
A “Taxa de Inflação” continua a ser a principal apreensão dos 
Gestores em Portugal desde Fevereiro.

 Este registo veio em comutação da preocupação dos Gesto-
res com “O Governo e Política” que se observou entre Outubro 
de 2021 e Janeiro de 2022. 

A apreensão contínua com a inflação que se manifesta des-
de Fevereiro de 2022 reflecte as consequências sentidas a nível 
nacional – com o aumento de preço de matérias primas, bens 
alimentares e energia. 

“Governo e política” reforçam a sua posição como uma das 
principais preocupações dos Gestores mantendo-se na se-
gunda posição desde o mês de Agosto.  Este indicador pode 
ser uma possível correlação com a expectativa relativamente 
à gestão governamental das consequências da inflação.

A “Taxa de Juro” aparece no top 3 com o valor percentual 
mais elevado desde que é feita esta análise : 16,3%.
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Em Setembro, o FAE regista o Optimismo mais 
baixo desde que há Barómetro de Gestores. 
Taxa de Juro surge no top 3.
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A assinalar um ano do Barómetro de Gestores regista-se o valor de  

“Optimismo” mais baixo desde Setembro de 2021.

Há um ano o “Optimismo” era de 3,25 pontos. Agora encontra-se nos 2,26.

Desta forma a conclusão é de que o Optimismo tem vindo a ter um de-

senvolvimento oscilante, com tendência negativa entre Fevereiro e Maio, 

e entre Julho e Setembro de 2022.

O FAE, Fórum de Administradores e Gestores de Empresas lançou em 

Setembro de 2021 um inquérito mensal aos seus associados sobre o 

que mais preocupa os gestores e administradores de empresas, para 

os próximos 12 meses, incluindo também o nível de optimismo e pes-

simismo para esse período. Com as respostas, numa média entre 170 

a 210 em cada um, pretende-se construir um barómetro mensal que 

indique em cada momento e registe também, numa série longa, a evo-

lução das preocupações e optimismo dos gestores portugueses. O FAE 

é a associação representativa dos gestores portugueses, desde 1979, 

e conta entre os seus associados os gestores das maiores empresas 

portuguesas, incluindo 12 CEOs do actual PSI. 


