
Iniciativas realizadas em 2016

No decorrer de 2016, e a exemplo do que sucedeu em 2015, a acção do Fórum dos Serviços

focou-se no potenciamento do seu papel enquanto plataforma de dinâmica do sector dos

Serviços, contribuindo para o estudo e o debate das múltiplas realidades que envolvem a

actividade do sector e das perspectivas de evolução recente, procurando, por um lado, o

consenso das orientações estratégicas globais e, por outro lado, apresentar propostas relativas

a políticas públicas necessárias.

Foi também em 2016 que se iniciou a preparação para a realização da Primeira Convenção

Nacional dos Serviços, que se irá realizar no início de 2017, e a elaboração do Estudo “Business

Services em Portugal”, sendo também decidido iniciar um novo estudo, intitulado “O Sector

dos Serviços face ao desafio da Segurança Social”, prevendo-se a conclusão e a sua

apresentação em 2017.

De forma atingir os objectivos propostos, o Fórum dos Serviços centrou a sua actividade em

torno de 4 grupos de trabalho:

Grupo de Trabalho “Business Services/Serviços empresariais”

Em 2016, este grupo de trabalho centrou-se a sua actuação na consolidação do trabalho

realizado em 2014 e 2015, organizando o Terceiro Encontro dos Centros de Serviços em

Portugal (que decorreu no dia 1 de Julho de 2016, no auditório da Biblioteca Almeida Garrett,

no Porto), e da elaboração do estudo “Business Services em Portugal”, que teve início em

Junho de 2016.

Grupo de Trabalho “Logística e Infra-estruturas ligadas à conectividade – o contributo dos

Serviços”

Em 2016 o Grupo de trabalho realizou um workshop, no dia 1 de Junho, subordinado ao tema

do transporte de passageiros.

Grupo de Trabalho (G.T.) - Serviços de Base Territorial Direcionados para Pessoas Individuais

No âmbito do programa de trabalho do Fórum dos Serviços, foi criado no final de 2015, o G.T.

Serviços de Base Territorial Direcionados para Pessoas Individuais com a missão de debater e



apresentar propostas concretas que pudessem contribuir para promover serviços dirigidos ao

consumidor final, especialmente aqueles que apesar de pouco deslocalizáveis, têm a

capacidade de atrair não residentes e constituir um factor competitivo do país.

Para prosseguir a missão a que se propôs, o G.T. traçou um plano de ação que incluiu o debate

e auscultação de stakeholders relevantes, tais como: câmaras municipais, empresas que se

enquadram no tipo de serviços em causa, associações empresariais, organismos da

administração pública, investigadores, etc., através da realização de reuniões alargadas

(workshops) que se organizam, sob o mote “Cidade Amiga”, e em torno dos seguintes temas:

o Cidade amiga do idoso;

o Cidade amiga da mobilidade;

o Cidade amiga do ambiente;

o Cidade amiga da cultura e do património.

Da reflexão produzida no G.T. emergiu, também, a importância de se aprofundar a análise do

tema através da realização de um estudo sobre o papel dos serviços de base territorial na

atracção de não residentes e sua contribuição para a competitividade das nossas cidades.

Neste sentido, e dado que o desenvolvimento deste trabalho implica a existência de uma

conjugação entre políticas públicas e iniciativa empresarial, foram seleccionadas câmaras

municipais representativas do tecido urbano nacional, com o intuito de as convidar a participar

no estudo referido. Deste modo, foram realizadas reuniões com as câmaras para explicitar, em

maior detalhe, a parceria mencionada.

Neste contexto, durante o ano de 2016, foram realizados 4 wokshops e 14 reuniões com

municípios.

Em resultado das reuniões e contactos realizados, foram celebrados até ao final de 2016,

protocolos de parceria, no âmbito do desenvolvimento do estudo sobre políticas urbanas e

atracção de não residentes, com os seguintes municípios:

 Câmara Municipal de Évora;

 Câmara Municipal de Grândola;

 Câmara Municipal de Faro;

 Câmara Municipal de Chaves;

 Câmara Municipal de Braga;

 Câmara Municipal de Trancoso;

 Câmara Municipal de Águeda;

 Câmara Municipal de Viseu;

 Câmara Municipal de Mafra;



 Câmara Municipal do Fundão;

 Câmara Municipal da Figueira da Foz.

