio, longo
e curto prazos. Este indicador evidencia o grau de
independência da empresa em relação aos credores; quanto maior o seu valor, mais garantias terão
os credores de receber o seu capital e maior poder
de negociação terá a empresa para contrair novos
financiamentos.

Liquidez Geral
Permite apreciar a capacidade da empresa de satisfazer os seus compromissos de curto prazo com ativos circulantes. Um valor inferior a 100% indica que
a empresa tem dificuldades de tesouraria, estando
esta mais vulnerável quanto menor for o valor.

Liquidez Reduzida
Exclui do numerador os ativos correntes com menor
grau de liquidez (Inventários), e traduz a capacidade da entidade para solver os seus compromissos
de curto prazo através da transformação dos ativos
correntes em meios monetários.

Capacidade de Endividamento
Permite medir o peso dos capitais alheios, aos
quais a empresa recorre, face ao total do seu Capital, o que permite avaliar o grau de dependência e
o risco associado.

Rotação dos inventários
Evidencia a eficiência da gestão de inventários da
entidade (número de vezes que o inventário roda
durante o ano).

Duração média dos inventários
Permite medir o número de dias que os inventários
permanecem em armazém.

Prazo médio de pagamentos
Traduz o número médio de dias que a entidade demora a pagar as dívidas aos seus fornecedores.
Rendibilidade do ativo total
Permite medir a eficiência de uma empresa para
gerar lucros a partir do ativo líquido.

Rendibilidade dos capitais próprios
Permite medir a eficiência de uma empresa para
gerar lucros a partir do capital próprio.

Net Debt/EBITDA
Traduz o número de períodos necessários para a
entidade amortizar a sua dívida financeira líquida,
considerando um determinado valor constante no
seu EBITDA.

Debt to equity
Permite analisar a relação entre as dívidas e os capitais próprios.
Rendibilidade das vendas
Permite medir a eficiência de uma empresa para
gerar lucros a partir das vendas.

12. Capital Próprio + Passivo de Médio/Longo Prazo
13. NetDebt = Financiamentos obtidos (não correntes e correntes) – Caixa e depósitos bancários
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Potencial de Parceria
a longo prazo
Um outro critério que tem preponderância nas
decisões de aprovação de empresas candidatas à
integração numa cadeia de fornecimento global
é a sua capacidade de constituir uma parceria a
longo prazo. Este facto é essencial uma vez que
as redes de fornecimento procuram num fornecedor a capacidade de ir além de um vínculo comercial tradicional de pura compra, pretendendo
constituir parcerias a longo prazo que fomentem
estabilidade e previsibilidade ao longo de toda
a cadeia.
Neste sentido, podem-se considerar incompletas
as abordagens que enfatizam apenas os fatores de
eficiência, qualidade, preço e entrega. Muitas empresas responsáveis pela cadeia de fornecimento
analisam questões-chave para avaliar o potencial
de uma parceria de longo prazo com um novo fornecedor, como:
— O fornecedor indicou disposição ou compromisso para a concretização de uma parceria de
longo prazo?
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— O fornecedor encontra-se disposto a empenhar recursos específicos para esta parceria?
— Até que ponto na etapa de design do produto/
serviço o fornecedor encontra-se disposto ou é
capaz de participar?
— Que competências únicas o fornecedor é capaz de fornecer?
— O fornecedor tem interesse na realização de
esforços conjuntos para a resolução de problemas e melhoria?
— Os processos existentes no fornecedor possibilitam e/ou potenciam a troca de informações de
forma livre e aberta entre as duas empresas?
— Quando planeia os objetivos futuros, o fornecedor está disposto a compartilhar essa visão?
— A necessidade de tratamento confidencial das
informações é levada a sério?
— Qual o nível de conhecimento do fornecedor
sobre o setor e negócios no qual a cadeia de
fornecimento opera?
— O fornecedor compartilhará os dados ou a estrutura de custos?

— O fornecedor está disposto a apresentar em
primeiro lugar à empresa responsável pela cadeia de fornecimento as inovações desenvolvidas?
— O fornecedor está disposto a comprometer a
capacidade produtiva exclusivamente com as
necessidades da cadeia de fornecimento?
— Qual o compromisso do fornecedor em compreender os problemas e preocupações da cadeia de fornecimento?
Embora estes sejam apenas alguns exemplos dos
inúmeros aspetos considerados para avaliar a possibilidade de uma parceria de longo prazo, eles
permitem identificar os principais tipos de questões que poderão ser analisadas no processo.
Em suma, atendendo que uma cadeia de fornecimento consiste num ecossistema criado por uma
empresa e os seus fornecedores com o intuito de
produzir e distribuir um produto ou serviço específico para os consumidores finais, podem-se
identificar duas tipologias de requisitos e padrões
impostos aos potenciais fornecedores:
1. Em primeiro lugar, um conjunto de requisitos e padrões impostos pela própria empresa

gestora da rede de fornecimento global. Estas
exigências derivam dos objetivos, estratégia
e cultura organizacional da empresa, visando
uma padronização de valores ao longo de toda
a estrutura da cadeia de fornecimento, procurando garantir o normal funcionamento da
rede e, simultaneamente, assegurar um elevado nível de qualidade, de desenvolvimento
e promoção da inovação e de satisfação dos
seus clientes;
2. Em segundo lugar, um conjunto de requisitos e padrões impostos pelos policy makers,
países e entidades internacionais de forma a
promover o comércio internacional, regulando
normas internacionais de transporte, políticas
aduaneiras, normas ambientais, de segurança
e de saúde pública, etc.
Assim, para integrar uma cadeia de fornecimento
global o primeiro passo diz respeito à identificação da cadeia e dos requisitos que são exigidos
aos potenciais fornecedores. Caso os requisitos
se encontrem cumpridos, o segundo passo corresponderá ao contacto e à apresentação da intenção de integrar a rede, o que usualmente pode
ser realizado através do respetivo “portal do fornecedor”.

73

03

Como Integrar Cadeias
de Fornecimento Globais

Os processos de integração de potenciais fornecedores nas cadeias de fornecimento globais requerem o cumprimento de requisitos
específicos. A fim de facilitar a compreensão
das exigências envolvidas no processo de integração, apresentam-se as informações relevantes de cadeias de fornecimento globais de referência, nos respetivos setores:

Nestlé

Setor Agroalimentar

Intel Corporation

Setor das Tecnologias de Informação e Comunicação

Bosch Global
Setor Automóvel

John Deere

Setor das Indústrias e Tecnologias de Produção

Schneider Electric Global

Setor da Energia e Descarbonização
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Setor Agroalimentar

Nestlé

A Nestlé é uma empresa líder em nutrição, saúde
e bem-estar, que assume o compromisso de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Apresenta
uma abordagem baseada no respeito social, cultural e ambiental, acreditando que, para prosperar a
longo prazo, deve ser criado valor para os stakeholders e para a sociedade.

biliza diversos materiais onde pode ser consultada
a informação relevante, nomeadamente:

Durante o ano de 2019, a Nestlé Portugal contou
com um volume de vendas no valor de 539 milhões
de euros. A empresa realizou ainda 81,2 milhões
de euros em investimentos, foi responsável por 74
milhões de euros de exportações e contou com um
portefólio de aproximadamente 90 marcas.

Documento que estabelece o conjunto de requisitos e normas essenciais a cumprir pelas empresas
que pretendam integrar a cadeia de fornecimento da Nestlé, bem como pelos seus trabalhadores,
agentes e subcontratados.

Para que se possa constituir como um fornecedor
da cadeia global de fornecimento da Nestlé é necessário assegurar o cumprimento de um conjunto
mínimo de requisitos. Para tal, a empresa disponi-
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►

Norma de Fornecimento Responsável
da Nestlé14:

14. De acordo com a versão brasileira publicada pela Nestlé. Documento
disponibilizado em inglês “Nestlé Responsible Sourcing Standard”.

