
Aplicação 
errada  
de norma 
impede acesso  
ao IRS jovem

“É importante  
que haja alguém 

capaz de 
desafiar o poder 

socialista”
Em entrevista ao JE, o candidato da coligação Novos 
Tempos à presidência da Câmara de Lisboa diz que 
o objetivo é conquistar nas próximas autárquicas a 
câmara da capital a Fernando Medina ao PS. E fala 

sobre os seus projetos para a cidade.  ● P4 e 5

PROTAGONISTA

O processo de validação de certificados de habilitações dos 
contribuintes e uma interpretação errónea das condições 
de elegibilidade ao regime de isenção parcial criado com o 
IRS Jovem têm dificultado e, nalguns casos, impedido o 
acesso a este benefício fiscal. ● P6 

JOÃO BORGES DE ASSUNÇÃO 

“Governo não pode  
lavar as mãos” na 
criação de empresas 
‘zombie’ ● P8 e 9

HOTELARIA 

Grupo Accor já 
reabriu 95% das suas 
unidades hoteleiras 
em Portugal ● P20

CRISE COVID-19 

Venezuela quer 
desbloquear 11 
milhões do Novo 
Banco para comprar 
vacinas

CIÊNCIA APLICADA 

UMinho eleva fasquia 
na tecnologia e 
materiais desportivos 
● JE Universidades

ESTUDO DA DELOITTE 

Pandemia mudou 
permanentemente 
relação empregador-
-trabalhador  ● P18

Novo Banco será 
“protagonista” e 
não ator passivo, 
diz Ramalho
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BARÓMETRO EY

Página 25

PREVISÕES DO BCE 

Recuperação da 
economia está em 
curso, mas zona euro 
tem longo caminho  
a percorrer ● P28

Anabela Caetano Pedroso 
Secretária de Estado da Justiça

ENTREVISTA 

“É indiscutível  
a relevância da 
propriedade industrial 
no crescimento 
económico” ● Especial 
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O embaixador da Venezuela em 
Portugal confirmou ao JE o pedido 
de desbloqueio de contas do banco 
estatal venezuelano (Bandes) para 
pagar vacinas e medicamentos. ● P3

CONSTRUÇÃO 

Zagope coloca  
‘Lava Jato’ para trás e 
quer “voltar com força 
máxima ao mercado 
português” ● P16 e 17

Ricardo Sá 
CEO da Zagope

Após anunciar melhores resultados 
desde 2014, CEO diz ao JE que Novo 
Banco não será um ator passivo nos 
desafios da digitalização e M&A. ● P22
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EMPRESAS

Em tempos uma das maiores cons-
trutoras em Portugal, a Zagope, 
pertencente ao grupo brasileiro 
Andrade Gutierrez, fez uma ver-
dadeira travessia do deserto. A cri-
se do sector da construção civil e 
obras públicas a seguir a 2008, em 
simultâneo com as implicações ne-
fastas do processo Lava Jato no 
Brasil, provocaram uma forte re-
tração da atividade da empresa no 
nosso mercado.  

Mesmo afetada pela mais recen-
te crise da pandemia de Covid-19, 
a Zagope começa a dar os primei-
ros passos para regressar em força 
ao mercado português, como pro-
mete o novo CEO da construtora, 
Ricardo Sá, em entrevista exclusi-
va ao Jornal Económico.  Nos últi-
mos anos, a atividade da Zagope 
em Portugal era praticamente resi-
dual face aos restantes mercados 
em que a empresa está presente, 
como Gana, Angola, Moçambi-
que, Líbano ou Argélia.  

Mas o cenário em que se move a 
construtora está a mudar de forma 
radical. Dos 130 milhões de euros 
de faturação alcançados no final do 
ano passado, as previsões de Ricar-
do Sá apontam para 220 milhões 
de euros este ano, 350 milhões de 
euros no ano seguinte e 450 mi-
lhões de euros em 2023. No plano 
interno, as grandes apostas, são o 
sectores ferroviário e das energias 
solares. Na vertente externa, a 
construtora está a preparar a en-
trada em mercados africanos como 
o Senegal, Uganda e Costa do 
Marfim.   

