
A Inflação, cujo peso percentual na preocupação dos Gesto-
res tem vindo a crescer desde Novembro de 2021, registou em 
Junho o seu valor mais elevado desde que é realizado o Ba-
rómetro, representando pela primeira vez, 46% das respostas 
dos gestores.

Em sentido contrário evolui a preocupação com as Cadeias 
Logísticas, Abastecimento, que regista o número menos sig-
nificativo de respostas (7,3%) de sempre neste barómetro – 
após ter ficado no podium das preocupações no mês anterior. 

O Governo e Política são este mês a principal apreensão dos 
gestores após o mês anterior ter registado a sua percenta-
gem mais baixa neste inquérito mensal espelhando a tensão 
politica e governamental vivida nas últimas semanas.
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Inflação, Governo e Politica e Retenção de  
Talentos estão no topo da lista das preocupação 
dos Gestores em Junho.
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Quanto ao optimismo
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Quanto ao optimismo é de salientar que registamos o valor mais baixo 

desde que é realizado o Barómetro de Gestores – 2,6. Desta forma, de-

pois do regresso aos valores positivos que aconteceu no mês anterior, 

o optimismo torna a cair para valores negativos sendo representativo 

do momento actual.

FAE, Fórum dos Administradores e Gestores de Empresas lançou em 

Setembro um inquérito mensal aos seus associados sobre o que mais 

preocupa os gestores e administradores de empresas, para os próxi-

mos 12 meses, incluindo também o nível de optimismo e pessimismo 

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 evolução das 

preocupações e optimismo dos gestores portugueses. O FAE é a asso-

ciação representativa dos gestores portugueses, desde 1979, e conta 

entre os seus associados os gestores das maiores empresas portugue-

sas, incluindo 12 CEOs do actual PSI. 