Desta forma, a norma apresenta os requisitos mínimos não negociáveis aos seguintes níveis:

4.2.1.
4.2.2.

1. Fornecimento Nestlé:
1.1. Procurement;

4.2.3.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

Dever de propriedade;
Dever de preferência comercial;
Dever de Transparência;

1.2.

Fornecimento direto – definido como
“Farmer Connect” na Nestlé;

1.2.1.
1.2.2.

2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.

2.3.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

2.4.

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.

2.5.

2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
2.5.6.

4.2.7.
4.2.8.

Gestão Florestal Responsável
Gestão da Biodiversidade

4.2.9.

Gestão Energética

4.2.4.

Dever de Compreensão;
Dever de Fiabilidade;

2. Fornecedores Nestlé do Nível 1
2.1. Compliance
2.2. Trabalho e Direitos Humanos Universais
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

4.2.5.
4.2.6.

Trabalho Agrícola - Exceção Parental
Segurança Alimentar e Saúde do Trabalhador
Agrícola
Respeito pelo Princípio do Empoderamento
de Género e da Mulher
Períodos de Colheita e Outros Picos de Trabalho
Sazonal-Renúncia às Horas de Trabalho
Gestão Territorial
Conservação da Natureza

Recrutamento Responsável
Emprego Responsável
Ausência de Trabalho Forçado, Escravo ou
Prisioneiro
Liberdade de Associação, Negociação Coletiva
Idade Mínima para Emprego
Remuneração Igual
Horário de Trabalho e Dias de Descanso
Respeito

4.2.6.1. Alto Valor de Conservação
4.2.6.2. Qualidade do Ar
4.2.6.3. Práticas de Gestão de Recursos Hídricos
4.2.6.3.1. Gestão Hídrica na Exploração;
4.2.6.3.2. Extração
4.2.6.3.3. Irrigação

4.2.8.1.1. Preparação do Solo
4.2.8.1.2. Rotação e Intercalação de Culturas
4.2.8.1.3. Saúde do Solo
4.2.8.1.4. OGM – Preservação da Identidade
4.2.8.2. Agroquímicos
4.2.8.3. Conversão de Terrenos
4.2.9.1. Geração de Energia na Exploração
4.2.9.2. Cultivo de Biomassa

Segurança e Saúde

Emergências
Ambiente de Trabalho
Condições de Habitabilidade

Cuidados Ambientais e Sociais

Direitos da Terra
Conservação da Natureza
Gestão de Embalagens Plásticas
Perigos
Subcontratação

Comportamento nos Negócios

Ética
Mecanismo de Reclamações
Conflito de Interesses
Entretenimento
Utilizador Final e Conhecimento Partilhado
Transparência

3.	Intermediários a Montante
3.1. Dever de Transparência
3.2. Dever de Cuidado dos Intermediários da
Força de Trabalho
3.3. Dever de Cuidado no Transporte
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

Pessoas
Meio Ambiente
Animais

4.	Origens
4.1. Fundamentos
4.2. Especificidades da Exploração

Néstlé Responsible Sourcing Standard
www.nestle.com/sites/default/files/asset-

77

03

Como Integrar Cadeias de Fornecimento Globais

4.2.10. Produção Animal

4.2.10.1. Experiência, Competências e Formação
4.2.10.2. Medicamentos Veterinários
4.2.10.3. Alimentação e Criação de Animais
4.2.10.4. Bem-estar Animal
4.2.10.4.1. Estar Livre de fome, sede e desnutrição
4.2.10.4.2. Estar Livre de medo e stress
4.2.10.4.3. Estar Livre de desconforto físico e térmico
4.2.10.4.4. Estar livre de dor, lesão e doenças
4.2.10.4.5. Liberdade para expressar padrões normais
de comportamento dos animais de criação

4.2.11. Produção de Alimentos de Origem Marinha
e Aquacultura
4.2.11.1. Pesca Selvagem
4.2.11.2. Aquacultura

5.	Relatórios
5.1. Demonstrar Melhoria Contínua e
Conformidade
5.2. Denunciar Violações

I.	Integridade:
i.
Conformidade com a legislação e regras
aplicáveis;
ii.
Vantagem imprópria;
II.	Sustentabilidade:
III. Padrão de Mão-de-Obra:
i.
Prisão e trabalhos forçados;
ii.
Trabalho infantil;
iii.
Jornada de trabalho;
iv.
Remuneração;
v.
Não-discriminação.
IV.	Segurança e saúde:
i.
Ambiente de trabalho;
ii.
Qualidade e segurança dos produtos.
V.	Meio Ambiente;

►

O Código de Conduta de Fornecedores
Nestlé15:

O Código de Conduta dos Fornecedores da Nestlé
define as normas mínimas não negociáveis que a
empresa pede aos seus fornecedores e respetivos
subfornecedores para respeitarem e cumprirem no
exercício da ligação comercial estabelecida.

VI.	Unidades agrícolas/rurais fornecedoras;
VII.	Auditoria e rescisão do contrato
de fornecimento.

O documento permite à Nestlé a consolidar o seu
compromisso contínuo com as normas internacionais, como as orientações da OCDE destinadas às
empresas multinacionais, os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU,
as convenções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e os 10 princípios do
Pacto Global das Nações Unidas (Direitos Humanos, Práticas Laborais, Proteção Ambiental e Anticorrupção).
Desta forma, o código define os padrões mínimos
não negociáveis que os fornecedores devem cumprir durante o fornecimento à Nestlé, aplicando-se
a todos os fornecedores e fabricantes contratados,
permitindo fomentar a conformidade e a sustentabilidade. O documento apresenta o seguinte conteúdo:

15. Documento disponibilizado em inglês “The Nestlé Supplier Code”.
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The Nestlé Supplier Code

www.nestle.be/sites/g/files/pydnoa561/files/asset-library/documents/supplier%20code%20en.pdf

►

Requisitos de qualidade da Nestlé
para fornecedores de matériasprimas e embalagens16:

O documento estabelece os requisitos a nível da
qualidade para fornecedores de matérias-primas e
embalagens, apresentando uma estrutura composta pelos seguintes tópicos:
I.	Informação Geral:
i.
Responsabilidade da informação, confidencialidade;
ii.
Avaliações da Nestlé aos fornecedores;

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Requisitos gerais dos materiais;
Alterações nas características dos materiais;
Requisitos Religiosos;
Requisitos de Certificação e documentação;
Empacotamento de stocks de matériasprimas e tempo de armazenagem;
Transporte – Entrega;
Locais alternativos, Subcontratação;

II.	Conformidade Regulatória;
III.	Sistemas de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar:
i.
Avaliação do sistema de gestão da qualidade e segurança alimentar;
ii.
Eficácia de medidas de controlo específicas no processo de produção;
iii.
Conformidade relacionada com a qualidade do material ou considerações
regulatórias;
iv.
Laboratórios.
Adicionalmente, a Nestlé disponibiliza o acesso a
uma extensa coleção de documentação de suporte
composta por Guias, Manuais de Boas Práticas e
Listas de Verificação, como por exemplo:
— Diretrizes Gerais da Nestlé para o Fornecimento
Responsável de Materiais com Origem na Agricultura, Silvicultura, Pesca e Aquicultura - Uma
Estrutura para Melhoria Contínua: Este documento apresenta as Diretrizes Gerais de Compra
Responsável da Nestlé para materiais com origem
na agricultura, silvicultura, pesca e aquicultura;