Em resultado desta crescente 
atividade, o número de emprega-
dos da Zagope passou de cerca de 
200 em Portugal, para os mais de 
275 com que encerrou o exercício 
transato. Em termos gerais, a Za-
gope está aproximar-se de um to-
tal de mil trabalhadores.    

Qual foi o volume de negócios, 

EBITDA e resultados líquidos 

da Zagope em 2020 e qual tem 

sido a evolução desses indica-

dores nos últimos anos?  

Gerimos aproximadamente 130 
milhões de euros de volume de ne-
gócios no ano de 2020, tendo obti-
do margens operacionais acima de 
15% e cerca de 10% de margem de 
lucro. Isto representa um cresci-
mento de 50% do tamanho da em-
presa contra o ano anterior. Uma 
vez que 2020 foi um ano duramen-
te afetado pela pandemia os nossos 
números [ver texto ao lado] evi-
denciam a força do nosso plano de 
negócios, que nos permitiu alcan-
çar bons resultados num contexto 

muito desafiador. Em 2021, pre-
tendemos ter uma faturação acima 
dos 220 milhões de euros. Conta-
mos atualmente com mais de mil 
milhões de euros na nossa carteira 
de contratos o que permitirá ele-
var a nossa faturação a 350 mi-
lhões de euros em 2022 e 450 mi-
lhões de euros em 2023.  
 
Como tem evoluído o número 

de trabalhadores da Zagope  

em Portugal nos últimos anos?  

No ano de 2019, a Zagope tinha 
um ativo de trabalhadores somen-
te em Portugal que rondavam os 
200, sendo que no ano de 2020 au-
mentou para 275 e no presente 
ano o número de trabalhadores 
voltou a subir, fruto do arranque 
dos novos projetos que já tinham 
sido ganhos anteriormente. Atual-
mente, se incluirmos a nossa ope-
ração no exterior, estamos a apro-
ximarmo-nos dos mil trabalhado-
res. Esta evolução dos últimos 
anos tem reforçado o nosso posi-
cionamento como uma empresa 
portuguesa que retomou a sua 
atuação no mercado português.  
 
Quais são os dados de atividade 

que a Zagope apresenta nos 

últimos anos em mercados 

externos em que opera a partir 

de Portugal, como a Argélia, 

Mauritânia, Gana, Guiné 

Equatorial, Angola e 

Moçambique, por exemplo?  

Nos últimos anos, Gana, Angola e 
Moçambique representaram jun-
tos cerca de 80% do nosso volume 
de negócios. Seguido de nossa 
operação no Líbano, Argélia e 
Portugal que, juntos, representa-
ram cerca de 20% da nossa ativida-
de. Esta dinâmica irá alterar-se si-
gnificativamente a partir de 2021, 
com o aumento no volume de ne-
gócios que advém do nosso regres-
so ao mercado português.  
 
Assim, quais são as perspetivas 

de negócio da Zagope para 2021 

Após anos de retração devido à crise financeira a seguir a 2008 e ao 
processo Lava Jato, a construtora de capitais brasileiros volta a apostar no 
mercado nacional, com foco nos sectores ferroviário e de energias solares. 

NUNO MIGUEL SILVA 
nmsilva@jornaleconomico.pt

e anos seguintes, não só em 

Portugal, mas também nesses 

mesmos mercados externos?  

