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Deixem-nos Respirar – Carta Aberta, enviada a 13 de Dezembro de 2012

Os empresários em Portugal estão a ser estrangulados pela burocracia, é tempo de
fazermos ouvir as nossas vozes.
Portugal está a precipitar-se para um desastre social e económico, que pode e irá
prejudicar-nos. É inegável que muitas das medidas tomadas pela Troika e pelo Governo
português foram úteis e produtivas para o necessário redirecionamento da economia do
país.
“O principal papel do governo, que parece estar perdido em Portugal, é a assistência; a
burocracia e a desconfiança têm de ser reduzidas e finalmente eliminadas.”
As empresas já estão a ser deixadas à fome pelas medidas de austeridade influenciadas
pelo exterior e pelas condições desfavoráveis do mercado, circunstâncias afetantes apenas
em certa medida. Mas, o mesmo nível de danos à espinha dorsal da nossa economia – as
pequenas e médias empresas – está a ser provocado pela burocracia interna e pela
desconfiança que nos estrangulam. Infelizmente, Portugal está a caminhar na direção
oposta, como demonstrado pela implementação dos mais recentes obstáculos
burocráticos, que podem empurrar a economia portuguesa para a bancarrota. Este
elemento regulador e burocrático do Governo português é uma relíquia dos dias da
ditadura e está a vergar o país, deixando-o de joelhos. O principal papel do governo, que
parece estar perdido em Portugal, é a assistência, o Estado Social. Eleito para otimizar a
coexistência e a cooperação, a base motivadora para qualquer ação do Governo deveria
ser beneficiar justamente o maior número de pessoas possível. Até a regulação e a
imposição de multas deveria ser efetuada apenas para prevenir que uma entidade se
aproveitasse das restantes. Contudo, tal não acontece em Portugal, antes parece que o
Governo está a encorajar ativamente uma “caça” à multa.
Um governo demasiado burocrático corre o risco de cair na compartimentação. Perde a
noção do quadro geral porque cada entidade individual é apenas responsável pelo seu
próprio sector, perdendo assim a noção da realidade. As organizações governamentais,
como a ASAE e a GNR, mudaram devido a estes desenvolvimentos. Em vez de assumirem
as responsabilidades para as quais foram criadas, estão agora ocupadas a recolher
dinheiro por erros ridículos e irrelevantes. Ambas as organizações são forçadas a
desperdiçar tempo com trabalho que não se enquadra na descrição original das suas
funções, provocando enormes perdas para a nossa economia ao aplicar regulações contraprodutivas. Um exemplo deste zelo burocrático é a nova lei (a aplicar a partir de Maio de
2013) que obriga os veículos de entregas das empresas a levarem consigo guias que
estejam eletronicamente associadas a faturas
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Numa estimativa informada, podemos supor que esta arcaica aplicação da tecnologia, que
remonta aos dias de ditadura, deve corresponder a uma perda de pelo menos 1,5 a 2%
do PIB português. Como poderão as pequenas e médias empresas, que estão a lutar pela
sua sobrevivência, encontrar o tempo extra e os recursos para implementar estas medidas
sem evitar serem multadas?
“Multar as pequenas e médias empresas irá trazer mais dinheiro ao Estado, mas a longo
prazo irá custar cerca de dez vezes mais a nível de volume de negócios e em custos
sociais devido à falta de produtividade e número superior de insolvências.”
Se estas novas leis não forem evitadas por via de instruções dadas pela Troika, então a
sua aplicação deve pelo menos ser tratada da mesma forma civilizada, como sucede
noutros países europeus. Com tolerância, levando as limitações da nossa fraca economia
em consideração! A ASAE, e outros organismos equivalentes nos restantes países
europeus, são tão duros como a entidade portuguesa. No entanto, são colaborantes e
desempenham um papel ativo ao nível do aconselhamento, em vez de assumirem uma
postura de confronto. Uma aplicação da lei restrita mas cooperativa beneficia todas as
partes e terá mais sucesso a ajudar as empresas a operar dentro da lei.
“Já é tempo de o Governo ouvir o sector privado e de depositar um pouco de confiança
em nós, como acontece noutros países civilizados.”
Obstáculos similares já conduziram desnecessariamente muitas empresas à bancarrota e