Nestlé Quality Requirements for Vendors of Raw and Packaging Materials
www.nestle.com/sites/default/files/asset-library/documents/library/documents/vendors/nestle-qualityrequirements-vendors-raw-packaging-materials.pdf

16. Documento disponibilizado em inglês “Nestlé Quality Requirements
for Vendors of Raw and Packaging Materials”.

— Secagem de Produtos: Orientação para minimizar o risco microbiológico - Este documento
ajuda a compreender e gerir os elementos críticos
que afetam a segurança dos alimentos durante a
secagem;
— Cozedura a vapor de produtos desidratados:
Orientação para minimizar o risco microbiológico - Este documento ajuda a compreender e
gerir os elementos críticos que afetam a segurança alimentar durante a cozedura a vapor de
produtos desidratados;
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— Lavagem de produtos: Orientação para minimizar o risco microbiológico - Este documento
ajuda a entender os elementos críticos que afetam a segurança dos alimentos durante a lavagem de produtos.
Estes são apenas alguns exemplos da vasta documentação que a Nestlé disponibiliza para empresas
que queiram integrar a sua cadeia de fornecimento
global.
Acresce ainda, na eventualidade das empresas se
encontrarem interessadas na integração da rede
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como fornecedores, a disponibilização de um formulário de contacto na sua página digital:
https://www.nestle.com/info/contactus/contactus.
Existem inúmeras cadeias de fornecimento globais no
Setor Agroalimentar, sendo aconselhável que verifique
a informação disponibilizada pela entidade com a qual
pretende formar uma potencial parceria, de forma a
verificar o cumprimento dos requisitos e obrigações
impostas. Alguns exemplos de empresas com cadeias
de fornecimento globais neste setor são a PepsiCo, a
Starbucks, a Unilever, a McDonalds ou a Coca-Cola.

Setor das Tecnologias de Informação e Comunicação

Intel Corporation

A Intel Corporation é uma empresa multinacional
de tecnologia, produtora de microprocessadores e
processadores para empresas como Apple, Lenovo,
HP Inc. e Dell. Durante o ano de 2020, a Intel Corp.
registou um volume de vendas no valor de 77,9 mil
milhões de dólares, um crescimento de 8% face ao
ano anterior, tornando-se na maior empresa de semicondutores do mundo em termos de receita gerada.
Com o objetivo de potenciar o crescimento do seu
ecossistema, que compreende milhares de fornecedores em todo o mundo, a cadeia de fornecimento
global da Intel oferece suporte aos seus parceiros
em arquitetura e design de produto, desenvolvimento de tecnologia, produção e operações, vendas e marketing, entre outros, contribuindo para a
sua liderança em termos de produtos e processos e

para o fornecimento ininterrupto aos seus clientes.
Uma empresa, registada fora dos Estados Unidos
da América, que pretenda constituir-se como fornecedor internacional da cadeia de fornecimento
global da Intel deve, numa primeira fase, proceder
ao registo no “Portal de Candidaturas de Potenciais Fornecedores da Intel” e ao preenchimento
do respetivo formulário de candidatura. Adicionalmente, a Intel disponibiliza um conjunto de ferramentas e materiais para consulta de informação
relevante, como são exemplos:
—	Manual de Conformidade do Fornecedor:
Este manual é um recurso para os fornecedores da Intel acederem às diversas políticas e expectativas da empresa. O documento apresenta um conjunto de informação distribuída pela
seguinte estrutura:
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1. Definições;
2. Privacidade e segurança de dados;
3. Conformidade Adicional com Leis e Regras;
4. Retenção e auditorias;
5. Sistemas Eletrónicos;
6. Dados financeiros;
7. Acessibilidade;
8. Políticas de presentes de refeições e entretenimento;
9. Políticas de força de trabalho contingente;
10.Diversidade de fornecedores;
11.Continuidade de negócios;
12.Propriedade e Comodato.
— Portal da Qualidade do Fornecedor: A Intel
disponibiliza um portal que permite aos fornecedores da sua cadeia de fornecimento acederem a documentos, formulários e informações
relacionadas, tendo por intuito aumentar e melhorar as comunicações relacionadas com a qualidade com os fornecedores.
— Programa de Melhoria Contínua da Qualidade do Fornecedor (SCQI): Devendo os
fornecedores melhorar de forma contínua os
produtos e serviços fornecidos à Intel, o programa permite aos fornecedores alcançarem
um desempenho excecional, recompensando-os por resultados e comportamentos de
qualidade ao nível da segurança, sustentabilidade, custo, qualidade, disponibilidade e
tecnologia;
— QOS Health Assessment: O QOS HA é usado para avaliar os sistemas de qualidade de
um fornecedor em relação a um conjunto
pré-estabelecido de critérios de pontuação
para determinar se os sistemas existem, a
sua eficácia e identificar as áreas que carecem de atenção;
— Resposta Rápida: Categoria que disponibiliza funcionalidades de notificação, monitorização e disposição para garantir a aprovação
atempada pela Intel de Pedidos MRB sobre
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Intel Supplier Compliance Handbook
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decisão de distribuição e de Pedidos de Alteração de Fornecedor;
— Controlo Estatístico de Processos (SPC17):
Fornece um “balcão único” para as informações do SPC, permitindo aceder a documentos, bem como parâmetros-chave e parâmetros de controlo;
— Gestão Eletrónica de Dados dos Produtos:
Disponibiliza uma aplicação que pode ser
utilizada por fornecedores e subcontratados
para aceder a dados de peças de materiais
diretos;

17. SPC - Statistical Process Control, é uma ferramenta de qualidade
utilizada nos processos com objetivo de fornecer informações para um
diagnóstico mais eficaz na prevenção e deteção de defeitos/problemas
nos processos avaliados.

— Catálogo de defeitos visuais: Permite o
acesso a informações e referência on-line e
a ferramenta de formação para fornecedores
de materiais, permitindo aceder a conteúdos
relativos a especificações de aquisição, imagens de defeitos visuais/mecânicos e fotos
de amostras que ilustram as expectativas e
requisitos da Intel;
— Formação de Fornecedores em Qualidade e Fiabilidade na Gestão de Fornecimento Global (GSM Q&R): A formação
GSM Q&R oferece um ambiente que cria
oportunidades de aprendizagem, crescimento e inovação, através da utilização do
currículo de formação e desenvolvimento
da qualidade da Intel. Tendo por base o
Sistema Operacional de Qualidade, o conteúdo programático foca-se nos processos e ferramentas utilizadas para definir as
principais expetativas para difundir uma
cultura de Qualidade Livre de Incidências
ao longo da cadeia de fornecimento.
— Políticas de Fornecedores: A Intel atribui aos
seus fornecedores a responsabilidade de operarem com os elevados padrões que a caraterizam
e de aderirem às políticas da empresa. Neste contexto, são disponibilizados diversos documentos
e ferramentas com informação pertinente, nomeadamente:
— Expectativas sobre os fornecedores:
A Intel espera que os seus fornecedores
conduzam os seus negócios com integridade e profissionalismo, de forma a garantir o
sucesso mútuo. Como tal, a Intel espera o
cumprimento rigoroso das “Políticas do Fornecedor Intel” e do “Código de Conduta”,
e que todos os seus fornecedores sigam o
"Código de Conduta da Aliança Empresarial
Responsável";
— Documentos de política geral, como:

> Política de Fornecimento de Minerais de Conflito;
> Código de Conduta da Aliança
Empresarial Responsável;
> Código de Conduta da Intel;
> Política de Força de Trabalho Contingente da Intel;
> Materiais de formação sobre expectativas éticas
de fornecedores;
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>
>
>
>
>
>

Segurança da Cadeia de Fornecimento;
Declaração da Intel sobre tráfico humano e escravidão;
Política de Continuidade de Negócios
do fornecedor;
Política de Publicidade e Confidencialidade
do Fornecedor;
Requisitos de ordem de serviço;
Política de Compras do Governo Federal
no combate ao Tráfico de Pessoas.