Grupo de Trabalho “Segurança Social”

Este grupo de trabalho teve início em Dezembro de 2015, tendo por objectivos:

- O aprofundamento da metodologia a adoptar no desenvolvimento desta iniciativa;

- Promover um debate – tão amplo quanto possível – sobre a sustentabilidade do sistema e

sobre os caminhos a seguir visando uma protecção social mais amiga do emprego e da

actividade económica dos serviços;

- Acompanhar as várias acções a realizar.

No decorrer de 2016, este Grupo de Trabalho reuniu 4 vezes, tendo delineado um plano de

acção que inclui a realização de um diagnóstico e análise do sistema português de segurança

social, e em particular de algumas opções de reforma, tendo em conta as especificidades do

setor do comércio e serviços em Portugal, que culminará num estudo realizado por membros

indicados pelo grupo de trabalho, tendo o mesmo sido iniciado no final de 2016, prevendo-se a

sua conclusão em 2017.

Plenário do Fórum dos Serviços

No decorrer das reuniões da Comissão executiva, foi decidido alterar o formato em que iriam

decorrer as reuniões de Plenário do Fórum, de forma a que estas incluam uma reflexão mais

alargada sobre temas relevantes, adoptando-se o seguinte modelo de organização: uma parte

dedicada à própria actividade do Fórum e às orientações de trabalho a prosseguir, e uma parte

de debate em torno de um tema concreto de actualidade a ser introduzido por membro do

Fórum ou convidado externo.

Em 2016 foi realizada uma reunião de Plenário do Fórum, no dia 27 de Julho de 2016, no Hotel

Vila Galé Opera, em Lisboa, sendo tema de debate o contributo do Portugal 2020 para o

investimento e competitividade.

Promoção de Estudos para o Sector

 Estudo  “Business Services em Portugal”

Este estudo teve início em Junho de 2016, estando a ser realizado pela EY. Os objectivos do

estudo são os seguintes:



a) Caracterização do impacto dos Business Services na Economia Nacional, através da

análise do seu contributo económico (empresas, emprego, VAB, exportações), em

termos absolutos e relativos, e em termos nacionais e europeus;

b) Comparação dos principais indicadores potenciadores da atracção de empresas

internacionais face aos principais concorrentes do país;

c) Execução de um diagnóstico estratégico aos Business Services para aferição de

necessidades para a competitividades;

d) Formulação de propostas orientadoras de políticas públicas que visem orientar a

estratégia nacional, e orientar a estratégia de captação de investimento para o

país.

Até Dezembro de 2016, foi elaborado o inquérito, sendo o mesmo divulgado e distribuído

através de correio electrónico a  empresas do sector, autarquias e Comissões de Coordenação

e Desenvolvimento Regional, de forma a obter o máximo possível de respostas. Estas respostas

serão objecto de análise posterior, de forma a emitir recomendações de política pública para o

sector.

 Estudo “ O Sector dos Serviços face aos desafios da Segurança Social”

Apesar do estudo não estar inicialmente previsto, ao longo das várias reuniões do grupo de

trabalho constituído para debater a Segurança Social foi-se verificando a importância e

pertinência de se elaborar um estudo subordinado à realidade do Sector dos Serviços.

O objectivo deste estudo é a realização de um diagnóstico e análise do sistema português de

segurança social, e em particular de algumas opções de reforma, tendo em conta as

especificidades do sector do comércio e serviços em Portugal.

O estudo foi iniciado no final de 2016, tendo sido elaborados até ao momento a proposta de

plano do estudo, que foi aprovada pelos membros do grupo de trabalho em Julho de 2016, a

análise documental e a recolha de dados estatísticos e a construção e exploração de cenários.

De acordo com a calendarização aprovada, está prevista a apresentação das principais

conclusões do estudo na Primeira Convenção Nacional dos Serviços, e a sua conclusão em

Maio de 2017.