este último desenvolvimento deverá ter o mesmo resultado. As pequenas e médias
empresas não vão ser capazes de obedecer a estas regulações sem se prejudicarem
severamente, isto no melhor cenário possível. Esta regulação irá prejudicar ainda mais a
tendência atual, que dita que as boas empresas e a mão-de-obra qualificada deixem o
país. No presente clima económico, o Governo deve fazer tudo ao seu alcance para
auxiliar as empresas, não para as lesar ainda mais.
Já é tempo de o Governo ouvir o sector privado e de depositar um pouco de confiança em
nós, como acontece noutros países civilizados. A dependência entre o sector privado e
público é mútua. A extrema regulação a que os portugueses estão a ser sujeitos é contraprodutiva para todos e ninguém tem uma melhor visão sobre este assunto que o próprio
sector privado. É por este motivo que este deveria ser envolvido nos processos de decisão.
É por isto que temos de fazer ouvir a nossa voz coletiva
Por favor falem com os vossos representantes políticos, enviem queixas às organizações
que vos causam atritos em vez de ajudarem a encorajar o vosso negócio, escrevam cartas
ao Governo, ao departamento das Finanças e ao Ministro da Economia. Façam-nos
perceber que estão a aprovar leis e regulações das quais obviamente não percebem as
consequências. Não é só o sector privado que concorda com esta visão, existem muitos
indivíduos dentro do Governo que partilham esta perspetiva Contudo, a não ser que todos
denunciem a situação, nada irá mudar.
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Sumário
Burocracia e Ineficácia - Soluções para Portugal
Pequenos empresários propõem ao Governo simplificar a burocracia. Os procedimentos
agora adotados em nome da austeridade não se coadunam com a realidade Portuguesa.
1 -A Administração Pública e reduzir pirâmides
Há décadas as administrações públicas foram estruturadas de forma similar. O
poder no topo da pirâmide comanda a administração com regras inflexíveis.
Quase todas as administrações do mundo, em economias de muito
sucesso, mudaram da estrutura centralizada para a local. Para servir os
cidadãos, os administradores devem entendê-los mantendo contacto direto com
a sociedade.
2 - Diálogo com Governantes Eleitos e Participação Cívica
Os políticos e a alta administração estão sob imensa pressão. Este facto traz
medidas de reação em vez de pro-ativas. Cabe aos concidadãos e residentes
oferecer a sua voz e experiência.
3 - Portugal e as Normas Europeias; Problemas de adoção
A adoção das recentes normas Europeias na Economia Portuguesa é um erro, pois
Bruxelas deveria ter considerado os diferentes procedimentos e as
realidades nas economias dos Estados Membros; uma instrução pode ser muito
benéfica num país, mas a mesma instrução pode levar ao desastre noutro com uma
administração diferente.
4 - Empresários necessitam de educadores e não agentes executores
Se essas mudanças forem aceites, é fundamental que algumas secções
administrativas do governo, como a ASAE e a GNR sejam aconselhados a
operar com maior flexibilidade e alterando a sua abordagem de
penalização passando a ajudar e apoiar a economia. A administração pública
existe para servir o país e os seus cidadãos, não para os controlar e dominar.
Reflexões Finais:
Estas reformas são viáveis, e o aumento da produtividade gera lucros. O aumento
na produtividade de qualquer sector tem impacto positivo no PIB, o que se traduz em
Euros. Os políticos não têm focado os problemas das economias periféricas da UE:; a
reforma administrativa, ainda pendente, e a administração pública sempre a crescer,
bloqueiam o desenvolvimento da sociedade e da economia. Um valor avultado pode ser
gerado se forem colmatadas lacunas existentes na arcaica burocracia Portuguesa. Por
exemplo: o novo sistema de Guias de Transporte, a eliminação destas trará um
aumento de produtividade de cerca 1,5 a 2% do PIB, o que corresponde a
cerca de 2,5 a 3 mil milhões de Euros, ou mais de 20 mil milhões de Euros se
capitalizado de forma conservadora. As guias e outros procedimentos, são
desnecessários. A desregulamentação traduz-se diretamente em fundos
urgentemente necessários.
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Uma Reflexão sobre os Problemas e Soluções para a
Burocracia Portuguesa
Ou
Como ganhar mais de 20 mil milhões de Euros com o traço
de uma caneta