A Zagope atualmente encontra-se 
presente no mercado europeu, 
africano e no Médio Oriente. No 
presente ano, iniciámos a obra do 
Metro de Lisboa, que acaba por ser 
uma obra icónica para o desenvol-
vimento da mobilidade na capital 
portuguesa, ao mesmo tempo, que 
num ano atípico e pandémico, ge-
rámos um aumento expressivo de 
empregabilidade no mercado por-
tuguês. O foco da Zagope neste 
ano e nos anos seguintes é conti-
nuar a concorrer a obras em Por-
tugal, apostando fortemente na ti-
pologia da ferrovia e metro, dois 
sectores em que já acumulámos 

elevada experiência. Além disso, 
apostamos forte nos projetos sola-
res em Portugal, aproveitando a 
experiência no Brasil, onde já so-
mos líderes absolutos no sector. 
No que se refere a mercados exter-
nos, o continente africano conti-
nuará a ser um mercado importan-
te para a Zagope, mantendo-se 
como uma forte aposta para novas 
obras importantes.  
 
Está prevista a entrada  

da Zagope em novos  

mercados a curto prazo a 

partir de Portugal? Se sim,  

em quais, quando e com que 

objetivos estratégicos?  

Para além dos países onde já esta-
mos, a curto prazo pretendemos 

O foco da Zagope 
neste ano e nos anos 
seguintes é continuar 
a concorrer a obras 
em Portugal, 
apostando fortemente 
na tipologia da 
ferrovia e metro (...)  
e nos projetos solares 
 

“O objetivo da 
Zagope é voltar 
com força máxima 
ao mercado 
português” 

ENTREVISTA RICARDO SÁ CEO da Zagope
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explorar no mercado africano, as 
geografias do Senegal, Uganda e 
Costa do Marfim, com o objetivo 
estratégico de reforçarmos a nossa 
presença no continente onde atua-
mos desde a década de 80. Estamos 
a estudar diversos projetos nestes 
três novos mercados, tendo como 
premissa a contribuição da referida 
infraestrutura para uma matriz de 
desenvolvimento sustentável em 
cada país. Tal priorização de proje-
tos é o que garante, inclusive, um 
amplo apoio da comunidade inter-
nacional para a viabilização de li-
nhas de financiamento externo.  
 
De que forma o facto 

de estar a liderar uma outra 

participada do Grupo Andrade 

Gutierrez, a Inzag, na 

Alemanha, poderá potenciar  

as sinergias nos atuais  

e noutros mercados externos 

que estejam em equação?  

A Inzag Germany é uma empresa 
independente, sediada na cidade 
alemã de Wiesbaden, cujo único 
ponto em comum com a Zagope é 
o de possuir os mesmos acionistas. 
A Zagope tem apoiado o cresci-
mento da Inzag, utilizando a larga 
experiência que já possui no conti-
nente africano.  
 

Como encara a Zagope 

a oportunidade criada  

pelos fundos comunitários 

anunciados para Portugal  

no âmbito do PRR – Plano de 

Recuperação e Resiliência?  

Como uma empresa de engenharia 
e construção, estamos muito oti-
mistas com o planeamento e exe-
cução deste PRR, sabemos que é 
uma grande oportunidade não só 
para a nosso sector, mas para o 
país como um todo. O volume de 
investimentos que esperamos é si-
milar ao que ocorreu no início da 
União Europeia ou até maior e po-
derão potencializar a produtivida-
de de Portugal em todos os secto-
res. O sector da engenharia e cons-
trução tem nas suas mãos um de-
ver importante a cumprir, poten-
cializando este crescimento de for-
ma transversal, em todas as 
cadeias, de norte a sul.  
 
Quais são os grandes objetivos 

da Zagope para Portugal  

e para os outros mercados 

externos em que opera  

para os próximos anos?  