— Reporte e Expectativas de Diversidade;
—	Documentos de Política anticorrupção da Intel;
— Documentos de Políticas de Segurança de
Tecnologias de Informação: Refere-se, nomeadamente, que todos os fornecedores que realizem gestão de informação devem atender aos
requisitos mínimos descritos no Intel Information Security Addendum.
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— Documentos de Responsabilidade Corporativa e Estratégia para 2030;
—	Documentação relativa a princípios de Gestão
de Risco;
— Documentação relativa ao Código de Conduta da Intel e respetivo Portal de conformidade ética da empresa;
— Documentação relativa à segurança da cadeia
de fornecimento.
A documentação apresentada reúne apenas alguns
exemplos da extensa documentação que a Intel
Corporation disponibiliza às empresas que pretendem integrar a sua cadeia de fornecimento global.

Adicionalmente, a Intel Corporation disponibiliza o
acesso a uma extensa coleção de documentação
de suporte, nomeadamente:

Caso pretenda candidatar-se a fornecedor internacional da cadeia de fornecimento global da Intel
deverá preencher o Formulário de Candidatura a
Potencial Fornecedor em: https://intelinternationalapplication.myconnxion.com/user/login

— Requisitos de competências em segurança:
Para impulsionar melhorias na qualidade da segurança do produto, espera-se que os fornecedores contratem trabalhadores que reúnam um
conjunto específico de requisitos de qualificações em segurança. Os requisitos de competências têm por base as funções, encontrando-se
disponível documentação com a apresentação
dos requisitos exigidos;

O Setor das Tecnologias de Informação e Comunicação abrange inúmeras cadeias de fornecimento
globais, sendo sempre recomendável a consulta
prévia da informação disponibilizada pela entidade
com a qual se estabelecer uma potencial parceria
para verificar quais os requisitos e obrigações exigidas. No âmbito das empresas com importantes
cadeias de fornecimento no setor, salientam-se: a
Hp Inc., a Cisco Systems ou a Dell.

Setor Automóvel

Bosch Global

O Grupo Bosch é um fornecedor líder mundial de
tecnologia e serviços. No final de 2020, o grupo
empregava cerca de 395.000 associados em todo
o mundo, gerando vendas no valor de 71,5 mil milhões de euros. Com 440 subsidiárias e empresas
regionais, em mais de 60 países e regiões, conta
com parceiros de vendas e serviços em 150 países de todas as regiões do mundo: África, América
(Norte, Central e Sul), Europa, Ásia, Oceania e Médio Oriente.
De forma a potenciar o funcionamento da sua complexa cadeia de fornecimento global, a Bosch Global
conta com cerca de 28.000 associados na logística
em todo o mundo, garantindo que 250.000 clientes
recebem entregas de 235 fábricas nos prazos estipulados. A sua cadeia de fornecimento integra 780
armazéns e executa mais de 66.000 rotas por todo
o mundo.

Na sua plataforma institucional, o grupo disponibiliza toda a informação essencial aos potenciais
parceiros de negócio, procurando fomentar a cooperação, transparência e confiança mútua nas parcerias, e implementar estes valores-chave em todas
as decisões tomadas e ações realizadas.
No entanto, na eventualidade de pretender fornecer
produtos e serviços particularmente competitivos poderá contactar a empresa através do formulário de
contacto por email dirigido ao Centro de Serviços da
Bosch, indicando o tipo de material aplicável de acordo a Lista de Campos de Material disponibilizada,
conforme informação constante na secção Potential
new suppliers, em: https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-for-business-partners/
Através da plataforma é também possível aceder a um conjunto de ferramentas e materiais
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com informação relevante em diversos temas,
como:
— Responsabilidade e Sustentabilidade;
— Termos e Condições de Compra;
— Regulamentos e Normas Logísticas;
— Regulamentos e Normas de Qualidade;
— Informações de faturação e pagamento;
— E Outras informações.

►

Responsabilidade e Sustentabilidade

Os valores da responsabilidade e da sustentabilidade são valorizados pelo grupo Bosch Global, que
considera a conduta empresarial eticamente correta e conservadora de recursos como a base para
um relacionamento comercial responsável. Neste
enquadramento, são disponibilizados diversos documentos e informações para que os fornecedores
possam alinhar as suas condutas com os padrões
pretendidos, nomeadamente:
— Responsabilidade:
— Código de Conduta nos Negócios;
— Código de Conduta para Parceiros de Negócios;
— Formulário de diversidade para fornecedores
nos EUA (para fornecedores pertencentes a
minorias).
— Sustentabilidade:
— Política de Matérias-Primas de Conflito;
— Princípios de segurança no trabalho e proteção ambiental;
— Relatório de Sustentabilidade;
— Princípios básicos de responsabilidade social
na Bosch.

►

Termos e Condições de Compra

O grupo disponibiliza um conjunto de informações
ao nível da base contratual para a cooperação en-
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tre a Bosch e os seus parceiros, em todas as regiões
abrangidas pela sua cadeia de fornecimento. São
também fornecidos Termos e Condições Suplementares Globais, como:
— Termos e Condições Suplementares para Software;
— Termos e Condições Suplementares de Trabalho e Serviços;
— Termos e condições adicionais para produtos
relacionados com software de código aberto;
— Condições especiais para a adjudicação de contratos fotográficos, de arte e de filmes;
— Termos e Condições Especiais para a atribuição
de serviços de formação;
— Concessão de contratos de construção para o
grupo Bosch;
— Instruções de entrega para maquinaria;
— “Evaluated Receipt Settlement”.
Em função do país, podem existir regulamentos
adicionais específicos. Para Portugal, o documento relativo aos “Termos e Condições de Compra”
apresenta a seguinte estrutura:
1. Informação Geral;
2. Conclusão e Modificações do Contrato;
3. Entrega;
4. Força Maior;
5. Aviso de Expedição e Fatura;
6. Preço e transmissão de risco;
7. Condições de Pagamento;
8. Notificação de Defeitos;
9. Reclamações Baseadas em Defeitos;
10.Responsabilidade do produto e recall;
11.Direitos de desistência e rescisão;
12.Execução do Trabalho;
13.Fornecimento de Materiais;
14.Documentação e Confidencialidade;
15.Controlo de exportações e alfândega;
16.Compliance, Responsabilidade Social e Sustentabilidade;
17.Local de Execução;
18.Disposições Finais.

www.bosch.com/company/supply-chain/

►

REGULAMENTOS E NORMAS LOGÍSTICAS

De forma a potenciar uma parceria funcional e eficiente, a Bosch disponibiliza as diretrizes do fornecedor ao nível da Logística, procurando ajudar
a melhorar a sua interação com os fornecedores,
designadamente:
— Manual do Fornecedor de Logística: Este manual estabelece as condições de entrega dos
produtos pelos fornecedores. As suas regras
devem ser complementarmente aplicadas aos
acordos feitos com o fornecedor relativos à entrega de produtos;
— Etiqueta de transporte global (GTL): Apresenta os requisitos da Bosch para a implementação
do Global Transport Label (GTL) de acordo com
a recomendação VDA 4994;
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— Regulamentos regionais;
— Marcação das peças fornecidas: MAT-Label:
Apresenta os requisitos e especificações sobre
a marcação de mercadorias e informações que
devem acompanhar as peças de produção, a
eletrónica automóvel e as peças finais testadas;
— Procedimento de rotulagem YBFR para fornecedores: Identifica a fonte, quem e como, ao
nível do símbolo/logotipo, fonte e tipografia,
desenho de produto, certificação/normas e guia
de estilo no que diz respeito aos rótulos;
— Portal EDI: Além da plataforma SupplyOn, a
Bosch também usa a plataforma EDI Bosch
Portal para transferência de dados, permitindo
encontrar informação importante como certificados, folhas de dados, manuais e guias de
mensagens;
— Gestão do inventário pelo fornecedor: Esta
diretiva da Bosch descreve o padrão para gestão do inventário pelos fornecedores;