Por que é que a administração pública Portuguesa é diferente daquela dos
países do Norte Europeu? Descentralização e “Outsourcing” são a solução.

Os Políticos e a administração pública precisam da ajuda de cidadãos
envolvidos nas atividades económicas do país.

Falhas na adaptação dos regulamentos Europeus em Portugal.

Por que é tão destrutiva a implementação das diretivas de Bruxelas?



Assuntos que requerem ação imediata:

- Transparência fiscal em oposição ao aumento de burocracia: Guias de
Transporte

- Medidas provisórias para evitar mais perdas de produtividade:
envolvimento da GNR e ASAE como apoio à economia em vez de executores

Aumento de produtividade gera dinheiro / Redução de produtividade
“queima” dinheiro.
Ninguém pode seriamente negar os fatos acima. Estamos conscientes de que um
aumento na produtividade em qualquer sector da economia terá um impacto
positivo no PIB, o que consequentemente pode ser medido em Euros.
A melhoria da tecnologia ou dos métodos de produção / gestão terá este efeito.
Mas isso necessita de tempo e investimentos em investigação e educação para
alcançar um aumento de produtividade causada pelas ações mencionadas.
Os empreendedores que percebem que suas margens não são suficientes para
continuar a financiar a sustentabilidade das suas empresas tomarão
- como primeiro passo tentar aumentar o seu lucro (no caso do estado: aumento
de impostos), percebendo normalmente de seguida que não é tão fácil aumentar
simplesmente os preços... e consequentemente
- o segundo passo será baixar os preços para um nível que torne a empresa
novamente rentável (no estado: cortes na despesa pública).
- o terceiro passo (ainda que possa também ser parte do segundo) resultante
deste processo de reflexão (retirando dos olhos as vendas que não permitiram
uma correta análise da situação) é a otimização do fluxo de informação dentro
da empresa, que poderá levar a um aumento de produtividade.
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Naturalmente que a descrição acima está muito simplificada, mas pode ser
adotada em parte também por governos com dificuldades financeiras. O que me
parece é que a política até agora não tem visto os problemas reais das
economias periféricas da Europa: reformas administrativas há muito pendentes e
uma administração pública sempre crescente que não apoia mas que, em muitos
casos, dificulta o desenvolvimento da sociedade e da economia.
As reformas não devem ser apenas vistas como um instrumento para otimizar a
relação da administração com os cidadãos, mas para relembrar que os
funcionários públicos de facto devem servir a sociedade e não controlá-la.
Muito mais importante é que uma imensa quantidade de dinheiro pode ser
gerada através de implementações relativamente simples e modificações da
arcaica burocracia existente. Nenhum outro investimento pode trazer um retorno
tão grande sobre o investimento.
Exemplo: a eliminação das guias de transporte trará um aumento de
produtividade de cerca de 1,5 a 2% do PIB, o que representa em dinheiro entre
2,5 e 3 mil milhões de Euros. Capitalizado de forma conservadora em 12,5%
geramos com um simples traço de uma caneta mais de 20 mil milhões de Euros!
As Guias são, naturalmente, um exemplo drástico, mas com visão e
disponibilidade para ouvir os membros da comunidade será muito fácil identificar
muitas mais áreas de extrema rentabilidade, simplesmente eliminando o que não
é necessário. Como primeiro passo seria suficiente identificar os 2 ou 3 maiores
obstáculos administrativos e eliminá-los ou melhorá-los, gerando de imediato
grande produtividade. Nenhuma outra medida poderia gerar tanto retorno com
tão pouco esforço!
A desregulamentação traduz-se diretamente em fundos urgentemente
necessários.

Por que é a administração pública diferente em Portugal daquela do
Norte da Europa? Descentralização e “Outsourcing” como solução.
Historicamente todas as administrações públicas foram estruturadas da mesma
maneira. O poder de decisão tem estado sempre no topo da pirâmide, o que
resulta em regras muito rigorosas e inflexíveis. Os administradores em níveis
mais baixos não têm qualquer margem de manobra não podendo, portanto,
reagir às mudanças na sociedade.
Quase todas as administrações mundiais em países economicamente bemsucedidos sofreram várias reformas e passaram da centralização à
descentralização. Em economias mais progressistas os serviços públicos foram
terceirizados ao setor privado, com muito sucesso, o que resultou num
considerável aumento da produtividade e satisfação do cliente.
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A maioria destas reformas não foram obviamente iniciadas pela administração
em si, mas por forças externas ao sistema. Isto aconteceu principalmente em
tempos de crise (por exemplo, a Nova Zelândia na década de 90 e, mais
recentemente, a Islândia). Há muito a ser aprendido com os chineses de há
milénios atrás, quando combinaram o símbolo de oportunidade com o símbolo de
perigo dando origem ao símbolo da crise.
Não há uma resposta simples sobre a forma como a reforma da administração
pública em Portugal deve ser realizada, no entanto a abordagem é clara. Esta
reforma, rejuvenescimento ou emagrecimento não pode vir de dentro de um
sistema que tem tendência para crescer e não diminuir-se.
É necessário aumentar a perceção de que a administração pública existe
para servir o país e os seus cidadãos. A consciência deste simples facto será
o primeiro passo para iniciar reformas. Para servir os cidadãos os tomadores de
decisão devem compreendê-los, o que só pode acontecer se estiverem próximo
deles. Este é um argumento importante para a descentralização.
Os políticos, bem como a administração pública, necessitam do apoio de
cidadãos envolvidos nas atividades económicas do país.
Uma razão importante para a crise económica é o financiamento público e
privado pouco inteligente e muito ineficaz que teve início na década de 90, como
se o dinheiro pudesse ser impresso novamente quando necessário.
Soluções de longo prazo como o simples aumento de impostos ou cortes nos
custos não vão resolver os problemas que foram causados por incontáveis anos
de utilização irresponsável de dinheiro que foi gasto, maioritariamente, sem criar
valor. Gastos e não investimentos que, por definição, devem apresentar retorno.
Por agora vamos ter de viver com as consequências. Seguem-se tempos difíceis,
mas inevitáveis.
Porém, o que pode ser evitado é a auto-destruição da sociedade com estas
medidas administrativas e obstáculos danosos.
Vários fatores internos impedem o país e precisam ser eliminados através de
reformas em quase todas as áreas públicas, e estão pendentes desde a
revolução.
Os políticos, bem como líderes do governo, estão sob uma imensa pressão e são
forçados a lidar com crise atrás de crise, resultando em medidas reacionárias,
em vez de medidas pró-ativas mais corretas É por isso que devemos, como
pessoas de fora da cena política ou administrativa, ajudá-los a identificar o que
está errado e oferecer soluções pró-ativas para a mudança.
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Todos estão cientes destes problemas, mas não fazer nada torna-os
culpados.