O nosso objetivo é o de voltar com 
a força máxima ao mercado portu-
guês. Estamos muito confiantes 
nas oportunidades que o mercado 
português apresenta, e temos nes-
te momento dezenas de projetos a 
ser estudados pela nossa área téc-
nica e esta mudança de postura já 
começou a dar frutos. Em 2020, 
retomámos a nossa presença num 
importante segmento, de obras 
subterrâneas, ao conquistar o con-
trato para a expansão do Metropo-
litano de Lisboa. De agora em 
diante, consolidaremos a nossa 
posição neste e noutros sectores 
das infraestruturas de transportes. 
Para além disso, estamos com foco 
total no sector das energias reno-
váveis, onde possuímos uma am-
pla experiência fora de Portugal, 
principalmente em energia eólica 
e solar. Mobilizámos uma equipa 
dedicada a este segmento e rapida-
mente trouxemos à mesa de deci-
são diversas oportunidades, que 
brevemente se materializarão em 
novos contratos. No mercado ex-
terno, os nossos esforços comer-
ciais estão direcionados para pro-
jetos com elevado impacto social, 
que contribuam efetivamente para 
a comunidade e aumentam a quali-
dade de vida. Temos uma equipa 
técnica muito qualificada e com 
elevada capacidade de entrega em 
todas as etapas da vida de um pro-
jeto, da conceção à execução, o que 
tem vindo a ser cada vez mais va-
lorizado pelos nossos clientes e 
também por parceiros financeiros 
internacionais. ●
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Chega de 
assobiar para o ar

Olhando para o silêncio em 
curso, até parece que o futuro 
dos portugueses não é matéria 
relevante para o Governo. Um 
silêncio que parece deixar 
transparecer que o bem-estar 
dos portugueses e a preserva-
ção dos seus postos de trabalho 
não são matérias relevantes. 

Ao mesmo tempo que a Re-
pública Portuguesa consome 
recursos escassos para atrair 
investimento estrangeiro, em 
total contradição, o Estado 
português nada faz perante a 
destruição metódica e siste-
mática de postos de trabalho 
perpetrada por algumas em-
presas, altamente lucrativas, 
nos sectores da banca e das te-
lecomunicações. 

Um silêncio da parte do Go-
verno, tanto mais estranho, 
porque foi precisamente o PS 
que tanto afirmou no passado, 
com inteira razão, existir uma 
alternativa à orientação im-
posta pela troika. Ora, o Go-
verno tem todas as condições 
políticas e parlamentares para 
desfazer o legado pernicioso 
da troika, alterando algumas 
matérias no âmbito da legisla-
ção do trabalho. 

Muitos trabalhadores sen-
tem, por estes dias, uma enor-
me revolta. Não compreen-
dem. Não compreendem que 
empresas que beneficiaram da 
ajuda dos cidadãos e dos con-
tribuintes, através das obriga-
ções convertíveis em capital, 
as célebres CoCos, agora reve-
lem tamanha insensibilidade 
social e falta de noção do seu 
papel na salvaguarda da coe-
são nacional. 

Não compreendem igual-
mente os trabalhadores que 
um dos bancos mais eficientes 
da Europa, e um dos mais efi-
cientes do seu grupo europeu, 
tenha de proceder a uma bru-
tal sangria da sua força de tra-
balho num curtíssimo espaço 
de tempo.  

Ironia do destino, o mesmo 
banco que recusou prescindir 
no passado dos contratos com 
os célebres Swaps de tão má 
memória, Swaps esses que 
tanto custaram aos contri-

PAULO GONÇALVES 
MARCOS 

Presidente da direção  
do Sindicato Nacional dos Quadros  

e Técnicos Bancários

buintes, não é agora capaz de 
fazer um esforço para reajus-
tar a sua mão de obra portu-
guesa de forma faseada no 
tempo? 

Custa-me escrever este arti-
go. Nada disto é pessoal, e não 
me quero imiscuir no comba-
te partidário. Aliás, alguns dos 
administradores destas em-
presas são meus conhecidos, 
colegas de universidade e de 
estrada nas nossas vidas pro-
fissionais. Isto dito, o que se 
está a passar é intolerável. 

Compreendo, em parte, que 
alguns deles estejam entre a 
espada e a parede. Pressiona-
dos pelos acionistas e pelo seu 
apetite predatório, não têm 
forma de contrariar a avidez 
sôfrega pelo lucro imediatista, 
mesmo que isso colida com os 
seus valores pessoais de de-
cência e solidariedade. 