►

REGULAMENTOS
E NORMAS DE QUALIDADE

Atendendo que a qualidade se constitui como fator
de sucesso, o grupo disponibiliza um conjunto de
requisitos e informações sobre a gestão da qualidade na forma de brochuras, vídeos, normas, etc.
Na plataforma institucional constam os vários documentos gerais da qualidade, nomeadamente:
— Requisito para o Sistema de Gestão da Qualidade (Certificados);
— Proibição e declaração de substâncias (N2580);
— Fluxo de Valor Q-Basics;
— Requisitos para processos especiais;
— Série de brochuras: Gestão da Qualidade no
Grupo Bosch.
Adicionalmente, são disponibilizados documentos
específicos da qualidade, nos seguintes domínios:
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— Soluções de mobilidade: inclui documentação
relativa a requisitos de qualidade do fornecedor, cooperação para novos produtos, alteração
da gestão e programa de melhoria da qualidade do fornecedor;
— Tecnologias de construção: contempla documentos referentes aos requisitos de qualidade
do fornecedor, cooperação para novos produtos e alteração da gestão;
— Condução e controlos: inclui um manual de
boas práticas ao nível dos processos de gestão
da qualidade do fornecedor;
— Ferramentas elétricas: reúne documentação relativa à proibição e declaração de substâncias
(N2580).

►

Informações de faturação
e pagamento

— Faturação Eletrónica: A Bosch recebe uma
ampla variedade de documentação financeira.
A fim de incrementar a automação dos processos, a empresa pretende reduzir ao mínimo as
faturas em papel, beneficiando das vantagens
da transferência eletrónica de documentos.
Uma vez que os processos digitalizados possibilitam maior eficiência e sustentabilidade, a
Bosch oferece aos seus fornecedores diversas
soluções para enviar faturação eletronicamente,
como através do Classic EDI, Web EDI, PDF ou
Evaluated Receipt Settlement (ERS). Neste item
encontra-se documentação para apoiar os fornecedores, com informações de cada tipologia,
como o formato da transmissão, protocolo, benefícios e custos, bem como guias gerais com
informação adicional.
— Requisitos das Faturas: É disponibilizada documentação com informação sobre os requisitos
que devem ser cumpridos para o processamento e pagamento atempado das faturas dos fornecedores.

www.bosch.com/company/supply-chain/

— Portal Financeiro: A Bosch disponibiliza ainda
um Portal Financeiro que permite um melhor
serviço aos seus fornecedores. Com o intuito de
aumentar a transparência e reduzir esforços administrativos, este portal inclui as seguintes funcionalidades: Exibir detalhes e estado da fatura,
criação de inquérito geral, pedido de confirmação de saldo, criação de cobrança e possibilidade de criação de fatura.

►

Outras informações:

Adicionalmente, a Bosch Global disponibiliza o
acesso a muita outra documentação e ferramentas
de suporte, como são exemplo:
— Portal da Inovação para Fornecedores: Através do Portal de Inovação, as empresas podem
apresentar uma proposta de inovação e tornarse num fornecedor ou parceiro de cooperação;
— Formação de Fornecedores: A Bosch oferece
programas de seminários gratuitos para fornecedores em vários idiomas, desenvolvidos por

especialistas e disponibilizados através da plataforma SupplyOn;
Estes são apenas alguns exemplos dos recursos
que a Bosch disponibiliza às empresas que pretendam integrar a sua cadeia de fornecimento global.
De forma a poder constituir-se como um fornecedor internacional da cadeia de fornecimento global
da Bosch, é necessário contactar a empresa através
do formulário de contacto por email, indicando o
tipo de material aplicável, em:
https://www.bosch.com/contact/
No Setor Automóvel existem inúmeras cadeias de
fornecimento globais, aconselhando-se a consulta
da informação disponibilizada pela entidade com
a qual pretende formar uma potencial parceria, de
forma a verificar o cumprimento dos requisitos e
obrigações impostas. A título de exemplo, referemse algumas empresas com cadeias de fornecimento globais neste setor: a Magna International Inc.,
a Denso Corporation, a Continental, a ZF Friedrichshafen, a Aisin Seiki Co. ou a Hyundai Mobis.

89

03

Como Integrar Cadeias de Fornecimento Globais

Setor das Indústrias e Tecnologias de Produção

John Deere
A John Deere destacou-se como o maior produtor
mundial de máquinas agrícolas em 2020. Apesar
dos desafios contínuos, associados à pandemia de
Covid-19, a empresa apresentou um desempenho
sólido durante o ano, tendo atingido um total de
35,54 mil milhões de dólares em termos de vendas
e receitas líquidas e um lucro líquido de 2,75 mil
milhões de dólares.
Trabalhando em estreita colaboração com os fornecedores, a John Deere foi capaz de mitigar a
escassez de peças e componentes resultante da
pandemia e evitar interrupções generalizadas na
produção, mobilizando nesse esforço 69.900 trabalhadores, locais de produção de equipamentos
em 16 países, locais de distribuição de peças em
13 países, 40 escritórios a nível global e a venda de
equipamentos em mais de 100 países.
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A empresa possui um processo robusto de sourcing
estratégico, mantendo uma lista de fornecedores
preferenciais para cada uma das categorias de bens
e serviços que adquire. Para que possa constituir-se
como fornecedor, deverá, num primeiro momento,
analisar todos os critérios e requisitos impostos pela
empresa, apresentados na plataforma digital John
Deere Supply Network.
Esta plataforma contempla informação sobre os critérios aplicáveis aos potenciais fornecedores a três níveis:
— Critérios gerais para todos os tipos de fornecedores;
— Critérios para fornecedores de peças;
— Critérios para fornecedores de materiais indiretos e serviços.

►

Critérios gerais para todos
os tipos de fornecedores

A plataforma digital apresenta os critérios gerais
que todos os tipos de fornecedores devem cumprir
se quiserem fazer parte da cadeia de fornecimento
da empresa. Nesta secção são disponibilizados os
seguintes documentos:
— Código de Conduta do Fornecedor: Este código de conduta aplica-se a todas as empresas que forneçam produtos ou serviços à John
Deere e subsidiárias, joint ventures, divisões
ou afiliadas. A John Deere exige que os fornecedores e seus funcionários se comprometam
com o imposto neste código de conduta como
condição para fazer negócios. O documento
reflete as expectativas da empresa com os seus
fornecedores em termos de Trabalho e Direitos
Humanos, Saúde e Segurança, Meio Ambiente
e Ética;
— Termos e Condições de Compra: O documento estabelece as condições gerais de fornecimento de bens e/ou serviços às empresas
que integram o Grupo John Deere nas diversas
regiões do globo (Estados Unidos, Canadá,
Argentina, Brasil, Espanha, China, Alemanha,
França, etc.);
— Política de Qualidade da John Deere: Para
fornecer Qualidade Diferenciada, os funcionários da cadeia de fornecimento da John Deere
devem comprometer-se a seguir e melhorar de
forma contínua os processos e a execução do
sistema da qualidade, no alinhamento da estratégia e valores estabelecidos.