Ser passivo pode ser permitido quando tudo corre bem, mas não em tempos de
crise. É responsabilidade de cada cidadão, ou residente, levantar a voz quando é
necessário.
Ninguém espera que a administração mude radicalmente num ápice. As
mudanças necessárias têm que acontecer passo a passo e as mais importantes
precisam ser identificadas, definidas e executadas.

Falhas na adaptação dos regulamentos Europeus em Portugal.
No entanto, um outro obstáculo principal das recentes introduções de "reformas"
é a adoção cega da "Comunidade Europeia" na economia Portuguesa.
Certamente, este erro não é causado apenas pelos líderes de Portugal, mas
também pelos de Bruxelas, que deveriam ter tido em consideração o estado
muito diferente das economias dos vários Estados membros.
Os principais decisores em Bruxelas, dominados por representantes dos países
do norte, estão habituados a países que já sofreram várias reformas na sua
administração pública. Quando dão instruções ou recomendações a outros países
europeus, baseiam as suas regras nas estruturas que conhecem. Isto pode
causar atrito considerável na execução devido às diferenças entre os sistemas.
Uma instrução pode ser muito benéfica num país, mas a mesma instrução pode
levar ao desastre noutro país com uma administração diferente.

Por que é tão destrutiva a implementação das diretivas de Bruxelas?
É muito irritante que a administração e os responsáveis políticos implementem
as recomendações dadas por Bruxelas tão literalmente, sem uma interpretação
em contexto com a sua situação. Deveria ser óbvio, para todos os interessados,
que as diferenças entre os sistemas do norte da Europa e os de Portugal
necessitam de adaptação e interpretação significativa sobre estas
recomendações. Não é falta de poder de análise, pois temos pessoas muito
capazes em cargos públicos, no entanto, é necessária uma auto-consciência mais
sincera e analítica. Os indivíduos envolvidos devem assumir a responsabilidade e
analisar se as medidas que implementam são verdadeiramente benéficas para o
país no seu todo, com maior ênfase na auto crítica.
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Um dos principais problemas é a compartimentação nos cargos públicos, o
facto de que as responsabilidades serem divididas por departamentos distintos,
com cooperação e estruturas de rede insuficientes. A economia, bem como a
sociedade, não funciona assim, por isso a falta de uma abordagem holística
apresenta-se como um problema inerente e um obstáculo que deve ser
superado, a fim de garantir o sucesso de futuras medidas.
Uma abordagem mais holística e, portanto, mais realista deve ser tomada a fim
de superar este problema. O ponto principal é que um aumento de comunicação
deve ter lugar entre os ministérios e os serviços administrativos, bem como
entre os diferentes ministérios e departamentos. Essencial é que isso ocorra
tanto a nível formal como informal para troca completa. Isso proporcionaria aos
decisores uma visão mais alargada das decisões e aumentaria a consciência das
consequências alargadas, muito para além de um determinado sector ou
ministério.
Uma maneira de conseguir isto seria com a criação de uma comissão entre a
política e os níveis administrativos, com representantes jovens, bem formados e
de diversas áreas com redes de contactos dentro dos ministérios e gabinetes
administrativos, bem como junto dos membros ativos e competentes da
comunidade de empreendedores; o seu principal objetivo seria fornecer uma
visão holística quando as decisões fossem tomadas.
Qualquer sugestão de medida política ou administrativa teria que passar por eles
antes de ser implementada, a sua formação diversificada permitindo-lhes
analisar todos os aspetos económicos e as consequências para os diferentes
setores da sociedade. Estes iriam analisar a atividade dos administradores,
funcionando como supervisores dos ramos administrativos do governo. Seriam
selecionados e teriam que responder aos políticos, em vez de administradores.
Isto seria importante para que os administradores não pudessem promover os
seus interesses pessoais através deste comité.
O objetivo principal seria analisar todos os novos regulamentos que fosses
recomendados, não só pelo aspeto de "utilidade para o setor A" mas também
pelo "impacto para todos os setores da sociedade" (Impact Assesment).
É uma mudança complexa que teria que acontecer, por isso o seu
desenvolvimento deveria ser num processo passo a passo, sendo o primeiro a
reflexão ao nível político com a assistência de representantes selecionados de
empresas de diversos setores, sem obrigações políticas ou associativas!
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Logo que um comité estivesse implementado, seria importante não exagerar;
sendo num primeiro momento aconselhável envolver-se apenas nas novas
decisões e medidas. Concentrando a sua atenção no presente e no futuro,
em vez de em medidas implementadas no passado. Apenas quando a
comissão tivesse adquirido alguma experiência e estivesse bem integrada,
deveria olhar para as medidas do passado e analisar a forma de as melhorar.

