
O FAE, Fórum dos Administradores e Gestores de Empresas, fundado em 1979, 

iniciou em Setembro um inquérito mensal aos seus associados sobre o que 

mais preocupa os administradores de empresas, para os próximos 12 meses, 

incluindo também o nível de optimismo e pessimismo para esse período. Os 

perto de 400 associados incluem os administradores das maiores empresas 

portuguesas, como por exemplo, 14 dos CEO do PSI.

Com as respostas pretende-se construir um barómetro mensal que indique 

em cada momento e registe também, numa série longa, a evolução das pre-

ocupações e optimismo dos gestores portugueses.

No Barómetro de fevereiro dos Gestores Portugueses, a maior preocupação 

passou a ser a taxa de inflação. Nos meses de setembro a novembro não 

chegava a sê-lo para 7% dos gestores. Este mês, por razões óbvias, passou a 

sê-la para um terço dos gestores. Em queda parece estar a preocupação com 

o Governo e as suas políticas, agora que já existe uma clarificação quanto ao 

quadro político para os próximos 4 anos e afastadas que foram as forças anti 

empresas. Os problemas de abastecimento e as cadeias logísticas subiram a 

3º lugar, também porque as dificuldades, que já vinham de trás, foram agra-

vadas pela invasão da Ucrânia. Face a estas 3 preocupações, a Retenção e 

Contratação de Talento reduziu a sua importância, mais por uma subida de 

importância das outras 3 do que do seu valor absoluto nas dificuldades que 

as empresas enfrentam. Nos outros temas, de salientar a queda das preocu-

pações com a Legislação e Regulação, que podemos atribuir a uma maior 

definição do cenário político e diminuição do poder das forças anti economia 

de mercado. Quanto ao optimismo os gestores portugueses diminuíram-no 

para um valor de 2,98, o mais baixo desde que há barómetro, provavelmente 

em consequência da invasão e da incerteza quanto ao futuro, incluindo as suas 

consequências na inflação, abastecimento e competitividade das empresas. 
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