►

Critérios para
fornecedores de peças

De igual modo, a plataforma digital disponibiliza documentação com os critérios aplicáveis aos
fornecedores de peças que pretendam integrar a
cadeia de fornecimento da empresa, nomeadamente:

— Manual da Qualidade do Fornecedor, JDSG223: A empresa pretende que todos os fornecedores implementem e mantenham um sistema de qualidade que lhes permita produzir
e entregar produtos e serviços globalmente
competitivos. O objetivo do Manual de Qualidade do Fornecedor é fornecer um método
uniforme para que todas as unidades da cadeia
de fornecimento da John Deere possam comunicar requisitos gerais, expectativas e diretrizes. O Manual da Qualidade do Fornecedor é
constituído por diversos documentos, designadamente:
— Manual de Qualidade de Fornecedor – Requisitos do Programa;
— JDS-G223X3 Supplier Quality Manual — Production Part Approval Process (PPAP) Requirements;
— Visão Geral do Manual de qualidade do fornecedor;
— Formulários de fornecedores (Autorização de
Desvio da Engenharia - Lista de Verificação e
Formulário; Formulário de Estudo da Capacidade; Formulário de Performance e Garantia de Fiabilidade do Componente; etc.);
— Questionários de auditoria a fornecedores
(Category III Supplier Environmental Evaluation; Fluxograma e Questionário da Auditoria da Engenharia de Produto; JDS-G223
Questionário da Auditoria do Sistema da
Qualidade do Fornecedor, etc);
— Questionários de auditoria de processos especiais (Auditoria de Processo Especial de Fundição em Fornecedores; Auditoria de Processo
Especial de Soldagem em Fornecedores; etc.).
— Formação de Fornecedores em Qualidade:
A empresa disponibiliza um conjunto de documentos que espera que os atuais e potenciais
fornecedores da sua cadeia de fornecimento
analisem e implementem nas suas estruturas.
São exemplo destes documentos de suporte:
— Código de conduta do fornecedor John
Deere;
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— Visão geral do manual de qualidade do fornecedor;
— Visão geral do processo de materiais restritos e ambientais;
— Visão geral da Integração na cadeia de fornecimento;
— Visão geral dos padrões de engenharia da
John Deere;
— Visão geral das avaliações de qualificação do
fornecedor.
— ISO 9001: De forma a ser fornecedor de peças
da cadeia de fornecimento da John Deere, é
obrigatório possuir, no mínimo, a versão atualizada da Certificação do Sistema de Gestão da
Qualidade;

►

Critérios para fornecedores
de materiais indiretos e serviços

Na plataforma são também apresentados os critérios aplicáveis aos fornecedores de materiais indiretos e serviços que pretendam integrar a cadeia de
fornecimento global da empresa, nomeadamente:
— Participar nos processos “Alcançar a Excelência”
e “JD Oportunidades de Redução de Custo”;
— Partilhar informações ao nível de custo/markup;
— Utilizar Electronic Data Interchange e Summary
Billing;
— Fornecer relatórios detalhados de utilização
conforme o “Modelo de Relatório” disponibilizado;

John Deere Supplier Code of Conduct
https://investor.deere.com/governance/
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— Disponibilizar o “inventário gerido pelo fornecedor” e “entrega no ponto de uso” quando
solicitado;
— Fornecer serviço / suporte técnico no local;
— Dispor de certificados de seguro de acordo com
os requisitos do Analisador de Risco John Deere;
A documentação apresentada reúne apenas alguns exemplos da extensa documentação disponibilizada às empresas que pretendem integrar
esta cadeia de fornecimento global.
Após assegurar a compreensão e o cumprimento
dos critérios impostos pela John Deere, a empresa pode candidatar-se a fornecedor internacional
da cadeia de fornecimento global, submetendo
o perfil na plataforma, através do preenchimento
do Formulário de Candidatura a Potencial Fornecedor, disponível em: https://prospectivesupplier.deere.com/
Caso as soluções apresentadas correspondam às
necessidades verificadas, a John Deere entrará
em contacto com a empresa candidata para obter informações adicionais.
No Setor das Indústrias e Tecnologias de Produção existem múltiplas cadeias de fornecimento
globais, recomendando-se a consulta prévia da
informação disponibilizada pela entidade com
a qual pretende formar uma potencial parceria,
para garantir o cumprimento dos requisitos e
obrigações impostas. No âmbito do setor, referem-se os exemplos de algumas empresas com
importantes cadeias de fornecimento globais:
CNH Industrial, Komatsu, AGCO, Claas ou Caterpillar Inc.
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Setor da Energia e Descarbonização

Schneider
Electric Global

A Schneider Electric é uma empresa multinacional
francesa que fornece soluções digitais de energia
e automação para eficiência e sustentabilidade.
A empresa desenvolve soluções para residências,
prédios, data centers, infraestruturas e indústrias,
combinando tecnologias de energia, automação
em tempo real, software e serviços.
Durante o ano de 2020, a empresa obteve uma receita de 25,2 mil milhões de euros graças ao trabalho desenvolvido por mais de 135.000 trabalhadores em mais de 115 países, estando o seu negócio
distribuído por todo mundo: 29% na América do
Norte, 26% na Europa Ocidental, 30% na Ásia e
Pacífico e 15% no resto do Mundo.
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A empresa opera em 5 mercados, estando 10%
do seu negócio orientado para o segmento de
distribuição de energia, e os restantes 90% para
Consumidores Residenciais e Edifícios, Consumidores TI, Indústria e Infraestruturas. A empresa
possibilita a cooperação com fornecedoresem
três áreas:
1. Antecipação: Co-inovação para desenvolver
ofertas avançadas ou novas tecnologias;
2. Criação de oferta: integração numa nova oferta de produto/solução da Schneider Electric,
apoiando na execução de projetos;
3. Operações: Tornar-se num fornecedor de um
produto/solução, juntando-se à cadeia de fornecimento da Schneider.

De forma a poder constituir-se como fornecedor da
cadeia global de fornecimento da Schneider Electric, é necessário cumprir com um conjunto mínimo
de requisitos. Para tal, a empresa disponibiliza um
conjunto de materiais para consulta com a informação necessária, nomeadamente:
— Guia do fornecedor: Este documento foi elaborado para disponibilizar de uma forma simples, uma visão geral do que significa ser um
Fornecedor da Schneider Electric. O Guia descreve como a Schneider Procurement trabalha e
como pretende conduzir a interação através de
uma mentalidade mutualmente exigente e colaborativa. O documento apresenta informação
relativa a:
— Código de conduta do fornecedor, com as
expectativas ao nível do ambiente, direitos
humanos, práticas laborais, práticas éticas e
morais e procurement sustentável;
— Visão de Procurement, com a missão e organização ao nível do procurement da empresa;

em cada fase do ciclo de vida do relacionamento com terceiros;
2. Abordagem baseada no risco: A Schneider
Electric adota uma abordagem baseada no
risco que orienta os processos de tomada de
decisão de concordância/recusa de parceiros
e ajuda a mitigar com eficiência e precisão as
ameaças de segurança cibernética;
3. Compliance: A Schneider Electric apoia e
defende a conformidade com as leis, ordens
executivas, regulamentos, diretivas e padrões aplicáveis. Consequentemente, como
princípio básico, a empresa espera que a
conformidade também seja assegurada nos
seus parceiros.
— Termos e Condições: Os Termos e Condições
de compra da Schneider para fornecedores permite a colaboração eficiente e com qualidade
na cadeia de fornecimento. O documento apresenta a seguinte estrutura:
1. Disposições Gerais - Aceitação;

— Colaboração com a Schneider Electric, com
informações sobre o ciclo de vida das colaborações com os fornecedores e a ferramenta digital no portal dos fornecedores;

2. Preenchimento - Entrega - Procedimento de
Aceitação;

— Modelo de excelência de procurement, que
concretiza a seleção, desempenho e desenvolvimento de fornecedores.