Transparência fiscal em oposição ao aumento de burocracia: Guias de
Transporte.
A médio prazo é provável que a transparência fiscal seja uma medida muito
produtiva no sentido de controlar o fluxo de capitais a nível nacional e europeu e
para melhorar a precisão fiscal. As faturas devem ser, depois de emitidas,
registadas eletronicamente com a administração das finanças. Este será um
instrumento muito valioso para o controlo macro-económico da economia e a sua
implementação faz todo o sentido.
Tanto quanto sei a implementação das medidas de "transparência fiscal" foi
adiada em Portugal por várias vezes, porque mesmo a administração pública não
sabia como lidar com isso.
Poderia perguntar-se por que é tão difícil implementar algo em Portugal, se já foi
implementado com sucesso em outros países? A resposta é bastante simples.
Em Portugal ainda temos uma espécie de sistema arcaico de Guias de Transporte
que devem acompanhar todos os bens comerciais, ou semi-comerciais,
transportados de A para B. Se não existir ou estiver incorreta dá origem a multas
pesadas.
Este fato foi descurado pelos nossos supervisores em Bruxelas, pois as
administrações de países modernos e reformados não têm estes requisitos.
Agora a implementação de um sistema moderno em cima de um ainda arcaico
simplesmente não funciona. O registo de faturas com as Finanças vai funcionar,
tal como em qualquer outro país, e será executado por contabilistas
competentes. Mas, obrigar também o pessoal de vendas ou técnicos a fazer o
mesmo registo eletrónico das guias de transporte várias vezes por dia é ridículo
apesar de inevitável, nas atuais circunstâncias.
Esta não era a intenção de Bruxelas, porque simplesmente estas guias de
transporte são obsoletas, pois nem sequer existem nos países que sofreram as
necessárias reformas administrativas. Todas as funções de controle que as guias
representam já estão cobertas através de outros mecanismos de controle com
menos disrupção (faturas emitidas e recebidas, inventários variáveis, tabelas de
comparação para a transformação de matérias-primas em produtos acabados,
etc.).
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Os danos económicos resultantes da imposição de medidas modernas num
sistema arcaico, sem antes alterar o sistema, é simplesmente inaceitável.
Estimativas conservadoras calculam esse prejuízo económico em 1,5 a 2% do
Produto Interno Bruto, ou seja cerca de 2,5 a 3 mil milhões de Euros. Um
simples traço de uma caneta seria suficiente para gerar esse
rendimento. Capitalizado e comparado com um investimento com apenas um
fator de 8, teríamos um lucro imediato de mais de 20 mil milhões de Euros
para a economia. Eu acho que vale a pena considerar isto.
Exemplo: Assuma-se uma empresa de serviços de piscina ou ar condicionado
que tem 20 viaturas de serviço na estrada. Os técnicos nestas viaturas de
serviço executam instalações de máquinas ou reparos simples que foram
planeados antecipadamente. Neste cenário, o registo das guias de transporte é
um esforço adicional, mas ainda assim alcançável.
Porém a tarefa herculeana apresenta-se na área dos serviços e manutenção.
Centenas de diferentes peças de reposição, líquidos de refrigeração, tubos de
diferentes diâmetros, produtos químicos para piscinas, parafusos, filtros, etc,
devem ser transportados e registados antes de a viatura de serviço se pôr a
caminho na estrada.
Cada viatura serve uma média de 10 a 15 clientes por dia. Ou seja, o
inventário na viatura muda a cada serviço, o que resulta em igual
número de procedimentos de registo.
As Finanças garantem um tempo de reação de 5 minutos o que, como é sabido,
não é realista, especialmente em horas de ponta. Estimando em apenas 8
minutos para estes requisitos administrativos, temos uma perda média de 100
minutos por dia, ou seja mais de 30% do tempo de trabalho produtivo de
cada técnico (de um total de 8 horas diárias: 3 são gastas na carga e descarga,
preparação e deslocações; considerando-se apenas 300 minutos de trabalho
produtivo).
Hoje em dia a margem de lucro, incluindo os custos gerais, está muito abaixo
destes 20%, o que significa que estas empresas de serviços só podem
aumentar o seu lucro líquido, ao não prestar qualquer serviço. Ridículo!
Acima de tudo, cada carro de serviço terá de ser equipado com um computador
e uma impressora portáteis, uma ligação de Internet sem fios e o técnico terá
que ter formação para fazer, pelo menos parcialmente, o trabalho de um
assistente de contabilidade. Mais 1000 Euros por cada carro de serviço pode não
parecer muito, mas em tempos em que estas empresas são muitas vezes
incapazes de pagar os salários a horas, ou até mesmo de todo, este é um
pedido ridículo e sem ética! Outro ponto importante é a quantidade de tempo
de trabalho que poderia ser liberado na GNR, e que poderia ser usado
produtivamente na prevenção do crime, em vez de se perder tempo a
verificar papéis.
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Medidas provisórias para evitar mais perdas de produtividade:
envolvimento da GNR e ASAE como apoio à economia em vez de
executores.
Se essas mudanças forem aceites, é fundamental que, a curto prazo, algumas
secções administrativas do governo, como a ASAE e a GNR, sejam aconselhados
a operar com maior flexibilidade e alterando a sua abordagem de
penalização, e passando a uma abordagem de ajuda e apoio à economia.
Este pedido está absolutamente dentro da lei atualmente existente e, além
disso, estará em conformidade com as boas práticas implementadas nas
sociedades onde já foram efetuadas as reformas necessárias.
O objetivo seria iniciar as reformas a fim de evitar mais perdas de produtividade,
ou aumentar mesmo a produtividade, através de menos restrições. É óbvio que
isto vai levar um tempo considerável e que será necessário implementar outras
medidas, no entretanto, que nos permitam chegar mais perto do objetivo final.
Durante as reformas será difícil seguir as instruções com facilidade, em especial
porque estas estarão em mudança, e é por isso que é necessária mais
liberdade e maior flexibilidade até que as mesmas estejam concluídas. A
ideia seria que a administração pública reduzisse a quantidade e intensidade das
suas inspeções durante este período de reforma, voltando a expandi-las dentro
do novo sistema e com instruções e objetivos modificados.
Esta abordagem mais generosa e auxiliadora estaria absolutamente dentro da lei
e não apenas serviria a economia do país, como reforçaria também a
consideração dos representantes administrativos junto da sociedade, pois muitos
são atualmente vistos como inimigos. Não será muito difícil transformar isto em
simpatia, se devidamente for coordenado e implementado.
Funcionários públicos para servir, não para dominar.
Faz perfeito sentido: Se exagerarem e nos empurrarem para a falência, não
haverá ninguém para pagar os seus salários! Somos nós que geramos a riqueza
do país e devemos ser apoiados e não sufocados.
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Apoiantes / Supporters