Por isso, os próprios conse-
lhos de administração destas 
empresas necessitam do res-
paldo de uma intervenção dos 
representantes da República 
Portuguesa (Presidente, pri-
meiro-ministro, ministra do 
Trabalho, Parlamento) ao 
abrigo dos seus magistérios de 
influência. Só assim poderão 
justificar um travão à chacina 
dos trabalhadores portugueses 
perante o capital estrangeiro. 
No momento em que tanto se 
fala dos fundos da bazuca, te-
mos sectores sustentáveis que 
estão a atirar para uma situa-
ção de necessidade futura os 
seus trabalhadores. Absoluta-
mente intolerável. Os portu-
gueses podem contar com os 
seus representantes nas mais 
altas instituições do Estado, 
ou os mesmos vão continuar a 
assobiar para o ar? ● 
 
O autor escreve segundo  
a antiga ortografia.

EUDAIMONIA

O Governo  
tem todas as 
condições políticas  
e parlamentares  
para desfazer  
o legado pernicioso 
da troika, alterando 
algumas matérias 
no âmbito  
da legislação  
do trabalho

‘Lava Jato’ 
é “página 
virada”

Questionado pelo Jornal Económico 
quanto ao impacto do processo judi-
cial ‘Lava Jato’ no Brasil na atividade 
da Zagope, visado por acusações de 
corrupção, Ricardo Sá desvaloriza, 
assegurando que “a questão da ‘Lava 
Jato’ é uma página mais do que vira-
da no grupo Andrade Gutièrrez, que 
após a assinatura do acordo de le-
niência[uma espécie de acordo de 
clemência que permite aos infrato-
res colaborarem na investigação vi-
sando a redução da pena], em 2016, 
tornou-se referência tanto no seu 
modelo de governança e compliance 
quanto em certificações de reconhe-
cimento internacional dentro do 
sector da construção”.  

“O reconhecimento do mercado 
foi imediato, tendo a empresa rapi-
damente recuperado a sua presença 
junto a importantes clientes, o que é 
demonstrado pela sólida carteira 
atual de projetos de todo o grupo.  
Saliento também que a Zagope foi 
uma das primeiras construtoras des-
te lado do Atlântico e a primeira em 
Portugal a ter a certificação ISO 
37.001, que diz respeito ao sistema 
de compliance e gestão anti-subor-
no”, defende o CEO da Zagope.  

Sobre a depressão financeira a 
partir de 2008, Ricardo Sá explica: “o 
sector da engenharia e da constru-
ção efetivamente foi afetado por 
uma grande crise, que acabou por 
perdurar por vários anos e isso aca-
bou por fazer com que a Zagope se 
direcionasse para o mercado inter-
nacional, especificamente para o 
continente africano”. Mas há males 
que vêm por bem: “o que sentimos 
com esta internacionalização foi a 
abertura para outras geografias e ti-
pologias de obras, incluindo além 
das obras de infraestrutura, as obras 
industriais, o que nos levou a ser, 
por muitos anos, uma das maiores 
exportadoras do país”.  

Quanto ao impacto da Covid-19, 
Ricardo Sá reconhece que “trouxe-
-nos grandes desafios e necessidade 
de ajustes em várias dimensões”. “De 
forma geral, a atividade da nossa 
sede em Portugal foi toda direciona-
da para o teletrabalho, mantendo-se 
em campo aqueles que desempe-
nham as suas atividades nas obras 
nos diversos mercados, sempre 
cumprindo os planos de contingên-
cia e as respetivas medidas de segu-
rança e mitigação da pandemia Co-
vid-19. As medidas de contingência 
impuseram-nos restrições logísticas, 
mas que pudemos contornar ao 
ajustar as frentes de trabalho. Além 
disso, em nenhum momento a Za-
gope colocou algum colaborador em 
lay-off, muito pelo contrário, avan-
çou com projetos e criou emprego, 
contratando mais de 110 novos co-
laboradores no período (...)”. ● NMS

REAÇÃO ÀS CRISES

Ricardo Sá assegura que  
a construtora não recorreu 
ao ‘lay-off’ devido à Covid.