4. Alterações de pedidos;

— Princípios de Segurança Cibernética: Este
documento descreve a abordagem da Schneider Electric em relação à segurança cibernética, especialmente sobre como proteger a
cadeia de fornecimento e o ecossistema de
sourcing contra ameaças cibernéticas. Para
tal, a empresa solicita aos seus fornecedores
que cumpram os princípios de segurança cibernética:
1. Segurança e Privacidade são essenciais
para o processo e ciclo de vida do procurement: A Política de Gestão de Segurança de Terceiros da Schneider Electric aplica
medidas consistentes, repetíveis e eficazes,
para garantir que a segurança cibernética e a
privacidade sejam constantemente consideradas e tratadas como elementos essenciais

3. Atrasos nas entregas - penalidades;
5. Transferência de risco;
6. Marcação, embalagem e documentação;
7. Controlo, autorizações e certificações;
8. Entregas;
9. Bens rejeitados;
10.Faturação;
11.Preços e termos e condições de pagamento;
12.Cessão ou sub-rogação de contas a receber,
direitos e/ou obrigações decorrentes do pedido/subcontratação;
13.Moldes, Equipamentos e Ferramentas de
Teste;
14.Garantia contratual;
15.Propriedade Intelectual;
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o desempenho do fornecedor global e o desenvolvimento mútuo.
— Código de Conduta da “Responsible Business
Alliance”: estabelece padrões para garantir que
as condições de trabalho na indústria eletrónica ou nas indústrias nas quais a eletrónica é um
componente-chave e respetivas cadeias de fornecimento sejam seguras, que os trabalhadores
sejam tratados com respeito e dignidade e que
as operações comerciais sejam ambientalmente
responsáveis e conduzidas com ética;

Schneider Electric Supplier Guide Book

https://www.se.com/ww/en/download/document/SE-Supplier-GuideBook/

16.Confidencialidade – Publicidade;
17.Seguro;
18.Rescisão;
19.Disputas - Legislação Aplicável;
20.Desenvolvimento Sustentável, Meio Ambiente, Ética e Conformidade
21.Inspeção / Auditoria
22.Controlo de exportação e origem de abastecimento;
23.Diversos.
Adicionalmente, a Schneider Electric disponibiliza
uma extensa coleção de documentação de suporte, como por exemplo:
— Gestão da Qualidade do Fornecedor da Schneider: Documento de referência para as etapas
de colaboração do Fornecedor, funcionando
como guia para interações operacionais do dia
a dia com a Schneider Electric para impulsionar
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— Minerais de Zonas de Conflito: A Schneider
Electric encontra-se empenhada em apoiar todos os esforços das organizações de direitos
humanos em todo o mundo, adotando padrões
alinhados com a Iniciativa de Minerais Responsáveis e o Padrão de Diligência da OCDE, em
relação ao processo para obter declarações de
todos os fornecedores relevantes, garantindo a
transparência na cadeia de fornecimento.
Estes são apenas alguns exemplos da extensa documentação que a Schneider Electric Global disponibiliza para empresas que queiram integrar a sua
cadeia de fornecimento global.
De forma a poder candidatar-se como um fornecedor internacional da cadeia de fornecimento global da Schneider Electric, é necessário preencher
o Formulário de contacto em: https://www.se.com/
ww/en/about-us/suppliers/become-a-supplier.jsp
Existem inúmeras cadeias de fornecimento global
no Setor da Energia e Descarbonização, sendo
aconselhado a análise da informação disponibilizada pela entidade com a qual pretende formar
uma potencial parceria, de forma a verificar os requisitos e obrigações impostas. Alguns exemplos
de empresas com cadeias de fornecimento globais neste setor são a Siemens, a General Electric Co., a Mitsubishi Electric Corp. ou a Emerson
Electric Co.
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Anexo I
Questionários
Com o objetivo de auxiliar a elaboração de um diagnóstico sobre os desafios e exigências para as
empresas que procuram fazer parte das cadeias de fornecimento global, foi realizado o levantamento de informação que possibilitasse compreender as necessidades e desafios dos setores representados nas grandes cadeias produtivas mundiais, setores esses de elevada competitividade e valor
acrescentado
Para o efeito, recorrendo-se a ferramentas e métodos de recolha e produção de informação, procurou-se perceber junto do tecido empresarial quais os fatores intrínsecos a estes processos, de forma
a compreender não só as necessidades do mercado, da indústria e dos clientes envolvidos, bem
como os desafios, exigências e requisitos a cumprir.
Desta forma, procurou-se recolher informação junto de 5 fileiras, nomeadamente:

Setor Agroalimentar
Setor das Tecnologias de Informação e Comunicação
Setor Automóvel
Setor das Indústrias e Tecnologias de Produção
Setor da Energia e Descarbonização
Consequentemente, foram realizados um total de mais de 17.500 contactos a empresas destas fileiras, recorrendo à utilização de questionários como ferramenta de recolha de informação. Abaixo
encontra-se apresentado o corpo de texto de e-mail utilizado para o contacto com o público alvo dos
questionários, bem como a distribuição da amostragem contactada por fileira.
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A PortusPark e a TecParques promovem o Transtech (www.transtech.pt), um projeto financiado
no âmbito do SIAC Qualificação, o qual tem como objetivo dinamizar, na Região Norte, Centro
e Alentejo, um conjunto de iniciativas que visam a inovação, a transformação digital e a integração em cadeias de valor globais das PME portuguesas.
Uma das atividades que está a cargo da PortusPark e levada a cabo pela Gestluz Consultores
é o desenvolvimento de um Estudo Diagnóstico Estratégico, que permita o levantamento
de informação para melhor compreender as tendências, necessidades e desafios dos setores
representantes das grandes cadeias produtivas mundiais e as exigências para as empresas que
delas querem fazer parte.
Tal informação permite a implementação de uma estratégia mais adequada e eficaz de forma a
potenciar o sucesso das PME no processo de qualificação.
O estudo foca-se nas seguintes fileiras:
1. Agroalimentar;
2. Tecnologias de Informação e Comunicação;
3. Automóvel;
4. Indústrias e Tecnologias de Produção;
5. Energia e Descarbonização.
Vimos por este meio solicitar o preenchimento do “questionário em anexo/ deste link”, agradecendo desde já o V/ importante contributo, na certeza de que contribuirá de sobremaneira
para a qualidade do mesmo.
O Estudo será posteriormente disponibilizado no site do projeto Transtech, materializando-se
numa ferramenta útil para as empresas do setor.
Na expectativa de uma resposta afirmativa e agradecendo a disponibilidade que possam dispensar, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,
Equipa Estudos Gestluz

Corpo de Texto de E-mail de Contacto
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Número de Empresas Inquiridas por Fileira

N.º total de empresas
contactadas

Agroalimentar

Tecnologias de
Informação e
Comunicação

Automóvel
(& Aeronáutica)

Indústrias e
Tecnologias de
Produção

Energia e
Descarbonização

2 367

2 917

2 847

6 166

3 237

A concretização do levantamento desta informação
permitiria a obtenção de informação essencial e
potenciais insights que contribuíssem para fomentar a integração das empresas em cadeias produtivas mundiais e nos polos de especialização que as
constituem, nomeadamente e não exclusivamente:
— Desafios: Que desafios as empresas enfrentam
quando ingressam nas cadeias de fornecimento
global, em cada um dos respetivos setores;
— Exigências a cumprir: Que exigências existem
nos mercados que condicionam a entrada das
empresas nas cadeias de fornecimento global
em cada um dos respetivos setores;
— Requisitos a cumprir: Que entraves e requisitos
existem para as empresas que desejam entrar
nas cadeias de fornecimento global em cada
um dos respetivos setores.