100 Limites
2002 Calçado, S.A.
A Funerária “Agnus Dei” Lda.
AC SPACE, LDA
Adclick Lda
Água Pura II, Lda.
Aims Portugal - Viagens, Congressos e
Incentivos Lda
Albugastro Lda
Alcaria Sistemas de Comunicações Lda
Álvaro Abrantes Lda
Alves & Carvalho, Lda
Ambicalor, Lda
Américo Silva - Refrigeração e Ar
Condicionado
AMORLUX, LDA.
Ana Paula FIgueiredo (emp. em nome
individual)
Anasolar - Energias Renováveis Lda
Anglo Europeu, Lda
ANND SGPS, Lda.
ANNOPEI 2, LDA.
António Ribeiro - Personal Trainer
AOC SA
Aqualgar, Lda
Arie de Bruin Actividades Hoteleiras, Lda. Bon Bon Restaurante
Arménio E. S. Batista, Lda
Artmoon
ARTYPEREIRAS
ASAFIL
AssemblyDesign, Lda.
Audilis SA
Aurélio Palma - Tratores Unipessoal, Lda
Auto - Poço, Lda.
Auto Maringá, Lda
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Hipalgarve, Unipessoal Lda.
Hortipor-Export, Lda
Hortomaria lda
Hortorres, Lda,
Hotel dos Loios
HUSQVARNA PORTUGAL, SA
Ibergel Alimentos Congelados, Lda.
ICSM, SA
Iguarias Apuradas - Exploração Hoteleira,
Lda
Image Wear Lda
Imomilton - Empreendimentos
Imobiliários, Lda.
Indexprofit-Unipessoal Lda
Induma, Máquinas Industriais Limitada
Infin ite Business Solutions
Infor-Romba
InforArte
Ingreen
INTERFACE - Serviços de Animação e
Turismo, Lda
Irineu e Paulo Gonçalves, Lda.
Irmãos Duarte Correia, Panificação Lda.
Itecmo
J. Ilídio Moreira Cardiol, Lda
Jack Soifer - Editor
Jardim Vista, S.A.
JBR COSTA TRANSP. UNIPSS. LD.ª
JLBravo Clinic D&H Care
João Garcia-Canalizações e Serviços
Unip.Ldª
Jóia do Sul, Lda.
José Duarte Gamboa
Judite Maria - Op. Gestão de Resíduos, Lda
Justwhite
Lameirão Paiva Lda
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Auto Mecanica Alvorgense, lda
AZIMUTE - Gestão e Mediação de Seguros,
Lda
Azul Homes Lda
Balões de Conhecimento
Barlavento Refrigeração
Batista & Batista, Comércio Retalhista em
Supermercados Lda
Benafrio
Beveon Unipessoal Lda. - Martin's eBikes
Bikeland
Birchview-Imobiliária, S.A.
Bloom Up, Lda.
Bravira Lda
BubbleMind
Business Network Algarve
C.C. Algarve Building, Lda.
C.S.O.L. Lda
CAAL - Centro Agrícola do Algarve, Lda.
CACF-Contabilidade, Lda
Café Onda
Campiconfort, Lda
Carlos Caldinha Propriedades Lda
Carlos Guerra & Associados Mediação
Imobiliária Lda
Cartoil Sociedade Agrícola e Oleaginosas,
S.A.
Casa das Piscinas, Lda
Casa e Jardim, Lda
Casa Forma - Decorações, Unipessoal, Lda.
Casa Paula, Lda
Casaibéria - Mediação Imobiliária
Unipessoal Lda
Castelo de Conchas SGPS Unipessoal, Lda.
CAT. AVS Unip. Lda.
Cavaco e Leão, Lda
Centro Médico da Ramada
cfc- vending
Chainlight Lighting Systems
Civilsul, Lda
Clifaro - Clinica Médica Farense Lda
CLIFTS - Centro de Línguas Internacionais,
Formação, Traduções e Serviços, Lda
Climaco Ferreira da Cunha & Filhos Lda
Clínica Dr. Jorge Pacheco, LDA
Clínica Loureiro
Clipouro-Com
CMTIR Transportes S.A.
Coca Maravilhas, Lda
Coles Lda
Colunex Portuguesa
Compralbe, Lda.
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Laricasa-Mat. de Const. e Dec. Lda.
Leiricanal
Licínio Veiguinha Unipessoal Lda
Liscampo, S.A.
Lucindo Castro Pinto & Cª Lda
Luis Pequeno - O Barradas
lusota lda
MacGregor Lda
Malo Clinic SA
Margarida Gonçalves Novo, Unipessoal,
Lda
Marques, Silva & Pereira, Lda
MCabrera Medicina Dentária Unipessoal
Lda
Mestre Construtivo, Lda.
MGS
Michele Elsie Helene Frederickx
Miguel Goncalves Unipessoal Lda
MMS Publishing, Lda.
Montaredes - Redes Informáticas,
Unipessoal Lda
Motivografico 3D, Lda.
Mundo Gobius - Comunicação e Ciência,
Lda.
NASFP - Serviços de Contabilidade, Lda.
Netraio - Lda
Neurónios com Imaginação, Lda.
Neves & Terlouw Lda
Nicole Remus - Management Works! Lda
Norberto & Marum, Lda.
Norberto Pools II, Lda.
Norprint S.A.
Nuno & Pereira - Construção Civil Lda
Nuno Pompeu Francisco Unip. Lda
O Grelha Peixe - Restaurante Lda
Odexlar, Comércio e Produção de Produtos
Químicos, Lda
Oliveiracavaco, Lda
Open Media Atlantic, Lda.
Open Media, S.A.
Optica Algarve Lda
Orbita Viagens e Turismo, Lda.
Padilha & Filhos, Lda. - Restaurante Mar e
Sol
Papelaria e livraria sagres
Patrick Agostini, Lda.
Pedro e Orlando, Soluções de Informática,
Lda.
Pefe, Lda.
Pegma - Compra,Venda e Construção Lda
Petaproj, Lda
Phonepro
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Conarqeng, Consultores de Arquitetura,
Engenharia e Construção Lda
Conforsinergia - Consultadoria e Serviços
Térmicos Lda
ConsProtec, Lda
Constantino Jordan Med. Imob. Unip. Lda.
Constroiquip-Aut. Lda
Contamega-Contabilidade do Tamega, Lda
Contas Comigo, Lda.
Costa Santos, Lda.
Crediforma-Pap.Equip.Téc.Lda
Curiosa Lda
D2 Diamant, Lda.
D2 Technology Lda.
Dai Briggs - Plan B Lagos
Decante - Vinhos Lda
Deepzoom Unipessoal, Lda.
Dengun Lda
Dental Concept
DENTINA, Lda
Destilaria Levira, Lda
Dmtf-metalsystems, Lda
Doc - Dmc - Services, Events & Wine Lda
Donato Santalucia - Pizzeria Donato
DOP - Digital Offset Print Lda
Dreamlab
DRINKSGARVE Unipessoal Lda
E3 Property Services, Unipessoal, Lda
Easyconta, Lda.
Ecologicasas Lda
Ecossistemasol, Construção de Espaços
Verdes, Lda
Ecovinyl Publicidade & Marketing, Lda.
Ecoviveiros, Comércio e Produção de
Plantas, Lda
Editurismo - Edições para o Turismo,
Unipessoal, Lda.
Edmarmat Lda
Egisorriso, Clínica Médica e Dentária, Lda
Elite Tour
EMAIA, Lda
Empilhapeças, Lda
ENERPOWER, Energia e Ambiente Lda
Enoapoio
Espoestoi
Estorninho.biz
Eurotrata
Fabripanalentejo, Lda.
Farmácia Vieira Santos
Fercase - Seabra & Babo,Lda
Fernando Almeida & Filhos, Lda.
Fernando M. Lourenço, Lda.
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Piri Piri - Agência de Publicidade Sociedade Unipessoal, Lda