— Secção 3 – Desafios e Tendências do Setor:
esta secção do questionário procurou identificar
a relevância de potenciais desafios e tendências
do setor, bem como a importância da transformação digital e respetivas tecnologias pertinentes para o crescimento do setor;
— Secção 4 – Requisitos e Desafios das cadeias
globais de produção: esta secção do questionário procurou identificar os requisitos necessários para integração numa cadeia de abastecimento global e a respetiva importância de cada
requisito.
No final do presente anexo encontra-se apresentada a estrutura dos 5 questionários elaborados.

— Secção 1 – Sumário do Questionário: esta secção do questionário permitiu apresentar ao inquerido um pequeno texto de enquadramento
do questionário e sua finalidade;

No entanto, durante a operacionalização desta
etapa verificou-se uma resistência por parte das
empresas inquiridas à recolha de informação, resultando numa não adesão por parte destas. Consequentemente, a informação recolhida mostrou-se
insuficiente e aquém do esperado, impossibilitando que a amostra obtida fosse representativa dos
setores, inviabilizando a análise dos dados recolhidos.

— Secção 2 – Identificação da Empresa: esta secção do questionário permitiu a introdução de
informação relativa ao inquirido, como desig-

Não obstante, encontra-se estruturada nos quadros
seguintes a informação obtida relativa aos desafios
e tendências indicadas ao logo das 5 Fileiras.

De forma a responder a estas questões, foi desenvolvido um conjunto de 5 questionários, um direcionado a cada fileira, adotando a seguinte estrutura:
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nação da empresa, NIF, localização, CAE, entre
outros;

Setor Agroalimentar
Desafios específicos identificados pelos inquiridos considerados fundamentais para a evolução e alteração
do setor Agroalimentar nos próximos anos:
A alteração dos canais de Distribuição com grande
enfase na concentração de grandes Superfícies

Formação

A necessidade de ter a confiança e cumplicidade do
cidadão para permitir a criação de soluções e produtos
com um impacto positivo na sociedade

Fundos para investimento

A venda on-line dos produtos

Carga Fiscal

Adaptação dos atores atuais (especialmente PMEs tradicionais) e das atitudes e comportamentos das camadas Mão de Obra
mais jovens
Alteração de mercados nomeadamente a transferência de
negócio do segmento horeca para o segmento Lar, onde
os acessos das empresas e margens são muito distintos

Materiais para embalagens alternativas

Controlo da pegada e do consumo de recursos

Mecanização/Robotização/Automação/Digitalização

Crescimento dos adeptos pelo vegan em detrimento da
dieta mediterrânea

Mitigação das Alterações Climáticas

Crise e instabilidade social (desemprego) provocada
pelos efeitos pós pandemia

Mudança de visão e perceção da necessidade de apoio

Custos crescentes de combustíveis - representando um
grande peso na cadeia de distribuição

Mudar consciência da classe política para a importância
do setor

Educação do consumidor baseada na ciência

Novos modelos de comercialização (avulso) e e-commerce

Eficiência

Parcerias

Energia

Procura por preços baratos em detrimento da qualidade

Energias alternativas

Produção de acordo com novas regras ambientais

Escassez de matérias-primas, frescas e naturais.

Stress hídrico

Financiamento da inovação
Enumeração de tendências consideradas influenciadoras do setor Agroalimentar nos próximos anos:
A redução do consumo de produtos de origem animal

Preocupação com o ambiente

A rejeição por parte do consumidor de excessos em
termos de embalagem

Preocupação com saúde

Agricultura familiar

Procura pelos produtos novos - novidades - novas combinações

Clima e a resposta da sociedade

Produtos Biológicos

Compras no produtor

Produtos locais/autóctones

Comunicação da agricultura/agroalimentar com o consumidor

Reforço função cognitiva

Conceito de alimentação responsável e saudável

Reforço imunidade

Economia circular

Smart farming

Plant based diet

Sustentabilidade

Preocupação com bem-estar

Valorização da qualidade
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Setor Tecnologias de Informação e Comunicação
Desafios específicos identificados pelos inquiridos considerados fundamentais para a evolução e alteração
do setor das Tecnologias de Informação e Comunicação nos próximos anos:
Adequação da formação às necessidades concretas da
economia

Competências Tecnológicas

Aumento da celeridade da justiça

Confiança e segurança

Aumento da literacia cívica e digital

Diminuição da burocracia

Capacidade de Investimento

Disponibilidade de mão-de-obra qualificada

Capacitação dos RH

Logística

Capacitação em ferramentas de IA e processamento de
dados para criar informação

Marketing

Enumeração de tendências consideradas influenciadoras do setor Tecnologias de Informação e Comunicação
nos próximos anos:
Alterações climáticas

Green deal

Automação, inteligência artificial e machine learning

Iot

Cibersegurança

Microeletrónica

Computação Cloud

Mobilidade

Digitalização

Realidade Virtual e Aumentada

Economia circular

Segurança e privacidade dos dados

Ferramentas digitais no trabalho

Utilização de robôs a par com o humano

Setor Automóvel
Desafios específicos identificados pelos inquiridos considerados fundamentais para a evolução e alteração
do setor Automóvel nos próximos anos:
Alteração dos comportamentos dos consumidores

Novos conceitos de mobilidade

Descarbonização ambiental

Novos modelos de negócio

Energias ecológicas e sustentáveis

Sustentabilidade ambiental

Legislação comunitária

Transformação climática

Mais partilha de informação

Transformação digital

Enumeração de tendências consideradas influenciadoras do setor Automóvel nos próximos anos:
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5G

Descarbonização

Ambiente

Energias

Apoios financeiros

Impressão 3D

Automação

Parcerias

Conectividade

Veículo partilhado

Setor Indústrias e Tecnologias de Produção
Desafios específicos identificados pelos inquiridos considerados fundamentais para a evolução e alteração
do setor Indústrias e Tecnologias de Produção nos próximos anos:
Alteração ao estilo de vida em sociedade

Criação de parcerias

Alteração de intervenientes e processos de conceção de
Digitalização
créditos
Atracão do talento nacional por empresas estrangeiras

Estratégias de retenção de talento nova geração

Aumentos salariais

Falta de recursos especializados

Automação processos

Formação e treino profissional em novas tecnologias

Cibersegurança

Redução de gases de efeito estufa

Enumeração de tendências consideradas influenciadoras do setor das Indústrias e Tecnologias de Produção
nos próximos anos:
A virtualização monetária

Engenharia de soluções

Ajuste do modo de vida humano, face à escalada tecnológica

Ética digital

Alteração da escolaridade, face às exigências

Globalização

Cibersegurança

Indústria 4.0

Digitalização

Urgência em reduzir a emissão de gases de efeito estufa

Setor Energia e Descarbonização:
Desafios específicos identificados pelos inquiridos considerados fundamentais para a evolução e alteração
do setor Energia e Descarbonização nos próximos anos:
Resposta à qualificação de produtos como sustentáveis
em processo de fabrico e desempenho no uso

Resposta aos desafios da descarbonização

Resposta à transição para energias renováveis nos
setores de elevada intensidade energética

Reversibilidade e eficiência no uso de recursos

Resposta ao desempenho em termos de circularidade
e/ reutilização
Enumeração de tendências consideradas influenciadoras do setor da Energia e Descarbonização nos próximos anos:
BIM (Modelagem/Modelação da Informação da Construção) na construção

Industrialização de processos em obras

Circularidade

Sustentabilidade

Descarbonização
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Questionário Setor Agroalimentar

Secção 1 – Sumário do Questionário Setor Agroalimentar
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Questionário Setor Agroalimentar

Secção 2 – Identificação da Empresa

Questionário Setor Agroalimentar

Secção 3 – Desafios e Tendências do Setor

continua na página seguinte
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