Poeiras Norte, Lda
Poeiras-Maquinas e Ferramentas, Lda
Policlinica João Oliveira Unip. Lda
Portiborda - Têxteis, Lda.
PressRoma, Edição de Publicações
Periódicas, Unipessoal, Lda.
Proficopia, Lda
Protamic, Lda.
Quinta da Figueirinha, Lda.
Quinta da Plansel, Sociedade Vitivinícola
S.A.
Quinta dos Vales - Agricultura e Turismo,
S.A.
Quinta Rustica Lda.
r-serviços unip.lda
RaltyArt SA
RB Saúde Oral Unip. Lda
Regiclínica, Lda.
René Kalkbrenner - Administração de
Propriedades
Rinel, Lda
Rogélio Cabrita Jorge
Rótulos do Sul
S.A.C.L. Serviços de Ar Condicionado, Lda.
Saint Graal, Lda.
Santa Bernarda
Santa Maria Artigos Náuticos
Sebastião & Martins SA
Seguraja, Lda
Selecção Zen Lda.
Serge e Satoshi, lda
Sergio Ventura, Unp. Lda.
SERVIAGE LDA
Silva e Leão, Lda
Sistclima Lda
Soanjo, Lda.
Soc.Ferramentas e Ferragens do Semino,
Lda.
Solambiente, Lda.
Sons da Fortuna Lda.
Sotenal, Lda
Sovereign - Consultoria, Lda.
Springboard Lda
Srmc Soc. Contabilidade, Lda
Stamgerselas Unip Lda
SulCare Günter Heinrich Unipessoal Lda
Summerbalance, Lda.
Supermapa Lda
Susan Steinhofel Unipessoal Lda
Sustentada 2 lda
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FF Solar Lda
Filipa Lameiras Serviços Médicos
Unipessoal Lda
Fine Dining in Style
Fiscalpoint Lda
FJ North Lda.
Floracampo, Lda.
Frank Lehmann
Frebrico- Comércio de Bicolage, Lda.
FREGAZE - REDES E DERIVADOS DE
ARAME, LDA
Frigorificos da ermida LDA
Geostuding, Unipessoal Lda.
Giants Windows Lda
Gigantes Seguros Mediação de Seguros
Lda
Gilberto Gato - Restaurante Búzio
Gisela's Restaurant
Giz - We Can Train You, Lda
Globesecrets lda
Golf Checkin Lda
Golf For Greys - Promoção de Eventos de
Golf Lda
Good Life Spas
Gráfica Abreu & Simões, Lda.
Granineiva Industria de Granitos, Lda
Great Luxury, Lda.
Gregório & Romão, Lda
Guadiana Parque S.A.
Halo - Turismo e Lazer Lda
Hardchoice Lda
Helder & Nelson Lda.
Helear S.A.
HIGICOL, S.A.
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Syst-MP, Lda.
Tascö
Tee Times Lda
Templimedis Lda
Tempo Passa Publicações, Lda.
Terra dos Rios, Mediação Imobiliária, Lda.
terra tranquila lda
Toldos Chique Unipessoal Lda.
Top Home Construction, Lda
Tranquitempo Ginásios Lda. - Just Body
Fitness
Transportes Alvaraes, Lda
Transportes Santiago & Irmão, Lda
Tredix Keru, Lda.
Trendier By The Second Lda.
Tv 2029 - Sistemas de Comunicação Via
Satélite e Cabo Lda
TVLH Transportes lda
Unique Point Solutions (Newteq)
Urbidynamic Unip. Lda
Útilgrau, Lda
Valindo Texteis, S.A.
Vedicerca, S.A.
Vieira Lopes
Villamania
Vindimor - Serviços de Viticultura, Lda
Vinumatéria, Vinhos do Algarve Unipessoal
Lda
Visa Oeste, Lda
Viveiros Plansel, Lda.
Windsoriano Lda
Xisto Azul
Yellow Kite PR & Marketing
Zoelika Lda
zulgeste lda
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